


PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI  K f t .
a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja 

Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése 
tekintetében jogelôdjének számító céget a Környezetvédelmi
Kisszövetkezetet késôbb Környezetvédelmi Kft.) - több mint
húsz éve áll szolgaltatásaival az Önök rendelkezésére.

Fô célkitûzésünk a veszélyeshulladékok, valamint az ipari és egyéb
tevékenységek (kereskedelem, lakossági szolgáltatás és háztar tás)
során keletkezô különleges bánásmódot igénylô hulladékok kezelésének
biztosítása par tnereink részére, teljeskörû szolgáltatás keretében.

Tevékenységünk központja Budapest XV. kerületében lévô, a 2005-2006. év
folyamán magas környezetbiztonsági szintet garantáló fejlesztésekkel
megújult hulladékfogadó telephelyünk, mely kezelésre fogadja 
a külsô beszállítókon keresztül, vagy saját - az ADR elôírásokat 
kielégítô - gépjármûveinken beérkezô különféle hulladékokat.

Munkánkat tanúsítottan az MSZ EN ISO 9001. szabvány szerinti 
minôség biztosítási és az MSZ EN ISO 14001. szabvány szerinti
környezetközpontú irányítási rendszerben végézzük.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a környezetvédelmmel - ezen belül is
különös tekintettel a veszélyeshulladék problémakörrel - kapcsolatos
tudatformáló és ismeretterjesztô tevékenységre mind par tnereink, 
mind a lakosság körében.

Kérdéseivel, megoldandó problémáival
a következô elérhetôségeinken 
várjuk jelenkezését:

1151 Budapest, Szántóföld u. 4/a.
Telefon: (1) 308 13 50
Telefax: (1) 306 98 77
e-mail: palotakv@t-online.hu 

HULLADÉKFOGADÓ TELEPHELY:
1151 Budapest, Szántóföld u. 4/a.
Telefon: (1) 306 98 06

MSZ EN ISO 9001                  
szerint tanúsítva                 

MSZ EN ISO 14001 
szerint tanúsítva 



l védett információ tar talmuk miatt egyedi kezelést 
igénylô adathordozók, dokumentációk 
megsemmisítése,

l (veszélyes)hulladékok elôkezelése (válogatás,
aprítás, homogenizálás, préselés, (át)csomagolás,
betárolás, folyékony hulladékok esetén 
a pH-beállítása és egyéb kémiai kezelések, bepárlás).

l hatóságok által felügyelt hulladékforgalom, naprakész 
számítógépes nyilvántartással,

l hulladékok hasznosítása hôtermelés céljából cégünk által
üzemeltetett hulladékégetô kazánban.

l hulladék oldószerek regenerálása,

l veszélyes anyagokkal/hulladékokkal szennyezett berendezések,
gépjármûvek, konténerek mosása,

l minôséghibás, lejár t felhasználhatósági idejû ill. 
egyéb okok miatt megsemmisítendô temékek
kezelése,

(VESZÉLYES)HULLADÉKOK KEZELÉSE
l (veszélyes)hulladékok begyûjtése és/vagy

szállítása az ország egész területérôl, az ADR elôírásai szerint,

l hiteles mérlegelés, minôség-ellenôrzés  (szükség szerinti 
laboratóriumi vizsgálatokat is beleér tve), 
a (veszélyes) hulladékok bizonylatolt átvétele,



SZENNYVÍZKEZELÉS

l nehézfémtartalmú szennyvizek, oldatok ár talmatlanítása, 

l toxikus, vagy alacsony szerves anyag tar talmú szennyvizek ár talmatlanítása nedves oxidációs berendezésben,

l szerves anyagok kicsapatása szennyvizekbôl mobil (külsô helyszínre is kitelepíthetô) szennyvízkezelôvel,

l savas, lúgos oldatok semlegesítése,

l szennyvizek bepárlása nagy teljesítményû bepárlóval hulladékhô felhasználásával.



REGENERÁLÁS,  HULLADÉK HASZNOSÍTÁS

Cégünk profilja magába foglalja a szilárd és folyékony alternatív-
tüzelôanyagok különféle ipari és veszélyeshulladékokból tör ténô
elôállítására alkalmas komplett rendszerek tervezését, létrehozását
és az ezzel kapcsolatos technológiai transzfer t, valamint szilárd és
folyékony hulladékok alternatív tüzelôanyagként történô
hasznosítására alkalmas rendszerek fejlesztését.

Bevezettük a szerves oldószer hulladékok regenerálását,
az ehhez szükséges tartálypark kiépítésével.



LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
l (veszélyes)hulladékok, szennyezett talajok, szenny- ill.

talajvizek akkreditált mintavétele és laboratóriumi 
vizsgálata hagyományos és nagymûszeres 
(ICP, GC-MS, stb.) módszerekkel, összetétel-analízis
(halogén-, nehézfém- PCB-tar talom stb.) és egyéb 
minôségi vizsgálatok (pH, égéshô stb.) társcégen keresztül,

l hulladék kezelô és ártalmatlanító eljárások 
alkalmasságának tesztelése, szakér tôi tevékenység 
laboratóriumi analitikai hátterének biztosítása.

KÁR- ÉS SZENNYEZÔDÉS-MENTESÍTÉS
kármentesítési feladatok elvégzése Magyarországon és külföldön


