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Kick-off meeting: 2010. december 13-16.

Végső tervezet: 2017. február

IED 13. cikk Fórum: 2017 április 4.

IED 75. cikk bizottság: 2017. június 28.

A LVOC BATC kidolgozásának menete

Fordítás, nyelvi ellenőrzés

Kihirdetés az OJ-ban ??????

A LVOC BATC jelenlegi állapot
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A BATC okozta változások

• A 2003. évi BREF követelményei nem voltak kötelező 
érvényűek;

• IED, 2010/75/EU irányelv harmonizációja → 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
eljárásról → a BATC-ben szereplő követelményeket 
a hatálya alá tatozó tevékenységek engedélyébe 
legkésőbb 4 évvel kihirdetésük után be kell építeni.

Hatály 

• szénhidrogének,

• oxigéntartalmú szénhidrogének,

• kéntartalmú szénhidrogének;

• nitrogéntartalmú szénhidrogének,

• foszfortartalmú szénhidrogének,

• halogénezett szénhidrogének,

• szerves fémvegyületek,

• felületaktív anyagok,

• hidrogén-peroxid

előállítása 20 ezer tonna/év kapacitás felett.

314/2005.(XII.25)
Korm. rend.
2. melléklet
4.1 a)-g), k);
4.2 f)-ből H2O2
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Hatály 

• a tüzelőanyagok technológiai 
kemencében/fűtőberendezésben történő 
égetésére az adott vegyi anyagok 
előállításának részeként;

BATC hatálya 
NEM TERJED 

KI

BATC hatálya 
KITERJED

• a tüzelőanyagok égetése technológiai 
kemencében/fűtőberendezésben, nem az 
adott vegyi anyagok előállításának részeként;

• hulladékégetés;

• etanol előállítás, amelyre az élelmiszer-, ital-
és tejiparra vonatkozó BATC alkalmazandó.

Általános szempontok

A „levegős” BAT-AEL értékek átlagolási időszakai

referenciafeltételek: hőm:273,15 K; nyom:101,3 kPa; 
száraz gáz; techn. kemencéknél von. oxigén: 3 térf.%

Mérés típusa Átlagolási időszak Meghatározás

Folyamatos Napi átlag

1 napos időszakban mért átlagérték,
validált mérés óránkénti vagy 
félóránkénti átlagok alapján 
számítva

Időszakos
A mintavételi 

időszakban mért 
átlagérték

Három egymást követő, egyenként 
legalább 30 percen át tartó mérés 
átlagértéke (PCDD/F) esetén 6-8 
órás  mintavétel



2017. 10. 12.

5

Általános szempontok

A „vizes” BAT-AEL értékek átlagolási időszakai

Átlagolási időszak Meghatározás

Havi átlag
Az egy hónapon át normál üzemelési körülmények 
mellett vett 24 órás térfogatáram-arányos 
egyesített minták térfogatárammal súlyozott átlaga

Éves átlag
Az egy éven át normál üzemelési körülmények 
mellett vett 24 órás térfogatáram-arányos 
egyesített minták térfogatárammal súlyozott átlaga

Monitoring követelmények, emisszió levegőbe

• 1. BAT technológiai kemencékből, 
fűtőberendezésekből származó CO, por, NH3, NOx, 
SO2 emisszióra;

• 2. BAT egyéb berendezésekből származó benzol, 
Cl2, CO, por, etilén-diklorid, etilén-oxid, 
formaldehid, HCl, NH3, NOx, PCDD/F, SO2, 
tetraklór-metán, összes illékony szerves szén 
(TVOC), vinil-klorid emisszióra
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Technológiai kemencék/fűtőberendezések, légköri 
kibocsátás

• 3. BAT CO és el nem égett anyag kibocsátás 
minimalizálás → optimalizált égés;

• 4., 5., 6. BAT NOx, por, SO2 kibocsátás 
minimalizálás → valamely megadott technika 
alkalmazása ;

• 7. BAT ammónia kibocsátás minimalizálása →SCR 
vagy SNCR működés optimalizálása 

Egyes eljárások/források, légköri kibocsátás

• 8., 9. BAT a végső hulladékgáz tisztítóhoz továbbított 
szennyezőanyagok mennyiségének minimalizálása → 
melléktermékgáz-áramokra vonatkozó technikák ;

• 10., 11. BAT szerves vegyületek és por kibocsátás 
minimalizálás → valamely megadott technika 
alkalmazása;

• 12. BAT SO2 és egyéb savas gáz kibocsátás 
minimalizálása → nedves mosás

• 13. BAT termikus oxidáló berendezésnél NOx, CO 
és SO2 kibocsátás minimalizálás → valamely megadott 
technika alkalmazása;

•
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Egyéb általános követelmények

• 14. BAT vízbe történő kibocsátások csökkentése → a 
folyamatintegrált technikák, a szennyezőanyagok 
forrásnál történő eltávolítását célzó technikák és az 
előkezelési technikák megfelelő kombinációját 
tartalmazó integrált szennyvízgazdálkodási és -
kezelési stratégia alkalmazása a CWW BATC alapján;

• 15. BAT erőforrás-hatékonyság javítása → 
katalizátorokat használó műveleteknél megadott 
technika alkalmazása;

• 16. BAT erőforrás-hatékonyság javítása → szerves 
oldószerek visszanyerése és újrafelhasználása;

Egyéb általános követelmények

• 17. BAT a hulladéktermelés megelőzése, minimalizálása 
→ valamely megadott technika alkalmazása;

• 18. BAT a berendezések meghibásodása által okozott 
kibocsátás megelőzése  → a kritikus berendezések 
meghatározása, ezekre vonatkozó eszközmegbízhatósági
program, a berendezések tartalékrendszerei;

• 19. BAT a berendezések meghibásodása által okozott 
kibocsátás megelőzése → indítási és leállási 
műveletekkel kapcsolatos intézkedések, egyéb 
lehetséges meghibásodással kapcsolatos intézkedések.
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Érintett technológiák

Kis szénatomszámú olefinek előállítása vízgőzös 
krakkolással

• BAT-AEL (levegős) NOx és SCR vagy SNCR esetén NH3 krakkoló 
kemencékre (koksztalanításra nem), összesítési szabály;

• monitoring 1. BAT szerint;
• BAT a levegőbe, vízbe történő kibocsátásokra; 

BTX aromások és ciklohexán előállítása pirobenzinből és a 
katalitikus reformálókban készítet reformátumból/benzinből 

• specifikus BAT-AEL, monitoring nincs meghatározva;
• BAT a levegőbe, vízbe történő kibocsátásokra,erőforráshatékonyságra, 

energiahatékonyságra, maradékanyagokra.

Érintett technológiák

Etilbenzol zeolit vagy AlCl3 katalizátoros alkilálással történő 
előállítása és sztrirol monomer előállítása
• specifikus BAT-AEL, monitoring nincs meghatározva;
• BAT a folyamatválasztásra (új, vagy jelentősen felújított üzemnél a 

zeolitkatalizátoros eljárás),  a levegőbe, vízbe történő kibocsátásokra, 
erőforráshatékonyságra, maradékanyagokra.

BTX aromások és ciklohexán előállítása pirobenzinből és a 
katalitikus reformálókban készítet reformátumból/benzinből 

• specifikus BAT-AEL, monitoring nincs meghatározva;
• technikák a levegőbe, vízbe történő kibocsátásokra,erőforráshatékonyságra 

(energiahatékonyság, maradékanyagok).
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Érintett technológiák

Formaldehid előállítása
• BAT-AEL (levegős) TVOC és formaldehid kibocsátásra;
• monitoring 2. BAT szerint;
• BAT a levegőbe, vízbe történő kibocsátásokra, maradékanyagokra; 

Etilén-oxid és etilén-glikolok előállítása 
• BAT-AEL (levegős) az EO üzem, mosóközeg CO2 deszorpcióból 

származó TVOC kibocsátásra;
• monitoring 2. BAT szerint;
• BAT a folyamatválasztásra (új, vagy jelentősen korszerűsített üzemnél 

a etilén oxidálásához levegő helyett oxigén használata),  a levegőbe, 
vízbe történő kibocsátásokra, maradékanyagokra.

Érintett technológiák

Fenol előállítása kuménból (isopropylbenzene)
• BAT-AEL (levegős) a kuménoxidáló egység TVOC és benzol 

kibocsátására;
• monitoring 2. BAT szerint;
• BAT a levegőbe, vízbe történő kibocsátásokra, 

maradékanyagokra; 

Etanolaminok előállítása 
• specifikus BAT-AEL, monitoring nincs meghatározva;
• BAT a levegőbe, vízbe történő kibocsátásokra, nyersanyag-

felhasználásra.
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Érintett technológiák
Toluol-diizocianát (TDI)metilén-difenil-diizocianát (MDI) előállítása 
[toluol→dinitro-toluol→toluol-diamin→TDI; anilin→metilén-difenil-
diamin→MDI] 

• BAT-AEL (levegő) TVOC, Cl2, HCL, PCDD/F és tetraklór-metán kibocsátásra;
• monitoring 2. BAT szerint;
• BAT-AEPL [kg/t előállított termék] TOC, kapcsolódó szennyvízmennyiség,  a DNT 

üzem, a TDA üzem, a TDI vagy MDI üzem szennyvízkibocsátására;
• BAT a levegőbe, vízbe történő kibocsátásokra, maradékanyagokra; 

Etilén-oxid és etilén-glikolok előállítása 

• BAT-AEL az EO üzem, mosóközeg CO2 deszorpcióból származó TVOC kibocsátásra;
• monitoring 2. BAT szerint;
• BAT a folyamatválasztásra (új, vagy jelentősen korszerűsített üzemnél a etilén 

oxidálásához levegő helyett oxigén használata),  a levegőbe, vízbe történő kibocsátásokra, 
maradékanyagokra.

Érintett technológiák

Etilén-diklorid és vinil-klorid monomer előállítása
• BAT-AEL (levegő) az EDC krakkoló kemence NOx , kibocsátására;
• monitoring 1. BAT szerint;
• BAT-AEL (levegő) az EDC/VCM előállításából származó TVOC, EDC+VCM, Cl2, 

HCL és PCDD/F kibocsátásokra;
• monitoring 2. BAT szerint;
• BAT-AEL (víz) a réz, EDC, PCDD/F közvetlen kibocsátásokra;
• monitoring 79. BAT szerint;
• BAT-AEPL EDC, VCM a szennyvíz sztrippelő kimeneténél;
• monitoring 79. BAT szerint;
• BAT-AEPL az oxiklórozásos EDC előállításából és a fluidágyas technológiát 

alkalmazó üzemek előkezelő egységének kimeneténél távozó anyagokra réz, EDC, 
PCDD/F, összes oldott szilárd anyag;

• monitoring 79. BAT szerint;
• BAT a levegőbe, vízbe történő kibocsátásokra, energiahatékonnyságra

maradékanyagokra; 
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Érintett technológiák

Hidrogén-peroxid előállítása
• BAT-AEL (levegő) az oxidáló 

egységből származó TVOC, 
kibocsátásra;

• monitoring 2. BAT szerint;
• BAT a levegőbe, vízbe történő 

kibocsátásokra. 

A technikák leírása

Melléktermék-gázok és véggázok tisztítására szolgáló 
technikák

• regeneratív és nem regeneratív adszorpció; katalitikus oxidáló 
berendezés;  katalitikus redukció; lúgos mosás; kerámia-/fémbetétes 
szűrő; kondenzáció; száraz vagy nedves porleválasztó ciklon; 
elektrosztatikus porleválasztó; szövetbetétes szűrő; membrán-
szeparáció; párásságszűrő; regeneratív termikus oxidáló berendezés; 
mosás; SCR; SNCR; a szilárd vagy folyadékrészecskék 
elragadásának csökkentésére szolgáló technikák; termikus oxidáló 
berendezés; termikus redukció; kétlépcsős porleválasztó; nedves 
mosás; nedves porleválasztás.  
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A technikák leírása

Szennyvízkezelési technikák

• Adszorpció; kémiai oxidálás; koagulálás és flokkulálás; desztillálás; 
extrahálás; elpárologtatás; szűrés; flotálás; hidrolízis; kicsapatás; 
ülepítés; sztrippelés; a szennyvíz elégetése.

Az égésből származó anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának csökkentésére szolgáló technikák

• A kiegészítő tüzelőanyag választhatósága; alacsony NOx kibocsátású 
égő (LNB); nagyon alacsony NOx kibocsátású égő (ULNB).

Az engedélyek felülvizsgálata

Alapszabály: EKHE engedélyeket ötévente felül 
kell vizsgálni;

A kötelező felülvizsgálat időpontjában van hatályos 
BATC, de a 4 éves érvényesítési idő még nem telt le

• a hatóság kiadja az új követelményeket is, 
megjelölve az alkalmazásuk kezdetét;

• az üzemeltető kérésére a BATC-ben foglalt 
feltételekkel adja ki az engedélyt.
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Az engedélyek felülvizsgálata

Alapszabály: EKHE engedélyeket ötévente felül 
kell vizsgálni;

A kötelező felülvizsgálat időpontja előtt telik le a 
BATC érvényesítési ideje

• a hatóság rendkívüli felülvizsgálat keretében bekéri a 
szükséges információkat, és az engedélyt az új 
követelményeknek megfelelően adja ki.

Vegyipart érintő elfogadott BAT következtetések

• Klóralkáli gyártás  [2013/732/EU] 2017.12.11.
• Ásványolaj és gázfinomítás [2014/738/EU] 2018.10.28.
• Vegyipari általános szennyvíz- és hulladék-

gáz- kezelési rendszerek [2016/902] 2020.06.09.
• Nagytüzelő berendezések [2017/1442] 2021.08.17.

BAT
conclusions
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Vegyipart érintő BAT következtetések, előkészítés alatt

Végső tervezet van:
• Nagy mennyiségben előállított szerves vegyületek  (LVOC) [75. cikk 

Bizottság 2017.06.28. megszavazta, kihirdetésre vár];
• IED létesítmények kibocsátásának monitoringja (ROM)
TWG még tárgyalja:
• Hulladékkezelés (WT);
• Hulladékégetés (WI);
• Vegyipari hulladékgáz-kezelés (WGC)[Kick off meeting: 2017. 

szeptember 25-29. Sevilla]

BAT
conclusions

BATC → nemzeti szabályozás

A BATC –t Bizottsági határozatban hirdetik ki, amely 
közvetlenül hatályosul, átültetést nem igényel.

Amennyiben a BATC valamely előírása ütközik a 
szabályozással, akkor kerül sor módosításra.

• az EKHE követelményeket meghatározó 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rend. előírja, hogy az engedély 
követelményeit a BAT alapján kell meghatározni, 
beleértve a határértékeket is. A levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII.23.) Korm. rend. kimondja, hogy az 
EKHE köteles tevékenységeknél a hatóság egyedi 
kibocsátási határértéket határoz meg a BATC alapján  
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Szektoriális BATC ↔ horizontális BATC

A szektoriális BAT(C )adott tevékenységgel kapcsolatos 
BAT előírásokat rögzíti

• Klóralkáli gyártás;
• Ásványolaj és gázfinomítás;
• LVOC

A horizontális BAT(C) az egész ipari ágazatra határoz 
meg követelményeket

• Vegyipari általános szennyvíz- és hulladékgáz kezelési 
rendszerek (CWW);

• Vegyipari hulladékgáz-kezelés (WGC)

Szektoriális BATC ↔ horizontális BATC

A szektoriális BAT(C )adott tevékenységgel kapcsolatos 
BAT előírásokat rögzíti

• a megjelenése után 4 évvel kell érvényesíteni az 
előírásait

A horizontális BAT(C) az egész ipari ágazatra határoz 
meg követelményeket

• az engedély felülvizsgálatakor kell érvényesíteni az 
előírásait a szektoriális BATC-hoz hasonlóan, azonban 
rendkívüli felülvizsgálatot nem kell végezni. 
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Információk

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

http://ippc.kormany.hu/

Köszönöm a 
megtisztelő
figyelmet!


