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Tisztelt címzettek!
Az egykori K&H Bank (1134 Budapest, Pozsonyi út 77‐79., hrsz.: 25532) területén folyó épületbontási
és azbesztmentesítési tevékenység kapcsán tájékoztatjuk Önöket, hogy az déli épülettömbről – egy
kivétellel – valamennyi azbesztcement hőszigetelő panelt eltávolítottuk. Egy darab panel az épület Duna
felőli oldalán, annak legfelső szintjén a roncsolt peremen a sérült födém és pillérek miatt sem
emelőkosaras daruból, sem ipari alpin technikával, sem egyéb módon emberi erővel biztonságosan nem
távolítható el. Ezért ezt az utolsó egy darab panelt 2018.11.12. hétfő reggel a kb. 25 m magas
gémfelnyúlású roppantóollós bontógéppel Középút‐Trend Kft. lebontja, majd ezt a palát összegyűjtjük és
konténerbe heyezzük.
Mint ismert, az épület földszinti gépházában, gépészeti csővezetékek acél csőkarimái között gyenge
kötésű azbeszttartalmú tömítőgyűrűk („Klingerit” tömítés) találhatók. Az épület azonban életveszélyes
állapotú, ezeket kibontani oda ember be nem mehet. Ezért az utolsó panel lebontását követően Középút‐
Trend Kft. megkísérli az épület földszinti gépházában található karimás kötésű csővezetékek és gépészeti
bereendezések kibontását a nagy gémkinyúlású bontógéppel benyúlva. Ha a karimás kötésű
csővezetékeket és berendezéseket sikerült kibontania, a karimák két oldalán az acél csővezetéket vagy
egyéb szerelvényt lánggal levágja, és az így kiszabadított csőkarima párt szétbontás nélkül, a közte levő
azbeszttartalmú tömítőgyűrűvel együtt átadja DRYCON Hungary Kft. részére. Mi a karimapárokat
konténerbe helyezzük, és szétbontás nélkül veszélyes hulladékként elszállítjuk ártalmatlanításra a
veszélyes hulladékok szállítására és kezelésére, valamint a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó
(ADR) előírások betartása mellett.
Ez után Középút‐Trend Kft. 2018.11.12. hétfőn folytatja az épület korábban felfüggesztett bontását.
Amennyiben fenti csövek és gépészeti elemek a bontógéppel a jelenlegi fázisban nem elérhetők, nem
hozzáférhetők, illetve ezek kibontása az épület állékonyságát veszélyeztetné, vagy egyéb akadályba
ütközik, abban az esetben Középút‐Trend Kft. szintén folytatja az épület bontását. Az épületet a
földszintig lebontja, és ezt követően ismételten megkísérli az azbeszttartalmú tömítéseket tartalmazó
csőkarimák kibontását. Ha ekkor sem sikerülne, vagy az épület a meggyengült szerkezet miatt
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összedőlne, legkésőbb a bontási törmelék kitermelése során a többi fémhulladékkal együtt kiválogatásra
kerül. Tehát Középút‐Trend Kft. ebben az esetben is gondoskodik róla, hogy a fenti gépészeti elemek
semmkiéppen se kerüljenek az egyéb bontási törmelékkel (betonnal) elszállításra.
Tekintve, hogy az azbeszttartalmú „Klingerit” tömítőgyűrűk csavarokkal rögzített acél csőkarimák közé
vannak zárva, a bontás során azbeszt kiporzásra akkor sem kell számítani, ha azt esetlegesen nem
sikerülne az épületből előzőleg kibontani.
Az azbesztes tömítéseket tartalmazó csőkarimák mentesítésére vonatkozóan 2018.11.12‐én munkaterv‐
kiegészítést nyújtunk be a Munkavédelmi Hatóság részére.
A bontás során Középút‐Trend Kft. fokozott körültekintéssel jár el, és amennyiben további nem várt
azbesztgyanús anyag kerülne elő, a bontást azonnal leállítja és a szükséges intézkedéseket megteszi.
Amennyiben T. Hatóságoknak a fentiekkel kapcsolatban kérdései vagy észrevételei lennének, úgy
szívesen állunk rendelkezésükre.
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