
 

Meghívó üzem-látogatásra: veszélyeshulladék-égető, Dorog 
 
HOPP: GYERE VELÜNK ÜZEM-LÁTOGATNI! 

Ez alkalommal Magyarország legnagyobb veszélyeshulladék-égetőjébe tudsz most ellátogatni, ha 

velünk tartasz 2015-02-02-én (hétfő). Az üzemlátogatás 10-kor kezdődik, gyülekező 09.45-09.50 
között, az üzem bejárata előtt. 
 

Miért menjek? Hol lesz, mikor, hogy jutok oda? 
Milyen módon tudom jelezni magam, csoportom részvételét? 
Konkrétan, hogy kell odamenni pl. autóval? 
 

Minden kérdésedre választ kapsz a csatolt levélben (az alábbiakban)… 
 

Miért menjek? 
 
GYERE VELÜNK TE IS, ha érdekel, hogy működnek ezek a környezetterhelő üzemek, mit tesznek azért, 
hogy üzemelésük „mellékhatásait” kevésbé érezzük a bőrünkön, tüdőnkön, gyerekünkön, 
unokánkon. 
 
ÉLMÉNY, mert ÉRDEKESEK ezek az üzemlátogatások, és azzal, hogy ott vagy, kifejezésre juttathatod, 
nem mindegy neked, mi történik veled. 
KÉRDEZHETSZ, HALLGATHATSZ, megfigyelhetsz, lézenghetsz, ami tetszik. 
NÉZD MEG SAJÁT SZEMEDDEL, milyen egy ilyen! 
 

HOGY JELENTKEZHETSZ? 
 
KÉTFÉLEKÉPPEN:  
 
1.) KÜLDJ E-MAILT az info@dke.hu mail-címre, jelezd benne: szeretnél részt venni ezen az 
üzemlátogatáson. Nem csak egyedül jöhetsz, hozhatsz magaddal akár egy csoportot is. 
 

Az üzem kérése volt, hogy: adjuk le a látogatás előtt a neveket, így 
jelezd majd név szerint, ki, kik jönnének el. 
 
2.) HÍVD FEL a 06 30 480 1145-ös számot (Nádor Tamás, Zöld Sorok szerkesztő, gyárlátogatás-
szervező), ezen jelezd részvételedet, részvételeteket. 
 

CSOPORT/EGYÉN: jöhetsz egymagad, barátaiddal, csoportban 
 

„KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK” 
 
a) Ha küldesz/közölsz vezetékes számot, és igényt tartasz rá, és ezt jelzed, szívesen visszahívunk (értve 
ez alatt egyúttal azt is, ha pl. csak valamilyen információt, panaszt akarsz bejelenteni, közölni). 
 
b) Ha csak valamilyen információt szeretnél közölni, arra is van mód: használd az előbbi elérhetőségek 
valamelyikét. 
 

Bizony mondom néked: GYERE VELÜNK ÜZEM-LÁTOGATNI! 
 

 

Hol lesz, mikor, hogy jutok oda 
 
Hova megyünk: dorogi veszélyeshulladék-égetőmű 

Mikor: 2015-02-02 (hétfő), 10 óra 

mailto:info@dke.hu


Hánykor, gyülekező: 10-re, gyülekező a hulladékégető előtt 09.45-09.50 között. 
Hol van az üzem: 2510 Dorog, Bécsi u. 131. (Google Map nem pontosan adja, így lásd egy sorral 
alább). 
Hogy kell odamenni: Budapest vagy Dorog felől  => Tokod, Komárom, Győr irányába jössz => majd 
elhagyod a Dorog táblát => és eztán 250 méter múlva jobbra lehajtasz egy bekötőútra, aminek a 
végén (100 méter) ott az üzem bejárata. Ott találkozunk. 
Üzem honlapja: www.sarpi.hu 
Üzem telefonos elérhetősége: +36 33 512-700 
 

 
 
Budapest vagy Dorog felől  => Tokod, Komárom, Győr irányába jössz => majd elhagyod a Dorog táblát 
 

 
 
Eztán 250 méter múlva jobbra lehajtasz egy bekötőútra, aminek a végén (100 méter) ott az üzem 
bejárata. Ott találkozunk. 
 
 

Üdvözlettel: 
 

A látogatás szervezői, házigazdái 
 
Nádor Tamás & Nógrádi Mariann 
Dorogi Környezetvédelmi Egyesület 
e-mail: info@dke.hu 
telefon: 06 30 480 1145 
hangfájl-hagyás: 06-21-382-9225 

 

 

Az üzemlátogatásokat lehetővé tevő projektet a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozza. 
 
 
 
 
 

https://www.google.hu/maps/@47.7245912,18.7184365,3a,75y,321.58h,73.41t/data=!3m4!1e1!3m2!1sKmtZCTAdw7_RYRNiJbnYng!2e0!6m1!1e1
http://www.sarpi.hu/
mailto:info@dke.hu
http://www.norvegcivilalap.hu/


PÁR KÉP A MEGLÁTOGATANDÓ ÜZEMRŐL 
 

1. Forgókemence 
2. Utóégető kamra 
3. Hőhasznosító kazán 
4. Abszorber 
5. Mészporos és aktívszén 
reaktor 
6. Zsákos porleválasztó 
7. Katalitikus dioxinmentesítő 
8. Mosótorony 
 

emissziós adatok: http://sarpi.hu/emisszios_adatok  
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