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A BAT(C) alkalmazása

BAT következtetések a BREF-ből
• a BAT-ok leírása;
• a BAT-ok alkalmazásának meghatározása; 
• az alkalmazás esetén betartható kibocsátási 

szintek;
• monitoring követelmények;
• felhagyás esetére vonatkozó helyreállítási 

követelmények.
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A BAT(C) alkalmazása

• A kibocsátási határértékek és az azokkal 
egyenértékű műszaki paraméterek a BAT-on 
alapulnak;

• Amennyiben a megfelelő környezetminőség nem 
biztosítható a BAT-tal → további intézkedéseket 
írhat elő a hatóság;

• A BAT következtetések elfogadása után legkésőbb 
4 évvel az engedély követelményeit felül kell 
vizsgálni, ha szükséges új követelményeket kell 
előírni (pl. kibocsátási határérték).
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BAT következtetések érvényesítése 

A BAT következtetéseket Bizottsági határozatban  
hirdetik ki, ezért a bennük foglalt előírások 
közvetlenül alkalmazandók.

Amennyiben szükséges, a tagországi jogszabályokat a 
BATC végrehajtása érdekében kell kiegészíteni vagy 
módosítani.
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Kibocsátási határértékek

BAT AEL: adott időszakra vonatkozó kibocsátási szint 
tartomány, amelyet a BAT alkalmazása 
eredményez;

A határérték nem haladja meg a BAT AEL-t, adott 
referencia időszak és adott feltételek (p, t, vonatk. 
O2 szint) mellett, vagy arra átszámítva;

A hatóság évente értékeli a kibocsátásokat, hogy 
normál üzemmenetben  megfelelnek-e a BAT AEL-
nek.
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Eltérési lehetőségek

Ha a BAT AEL megvalósítása aránytalanul nagy 
költséggel jár;

• a létesítmény földrajzi helye;

• a hely környezeti feltételei;

• a létesítmény műszaki jellemzői miatt.

Új keletű technikák tesztelése Max. 9 hónapig;

Az eltérés részletes hatósági indoklása 
(költséghatékonyság bemutatása) része az 
engedélyezési dokumentációnak, és ezt  
nyilvánossá is kell tenni .
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Minimum követelmények

• a kibocsátási határérték nem haladhatja meg az 
IED mellékleteiben foglalt határértékeket;

• a határértéknek biztosítani kell a jelentős 
szennyezés megelőzését és a környezet magas 
szintű védelmét;

• új BAT következtetések megjelenésekor a 
hatóságnak újra kell értékelni az egyedi kibocsátási 
határértéket is.
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Elfogadott BAT következtetések

• Üveggyártás [2012/134/EU] 2016.03.08.

• Vas- és acélgyártás [2012/135/EU] 2016.03.08.

• Nyersbőr és irha cserzés [2013/84/EU] 2017.02.16.

• Cement, mész és MgO előállítás  [2013/163/EU] 2017.04.09.

• Klóralkáli gyártás  [2013/732/EU] 2017.12.11.

• Cellulóz, papír és karton gyártás [2014/687/EU] 2018.09.30.

• Ásványolaj és gázfinomítás [2014/738/EU] 2018.10.28.

• Fa alapú lemezek gyártása [2015/2119/EU] 2019.11.24.

• Színesfém gyártás [2016/1032] 2020.06.30.

• Vegyipari általános szennyvíz- és hulladék-

gáz- kezelési rendszerek [2016/902] 2020.06.09.
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BAT következtetések, előkészítés alatt
Végső tervezet van:

• Nagytüzelő berendezések (LCP);

• Intenzív baromfi- és sertés telepek (IRPP);

• IED létesítmények kibocsátásának monitoringja (ROM).

TWG még tárgyalja:

• Nagy mennyiségben előállított szerves vegyületek (LVOC);

• Hulladékkezelés (WT);

• Hulladékégetés (WI);

• Élelmiszer, ital és tej (FDM);

• Felületkezelés szerves oldószerekkel (STS) beleértve a 
fakonzerválást (WPC).
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Vegyipart érintő BREF-ek

Horizontális:

• Vegyipari általános szennyvíz- és hulladékgáz- kezelési
rendszerek (CWW) [BATC: 2016/902];

• Vegyipari hulladékgáz-kezelés (WGC) Új!! [TWG indul]

Vertikális szerves:

• Nagy mennyiségben előállított szerves vegyületek (LVOC) 
[2016. Art. 13 Fórum];

• Szerves finomvegyszerek, gyógyszerek (OFC);

• Polimerek (POL).
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Vegyipart érintő BREF-ek

Vertikális szervetlen:

• Klóralkáligyártás (CAK) [BATC: 2013/732/EU];

• Nagy mennyiségben előállított szervetlen vegyületek
(ammónia, savak, műtrágyák, LVIC-AAF);

• Nagy mennyiségben előállított szervetlen vegyületek
(szilárd és egyéb, LVIC-S);

• Speciális szerves vegyületek (SIC).
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Vegyipari általános szennyvíz- és hulladékgáz-

kezelési rendszerek [2016/902 BATC]  

Hatály: Vegyipari és vegyipari szennyvizeket kezelő 
önálló létesítmények

• környezetközpontú irányítási rendszerek;

• víztakarékosság;

• a szennyvíz kezelése, összegyűjtése és tisztítása;

• hulladékgazdálkodás;

• a szennyvíziszap tisztítása a hulladékégetéstől 
eltérő módszerrel; 
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Vegyipari általános szennyvíz- és hulladékgáz-

kezelési rendszerek [2016/902 BATC]  

• a hulladékgáz kezelése, összegyűjtése és 
tisztítása;

• fáklyázás;

• VOC levegőbe történő diffúz kibocsátása;

• bűzkibocsátás;

• zajkibocsátás.
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Vegyipari általános szennyvíz- és hulladékgáz-

kezelési rendszerek [2016/902 BATC]  

• BAT-AEL értékek csak a szennyvíz kibocsátásra 
vonatkozóan vannak;

• a levegőszennyezés, bűz- és zajkibocsátás 
területén lehetséges technikák, eljárások 
javaslatára korlátozódnak az előírások.
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Vegyipari általános szennyvíz- és hulladékgáz-

kezelési rendszerek [2016/902 BATC]  

BAT-AEL

• koncentráció szint [mg/l vagy µg/l];

• 24 órás térfogatáram-arányos egyesített minták 
térfogatárammal súlyozott átlaga;

• mintavétel gyakoriság a BAT-ban 
meghatározott, normál üzemi körülmények 
között;

• időarányos mintavétel a térfogatáram 
igazolható stabilitása esetén alkalmazható.
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Vegyipari általános szennyvíz- és hulladékgáz-

kezelési rendszerek [2016/902 BATC]  

BAT-AEL a befogadó víztestbe jutó kibocsátásokra, 
tömegáram küszöbbel

• összes szerves szén (TOC);

• kémiai oxigénigény (KOI);

• összes lebegőanyag (TSS);

• összes nitrogén (TN);

• összes szervetlen nitrogén (Ninorg);

• összes foszfor;
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Vegyipari általános szennyvíz- és hulladékgáz-

kezelési rendszerek [2016/902 BATC]  

BAT-AEL a befogadó víztestbe jutó kibocsátásokra, 
tömegáram küszöbbel

• adszorbeálható szervesen kötött halogének;

• króm (Cr-ban kifejezve);

• Réz (Cu-ben kifejezve);

• Nikkel (Ni-ben kifejezve);

• Cink Zn-ben kifejezve).
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Vegyipari általános szennyvíz- és hulladékgáz-

kezelési rendszerek [2016/902 BATC]  

A kibocsátási határérték megállapítása:

• közvetlen és közvetett kibocsátás esetén is a 
BAT-AEL figyelembevételével, egyedi 
határértékként;

BAT

conclusions



Vegyipari hulladékgáz-kezelés, új BREF (2019)

TWG 2016-ban kick-off meeting célja:

• a hatály és a vonatkozó szennyezőanyagok
meghatározása;

• az általános BAT előírások meghatározásának
hátrányai (túl széles BAT-AEL; egyedi eljárási
sajátosságok nem megfelelő figyelembe vétele; az
engedélyezés nehézségei; a hangsúly eltolódik a
megelőzésről az csővégi megoldások felé);
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Vegyipari hulladékgáz-kezelés, új BREF (2019)

A munka elemei:
• átfogó és reprezentatív információk és adatok 

gyűjtése a vegyiparban alkalmazott kibocsátás 
csökkentő technológiákról és az elérhető 
kibocsátásokról;

• az egyedi kezelést igénylő eljárásokkal termékekkel 
kapcsolatos adatok és információk összegyűjtése;

• a gyűjtött adatok és információk mélyreható 
vizsgálata;

• az egész vegyiparban a kibocsátásokra 
alkalmazható általános BAT és BAT-AEL-ek
meghatározása. 
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Nagy mennyiségben előállított szerves vegyületek 

(LVOC)

• elkészült a BREF végső változata 2016 áprilisban 
(utolsó TWG ülés);

• 2016 IV. negyedévben IED 13. cikk Fórum elé kerül, 
ennek időpontja még nem ismert.
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