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1 Előzmények

A Fluart Innovative Vaccines Kft. a 2097 Pilisborosjenö, Fő út. 7. sz. alatti létesitményben
folytatott tevékenység végzésére a Pest Megyei Kormányhivatal Kömyezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya által kiadott egységes kömyezethasználati engedéllyel
rendelkezik. Az engedély száma: PE/KTF/616-24/2016. Az engedély 2027 január 31-ig
érvényes, azonban az engedély V. Egyéb előírások részében szerepeltetett élőirások alapján, az
engedélyezett tevékenységet a vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni, és a
felülvizsgálati dokumentációt 2021 november 30-ig meg kell küldeni a Kormányhivatal
reszére.

A Fluart Innovative Vaccines Kft. (továbbiakban Megbizó) megbízása alapján elkészitettük a
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 7. sz. alatti létesitményben folytatott tevékenység végzésére
vonatkozó egységes kömyezethasználati engedély kömyezetvédelmi felülvizsgálatát.

Jelen dokumentáció elkészitéséhez szükséges minden anyagot a Megbizó bocsátott

rendelkezésünkre, az átadott anyagokat változtatás nélkül közöljük.
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2 Altalános adatok

2. 1 A felülvizsgálat jogszabályi háttere

A Fluart Innovative Vaccines Kft. által végzett tevékenység a kömyezeti hatásvizsgálati és az
egységes kömyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
Rendelet 2. mellékletének 4. 5. pontja alapján (gyógyszer alapanyagok gyártása) egységes
kömyezethasználati engedély köteles tevékenység.

A 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése értelmében az egységes
kömyezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előirásokat ötévente a
kömyezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozójogszabályok szerint felül kell vizsgálni.

Jelen dokumentum a környezeh'édelmi felűlvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai
feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának
tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. melléklete alapján,
valamint a 314/2005. (XII. 25. ) Korm. Rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
kérnyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály előírásainak
figyelembevételével készült el.

Továbbá a felülvizsgálat során a 1995. évi LIII. a kömyezet védelmének általános szabályairól
szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályi rendszer előirásainak teljesülésének
vizsgálatát is alapul vettük. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU Irányelvének (a
kömyezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) a tevékenységre vonatkozó
kritériumai is vizsgálat alá kerültek.)

2.2 A felülvizsgálat térbeli és időbeli kiterjedése

A felülvizsgálat kiterjed a 2097 Pilisborosjenő, Fő út. 7. sz. alatti létesitményben folytatott
tevékenységekre. Főként a termelési és az ehhez kapcsolódó üzemeltetési, ill. logisztikai
tevékenységére. Az elvégzett felülvizsgálat 2016. október - 2021. november hónap között
időtartamra vonatkozik.

2.3 Alapinformációk

A Megbízó a felülvizsgálat elvégzéséhez rendelkezésre bocsátotta a szükséges üzemi adatokat,
dokumentumokat, kömyezetvédelmi szakmai anyagokat, mérési vizsgálatok eredményeit
tartalmazó jegyzőkönyveket, elözményeket és egyéb információkat. A felülvizsgálathoz az
általa átadott alapadatok szolgálták a felhasznált információk forrását. A Megbízó
programszerű helyszini bejárások keretén belűl lehetővé tette a létesitmény és az ott folytatott
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tevékenységének megismerését. (A létesitmény tevékenységére szigorú ipari és kereskedelmi
titkok is vonatkoznak, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni)

2.4 AIkalmazott módszerek

Elsősorban jelenleg a létesitmény területén folytatott tevékenység valós kömyezeti hatásainak,
a hatások eredetének és mértékének vizsgálatára került sor. A továbbiakban az értékelések
összefoglalásaként az IPPC Irányelvnek megfelelö szempontok alapján bemutatásra kerültek a

beavatkozásra vonatkozó javaslatok, és a továbbiakban szükséges intézkedések.
A felülvizsgálat végzése során a vonatkozó adatokat, dokumentumokat, kömyezetvédelmi
anyagokat, előzetesen végzett vizsgálatok eredményeit áttekintettük, értékeltük. A bejárások
alkalmával a létesitmény és kömyezetének bejárásával a természetes és épitett kömyezet
tényleges állapotát vettük számba.

2.5 A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai

A kömyezetvédelmi felülvizsgálatot végző cég:

Cég: ENVIRO Hungary Kft.
Cime: 1094 Budapest Tompa u.7.
Telefon: 06 70 776-46-58

Fax:

e-mail: info@ehukft. hu

A felülvizsgálatot végző személyek:

Neve: Lukács Akos, okl. környezetmérnök

Nyilvántartási szám: 01-14705
Szakértő(SZKV-l.L; SZKV-1.2. ; SZK.V-1.3.)

Neve: Kiss Balázs, környezetkutató, hulladékgazdálkodási technológus

Természetvédelem:

Neve: Korózs Zsuzsanna, okl környezetmérnök, biológus-ökológus, hidrobiológus

Nyilvántartási szám: 05-01802

Szakértő (SZKT)

10
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2.6 Az érdekelt adatai

Megbízó, engedélyes: Fluart Innovative Vaccines Kft.

Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út. 7.

A felülvizsgalt telephely üzemeltetője: Fluart Innovative Vaccines Kft.

Telephely tulajdonosa: PRENET-DsIG Szolgáltató Kft.
Központi telefonszám; 26/336-597

Központi faxszám: 26/536-051

KSH azonosító szám: 10670958-2120-113-13.
KUJ szám: 100201167

2.7 A telephelyre vonatkozó adatok

TelepheJy címe: 2097 Pilisborosjenö, Fő út. 7.
Telephely helyrajzi száma: 0135/10 hrsz.

KTJ szám 100707224

Telephely EOV koordinátái: Y: 646412, X: 251077
Telephely mérete: 2197 m2

Település KSH azonosító száma: 29601

Használati jogcím: Bérlemény

Telepítés éve: 1994

Főtevékenység: 21.20 - gyógyszerkészítmények gyártása
Telephelyen foglalkoztatottak létszáma: 73 fő

Környezetvédelmi mb. neve: Lukács Akos, 70/776-46-58

A vonatkozó engedély száma. PE/KTF/616-24/2016

A tulajdoni viszonyok igazolása (tulajdoni lap, és ingatlan-nyilvántartási térkép) a 2. sz.
mellékletben található.

2.7. 1 A létesítmény elhelyezkedése

A vizsgált helyszín Budapesttől kb. 15 km távolságra ÉNY-i irányban, Pilisborosjenő DK-i
részén, a Fö utca 7. sz. alatt, a 0135/10 helyrajzi számon nyilvántartott 2197 m2 területü
ingatlanon található.

Megközelitése a Pilisborosjenő - Oröm közútról, a Pilisborosjenő községet jelző tábla előtt
mintegy 200 m-re, jobbra. A létesítményt D-i irányból közút határolja, melynek túloldalán a
Borosjenői-patak (Cigány-árok) medre, illetve művelt mezőgazdasági területek vannak.
K-i oldalon határos a Dunamenti Regionális Vizmű Rt. (DMRV Zrt) 3. sz. vizmü telepével,
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E-i oldalon rét, illetve mezőgazdasági terület található. Ny-i oldalon mezőgazdasági teriilet,
illetve vízmosás határolja, amely mögött magántulajdonú terület található a község első
utcajaig.

Az első házsorig kb. 250-300 m távolság van. A létesitménytől DK-i irányban 300 m-re Uröm
külterületi határa, 600 m-re belterületi határa található. A létesitményben korábban a

Pilisborosjenő és Uröm községeket kiszolgáló tűzoltószertár működött, amely már az
Oltóanyag termelő üzem létesitése előtt felhagyásra került.

Fluart Innovative Vaccincs Kft

telephelyc

1. ábra: Atnézetes helyszinrajz

A területen található főépület alapterülete összesen 1. 319, 8 m . A telep bejáratánál egy kisebb
portaépület, ill. irodakonténer található. A terület beépitettsége kb. 60%-os. Kialakitásának
jellege: részben alápincézett, tetőteres-padlásos. Az épület külső falazata téglafal, belül
tisztatéri Daldrop elemekkel tagolt, műanyag nyílászárókat tartalmaz. Az üzemépület négy
blokkra tagozódik, amelyböl 3 blokk 1995-ben, a negyedik blokk 1997-ben épült, majd 2000-
ben kisebb bővitménnyel egészült ki. A korábban épült három blokk az influenza vakcina
előállításának technológiai helyiségeiből, az előkészítő és kiszolgáló helyiségekből, a szociális,
kommunális blokkokból, raktárakból és irodából áll.
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A blokkok külön-külön közelithetők meg, a blokkok közötti átjárás nem lehetséges, kizárólag
az anyag zárt rendszerű továbbítására van lehetőség. A blokkok önálló zuhanyozókkal, WC-kel
rendelkeznek. Funkciója szerint a tojások érkeztetésére, minőségük ellenőrzésére és
elökeltetésre szolgáló (Üröm felé eső) blokk a III. részleg, a második blokk a tojások oltására,
utókeltetésére, hűtésére, allantoisz folyadékok leszivására és inaktiválásra (II. részleg), a
következö blokk (I. részleg) pedig az allantoisz tisztitására, víruskoncentrálásra és a final bulk
formulálására szolgál. A negyedik blokkban találhatók az irodák.

A pincerészben található a kazánház, az elektromos elosztó, a mosoda, az aggregát helyiség, a
karbantartó raktár és a technológiai szennyviztároló. A tetőtérbe a légtechnikai rendszer
légkezelő egységei, a légtechnikai szabályozóegység, a csomagoló helyiség, az olajkenés-
mentes légkompresszor, a göngyöleg raktár kerültek, valamint a minőségbiztosítás,
minőségellenőrzés, a termelés és a karbantartás irodahelyiségei.

2. ábra: A telephely helyszmrajza

2.7.2 A létesitmény természeti környezetének bemutatása

2. 7. 2. 1 Földrajzi elhelyezkedés

A vizsgált létesitmény Pest megye ENY-i részén, Pilisborosjenő külterületének DK-i részén,
Urömöt és Pilisborosjenőt összekötő közút mellett, a Pilisborosjenöi vizmű 3. sz. telep
szomszédságában található. A faluhoz tartozó külterületeken összefüggő nyaralótelepek
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létesültek. A másik határoló település Uröm. A tágabb kömyezet: Pilisborosjenö, Uröm térsége

a Pilis D-i részét képező, a Vörösvári-völgy felett húzódó mészkővonulat DK-i végénél, a Pilisi
hegység kistájon fekszik.

A kistáj ENy-DK-i irányú, közel párhuzamos szerkezeti vonalai a Pilis hegység sasbérces
vonulatait határolják el. Szerkezeti-morfológiai szempontból töréses sasbércsorozat, amelyet

árkos medencék tagolnak. A kistaj felszine egységesen karbonátos kőzetű, főleg mészköves
sasbérc vonulatokból álló alacsony középhegység, átlagos magassága 450-500 mBf.

A mészkővonulaton belül két hegycsoport különithetö el: a Kevélyek és a Pilistető hegycsoport.
A Kevélyek csoportja Pilisborosjenő közvetlen közelében emelkedik, A hegycsoportot a
Csobánkai nyereg két részre osztja; a fö ágat a 483 m magas Kis-kevély és az 535 méteres
Nagy-kevély alkotja, amely DK-i irányban az Ezüst-hegyen át Csillaghegyig húzódik. A
hegycsoport E-i ágát a Csúcs-hegy és az Oszoly képezi. A Pilis-tető hegycsoport részei: Kétágú
hegy, Nagy- és KisSzoplák, Szirtes tető, Csévi-nyereg, Kopasz-hegy. Az 500-700 m magasságú

hegycsúcsok, hegygerincek között húzódó völgyek összességében igen változatos morfológiájú
tájat képeznek. A telephely a Kő-hegy (333 mBf) és a Köves-bérc (274, 6 mBf) között húzódó
völgyben fekszik. A tengerszint feletti magassága 187-190 mBf.

2. 7. 2. 2 Viz.rajz, klimatikiis tényezök

A létesitmény mellett, kb. 50 m-re húzódik az alacsony vizhozamú, időszakosan kiszáradó
Cigány-árok, amely befogadója a telephelytől 1,8 km-re húzódó Aranyhegyi-patak (18 km,
120 km2). A patak közepes vizszállitási értéke (KÖQ) 0, 34 m3/s. A mértékadó (80 %-os) kisvizi
hozam (KQ) 0, 01 m3/s, a 2% gyakoriságú nagy vizhozam (NQ): 36 m /s. Az árvizek inkább a
nyári nagy csapadékok alkalmával keletkeznek, mig ősszel a kisvizek gyakoriak. Az
Aranyhegyi-patak befogadója a Duna.

A terület mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghajlatú. Az évi napfénytartam 1950 óra

körül van. Az évi középhőmérséklet 9, -9,5 °C. A legmelegebb nyári hónapok sokévi átlaga
33 °C, a leghidegebb télieké pedig -15,5 °C. Evente 650-700 mm csapadék valószinű. Atlagosan
évente kb. 50 a hótakarós napok száma. A sokéves potenciális párologtató képesség és csapadék
viszonyát kifejező ariditási index 1,00-1,08 közötti. Az uralkodó szélirány ENy-i, Az
ENy-DK-i fiitású völgyekbenjelentös a DK-i szelek gyakorisága is.

Az átlagos szélsebesség 3-4 m/s köriili. A térségre jellemző szél transzport iránygyakoriságát
(amerre a szél füj) sokéves meteorológia adatok alapján az alábbi ábra szemlélteti. A szélrózsa
Pilisborosjenő esetében megmutatja, hogy egy évben hány órán keresztül füj a szél egy adott
irányból.
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3. ábra: Vralkoáö szélirány és széierősség

2. 7. 2. 3 Geológia, hidrogeológia

Pilisborosjenő körzetébe végzett fúrások 10-40 méter vastag holocén-pleisztocén rétegek alatt,
oligocén márgát, agyagmárgát és homokkövet harántoltak, a triász karbonátos képződmények
fedőösszleteként. Pilisborosjenő ENY-i részén ezen rétegek összvastagsága meghaladta a
100 métert, mig a község Uröm felőli végén a pleisztocén. oligocén rétegek mindössze 29 -
42.5 m vastagságúak, sőt előfordul, hogy a holocén-pleisztocén 10 m vastagságú törmelékes
üledéke közvetlenül települ a triász dolomit felszinére. Pilisborosjenő és Üröm kömyezetében
a legjellemzöbb felszíni, felszin közeli üledék a lösz, ill. annak változatai: iszapos, homokos,
lejtötörmelékes lösz.

A területen jellemző felszini-felszinközeli képződmények közül jó vizvezető képességű az alsó
pleisztocén korú forrás mészkő, Illetve a holocén-pleisztocén homokos, kavicsos, löszös
üledékek. Ez utóbbiak azonban változékony kifejlődésük miatt csak csekély mennyiségű
talajviz tárolására alkalmasak.

Talajviz előfordulás csak a völgylejtökön van, 4-6 m közötti mélységekben. A talajviz áramlási
iránya szakirodalmi adatok szerint - NYENY-KDK-i irányú. A vizbeszerzési lehetőségeknek
megfelelően Pilisborosjenő térségében mélyült kutak a karsztos vízadó összletet csapolják meg.
A karsztviz áramlási iránya ENY-DK-i. A negyedkori üledékekben tárolt talajviz mennyiségi
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és minöségi szempontjából egyaránt alkalmatlan ivóvizellátásra. A felülvizsgált létesítmény
közvetlenül a DMRV Zrt. kezelésében lévő vízmü területe mellett található.

A vizmű telepén 2 db mélyfurású kút (az egyik 1975-óta nem üzemel) található. A karsztos
vizadó összletre beszűrőzött kutak fedőrétegsora csak 10.0-29.0 m vastagságú, a felhagyott
kútnál vizzárónak tekinthető (nem üzemelő kút rétegsora: 0.0-9.6 m homok, iszapos homok,
9.6-29.0 m hárshegyi homokkő; üzemelő kút: 0.0-10.0 m kavicsos összlet).

2. 7. 2. 4 Vízhasználatok

A létesitmény közvetlen közelében található a DMRV Zrt. közműves ellátást biztositó 3. sz.

vizműtelepe. A vizműtelepen 2 db kút mélyfürású kút található, az egyik 1975-óta nem üzemel.
A kutak karsztvizre lettek telepitve, igy Pilisborosjenö közmüves vizellátása biztositott.

Az üzemelö kút talpmélysége 112,5 m. Szűrözése 72, 5-112,5 m között van. Viztermelése
242 m /nap. A telep bekeritett védőterülete 2400 m . A kút vizbázisa egyértelmüen sérülékeny,
kijelölt védőterülete 5, 165 km nagyságú és Pilisborosjenő jelentős részét - igy az Oltóanyag
termelő üzem területét is - magában foglalja.

A csatomázatlanság következtében a szennyvizek elszivárgásából (esetenként felhagyott

kutakba történő bevezetésből adódóan) karsztrepedéseken történő beszivárgások

következményeként a karsztviz elszennyeződött, amely a víz nitrát tartalmának növekedésével
követhető nyomon. A karsztvizek szempontjából két kút kerül emlitésre Pilisborosjenő-3
(EOVX: 251100 m EOVY: 646200 m, Törzsszám: 001227, Kútkód: 294), és
Pilisborosjenő-1 (EOVX: 251290 m EOVY: 645970 m, Törzsszám: 001228, Kútkód: 295 )
A Pilisborosjenő-3. sz. karsztvíz kút 30 éves vizállási adatait a 2000. évi vízrajzi évkönyv
alapján az alábbi táblázat mutatja be, ennél frissebb adatsor nem ált rendelkezésre.

H<vi fa évi jtUtBizS viziUisok 2000.

II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Evi

KV 91,38 91, 13 9].04 90,87 90,9 91, 16 91. 53 91,15 91, 09 91,14 91,38

KÖV 91,35 91,24 91, 14 90,95 91,02 91,22 91,43 91,25 91, 17 91, 16

NV |9I,38 91.4 91.29 91, 13 91, ]6 91,28 91,54 | 91.34 | 91,24 ] 91, 18 | 9I.S5

/. táblázat: 30 éves vízállások Pilisborosjenő-3. sz, kút

Magyarázat: KÖV-Az 1961-1990 közötti, 30 éves idöszakban a tárgyhavi közepes vízállás
közötti, 30 éves Ídöszakban mért legalacsonyabb tárgyhavi vízállás

NV-Az 1961-1990 közötti, 30 éves idöszakban mért legmagasabb tárgyhavi vízállás

KV-Az 1961-1990

A község szennyvizcsatoma hálózata 1996-ban épült meg. A szennyvizek a DMRV Zrt.
szentendrei szennyviztisztitó telepén kerülnek biológiai tisztitásra.
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2. 7. 2. 5 Természetvédelem

A létesitmény a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található.
Pilisborosjenőtől E-ra a Kevélyek vonulatában terül el a Pilisi Tájvédelmi körzet (Duna-Ipoly
Nemzeti Park). A Fluart Innovative Vaccines Kfit. létesítménye 695 m-re esik a
természetvédelmi terület határától, igy országos jelentőségü védett területet nem érint. A
felülvizsgált telephely 695 m-es körayezetében védett terület nem található.

2.8 A telephelyre vonatkozó környezetvédelemmel kapcsolatos engedélyek

Hatósíg Határozat száma Engedély tárgya

Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Föosztály

PE/KTF/616-24/2016 Egységes környezethasználati engedély

Közép-duna-völgyi
Környezetvédel mi,

Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyeloség

KTVF:7916-2/2013 Csapadékvíz elvezetésének vízjogi
fennmaradási engedélye

2.9 A telephelyen a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek bemutatása
/felsorolása, a TEAOR-számok megjelölésével és az alkalmazott
technológiá(k) rövid leírásával./

Megnevezése: a kömyezeti hatásvizsgálati és az egységes kömyezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 4.5. pontja szerint "Oyógyszeralapanyagok gyártása,
beleértve az intermedierek előállitását is."

A telephelven folytatott tevékenvség besorolása:

TEAOR szám Tevékenység megnevezése

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

NOSE-Pkód:' Tevékenység megnevezése

107.03 Oldószer használat; Gyógyszerészeti termékek gyártása

A Fluart Innovative Vaccines Kft. a PRENET-FNG Szolgáltató Kft. tulajdonában álló ingatlan
területén (hrsz: 0135/10) bérlőként influenza elleni vakcina előállitást végez. Az üzemben
kizárólag inaktivált influenza vims, mint aktiv hatóanyagot tartalmazó, humán felhasználású,
influenza vírus elleni oltóanyagok gyártása és kiszerelése történik.
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A Kömyezethasználó üzemelteti az ország egyetlen humán influenza elleni vakcina
előállítására alkalmas biológiai laboratóriumát 1995. óta. Jelenleg a Magyarországon
felhasznált influenza-vakcina több mint 90%-át a Kömyezethasználó állitja elő. Evente
átlagosan 1, 7 millió dózis szezonális influenza elleni oltóanyagot állit elő a Kömyezethasználó.

2.10 A telephelyen az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a
környezetre veszélyt jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet

érintő rendkívüli eseményekkel együtt.

Az Engedélykérő a telephelyen korábban is influenza virus elleni oltóanyag gyártását végezte,
amely gyártási technológia az elmúlt öt évben jelentősen nem változott. A gyártási
tevékenységet a 2. 9. pontban részletesen bemutattuk.

A körayezetet veszélyeztető határia esemény a felülvizsgált időszakban nem történt.

3 A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok

3.1 A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított
termékek listája a mennyiség és az összetétel feltüntetésével.

Jelenleg gyártott termék: - 3Fluart szuszpenziós injekció (0, 5 ml/ dózis)
- IFluart pandémiás injekció

A létesitményben továbbra sem gyártanak mérgezö, illetve veszélyes anyagot. Az

létesitményben gyakorlatilag először aktiv majd inaktiv influenza vírusokat használnak fel,
humán felhasználású, influenza virus elleni oltóanyagok gyártásához. A termék előállitása

során embrionált tyúktojáshoz adaptált influenza virus kerül felhasználásra.
Az oltóanyag gyártása időszakos, januártól szeptemberig tart, októbertől decemberig tartó
időszakot karbantartással, felújitással, és termékfejlesztéssel töltik.

3. 1. 1 A vakcina előállítás lépései:

3. 1. 1. 1 Monovalens bulk előállitása

Az aktív virassal folytatott tevékenység a tojások beoltásától kezdve az inaktiválásig kizárólag
a II. részlegben történik. Ebben a részlegben különleges eljárásokkal (felhasznált eszközök,
tojáshulladékok, munkaruházat sterilizálása, elszivott levegö szűrése, kikerülő szennyvizek
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külön zárt tartályban történő gyűjtése) biztositják azt, hogy aktiv vírus ne keriilhessen ki a
részleg területéről.

A monovalens bulk előállitása a virustartalmú allantoisz folyadék virustartalmának kinyerését
jelenti. A már inaktivált vírussal történő munkafolyamatok az üzem I. részlegében történnek.
Ide aktiv vírus nem kerülhet. Az inaktiv zónában a felszaporitott vims technológiai tisztítása és
bekoncentrálása történik.

3. 1. 1. 2 Final hulk előállitása

A "fínal bulk" gyártása a termelési időszak alatt előállított monovalens bulkok vivöanyaggal
való összekeverését, az oltóanyag formulálását, és átmeneti tárolótartályba történő kiszerelést
jelenti.

3. 1. 1. 3 Final lol eloállitása

A final lot gyártása soran a fínal bulkot egyszeres adagonként ampullába töltik, majd a már
letöltött ampullákat integritásvizsgálat és vizuális ellenőrzést követöen csomagolják.
A vakcinát tartalmazó ampullák csomagolását kézzel végzik idénymunlca jelleggel.
A csomagolás során az ampullát, az injekciós fecskendöt és tűt, valamint a betegtajékoztatót
egyedi dobozba csomagolják. A már lecsomagolt készterméket egyedi azonositóval látják el
kiszerelési egységenként a szerializálási folyamat során.

A vakcinák tárolása a telephelyen aszeptikus gyógyszergyártásra vonatkozó technológiai,
higiénés, biztonságtechnikai és munkavédelmi szabályok betartása mellett történik.

A letöltött, csomagolt késztermék a telephelyen hűtött raktárhelyiségbe / hűtőkonténerekbe
keriil, ahol a felszabaditásig marad.

3. 1.2 Termelési alapadatok

A WHO irányelvei alapján a magyar lakosságra vonatkoztarva 10-13% át oltottsági mutató
elérése érdekében a Nemzeti Epidemiológiai Szakhatóság javaslatára az éves termelés
mennyiségét az Egészségügyi Minisztériummal kötött szerzödésben rögzitik, amely alapján a
Fluart Innovative Vaccines Kft.a Magyar Állam részére 1.300.000 db vakcinát állít elö.

3. 1. 2. 1 Erőforrás szükséglet

Az Oltóanyag termelő üzem alapanyag-felhasználását az influenza oltóanyag előállitásának
anyagigénye határozza meg.
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Felhasznált anyag (segédanyag)

Tryptic Soy Agar w LTHTh-Li

Contact Agar Tryptic Soy w LTH-RT-Caso
Véres agar

Éves mcanyiség
2180 db

2600 db

Odb

Felhasználási terűlet

KÖmyezetmonitorozás

Keltetö tojás 1. 622. 500 db+8. 716 db

SPF tojás 1. 219 db

Tennelés + Infektív vírus +

Inaktiválás hatékonysága

Amnrónia 25%-os

Ammónium-klorid

Ammónium-molibdenát

Ammónium-monovanadát

Acetil-aceton

Aceton

Ammónium-acetát

Agaróz
Bórsav

Bovin serum AlbumÍn. BSA

Citromsav monohidrát

Coomassie Brillant Btue 250 R

Csokoládé agar
Dinátrium-hÍdrogén-foszfát dihidrát
Ecetsav 99%-os

Elektródtolté oldat

Elektródtároló oldat

Ezüst nitrát

Fenil hidrazin

Fetuin

Formaldehid 35%

Glicerin, 85%-os

Hidrogén-peroxid 30%-os oldat

Jód-oldat 0. 05M

Kálium-hexacÍano-ferrát

K.álium/hexa-hidro-antimonát (V)

Kálium-hidroxid

K.álíum-jodid

Kálium-karbonát

Kálium-permanganát

Kaolin

Keményitö

Kénsav 96%-os

K.obalt (II)-klorid-hexahidrát

Kromotropsav-dinátrium só
Metanol

Nátrium-azid

Nátrium-deoxikolát

Nátrium/hexa-nitrito-kobaltát (III)

NátrÍum-hidrogén-karbonát

Nátrium-hidrox id

Nátrium-karbonát

Nátrium-klorid

147,24-22,5 ml

10, 7 g
4g

0, 1 g
5ml

1 liter

300 g
lOg

6, 184 g
12,5+27, 5 g

8,4 g
7,5 g

140 db

14, 24 g
576 ml

200 ml

200 ml

7, 65 g
Og

80 mg
15 g

16 ml

0, 3 ml

150ml

Og
2g
5g

16, 6 g
30 g

3, 32 g
93,3 g

2g
42+49, 1 ml

24 g
l,57g

870 + 725ml

2g
0,4 g
Og

3,4 g
0, 8+8,5+30 +8g

5,3 g
5+17, 535 g

Minöségellenörzö vizsgálatok
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Felhasznált anyag (segédanyag)^
Nátrium-tioszulfát oldat O. IN

NÍtropmsszid-nátrium
Orto-phenylenediamine tabletta
Ovalbumin

PBS tableHa

PNA-POD liofilizátum

Réz (II)-szuIfát-pentahidrát
Salétromsav 65%-os

Sósav 37%-os

SzulfamÍdsav

Tioacetamid

Triklórecetsav

Tween 20

Medonal

Mikrozid

Biguanid Flache

Medonal sterilre szürt

DN 102

Apesin Rapid

Premier WFI Klereide

Apesin Rapid sterilre szürt

Skinmann Soft N

Desdermann

Biguanid Flache sterih-e szürt

Vas(III)-klorid-. hexahidrát

Zwittergent 3-14 detergens
Formaldehid 35%-os

Nátrium-klorid oldat 0,9%-os

Alpa015-B
Uentamicm

VIucasol

Aluminium-klorid

di-Nátrium hidrogén -foszfát
í. álium-dihidrogén-foszfát
Cálium-klorid

llriomersal

'sökkentetí endotoxin tartalmú nátrium-klorid

ri-Nátrium-citrát

'ri-Nátrium-foszfát

^iprinol

^ancomycin

til-alkohol 96%-os

Hidrogén-peroxid 30%-os
^eomycin szulfát

til- alkohol 70 %-os

remier Klereide 70/30

ablettázott só

300 ml

20 g
45 db

150mg
260 db

Img
12,5 g

14,3 ml
16,8+50,4ml

4g
2g
lOg
2ml

146 liter

491 liter

O liter

O liter

492 liter

126 liter

75 db

Oml

75 db

94 db

Oml

18,4 g
8,5 g

75 liter

3. 386 liler

125kg
740 ampulla

94 liter

ll, 07kg
0, 96 kg
0, 81 kg
0, 18 kg

0. 188kg
39, 5 kg
4, 33 kg
13,47kg

26x100ml

22 db ampulla
345. 5 liter

1521 liter

0, 02 kg
320 liter

75

19. 000 kg

2. táhlázaí: Eves felhasználl atiyagmeiiiiyiségek (2020)
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A veszélyes anyagok és készítményekkel folytatott tevékenységre vonatkozóan a Fluart
Innovatíve Vaccines Kft. rendelkezik az ANTSZ által kiadott 56-591/1999. sz. általános

tevékenységi engedéllyel. Az engedély a 3.sz. mellékietben található. A vegyszerek tárolása a
4. sz. melléklethen található részletes helyszinrajzon megjelölt raktárban történik.
A II. részlegben keletkező biocid tartalmú szennyvizeket zárt szennyviztartályokban
elkülönitve gyűjtik.

3. 1. 2. 2 Létszámok, műszakszám

A telephelyen foglalkoztatottak száma összesen 73 fö. A telephelyen folytatott tevékenységek
időszakosak. Az év során az egyes tevékenységek ütemezését, a munkavégzés napon belüli
időszakát az alábbi táblázat mutatja be:

evékenys<

"monovalens bulk" elöállítása

"fmal bulk" eloallitása

febmár végétöl-június közepéig

július elejétöl - szeptemberig

ÚJ

1 müszakban (8-16.30 óra
között)

töltés, integritás, vizuális ellenÖrzés,
csomagolás, szerializálás

július elejétöl - október közepéig
1 müszakban (8-16-30 óra

között)

leállás október

fö karbantartás október elejétöl- december közepéig

1 műszakban (8-16.30 óra
között)

3. táblázaf: Tevékenységek és napi miinkavégzés ütemezése

3. 1.3 Szolgáltatási igények

3. 1. 3. 1 Vízigény

A telephely vizigénye részben a szociális (73 fő dolgozó), részben technológiai jellegű.
Az üzem vizigényét a szolgáltató DMRV Zrt. közmüves hálózatból biztosítja. Bizonyos
technológiai lépcsőkhöz (dializálás, formulálás, oldatkészités) a hálózati vizet vizlágyítással,
reverz ozmózissal, desztillálással teszik megfelelő tisztaságúvá.

Az ivóvíz felhasználási területei a gyártás és az üzemeltetés során:
Lágyviz előállítás (gözkészités, kazánok és autoklávok működése)

PW - purifíed water - előállítás (mosogatás, WFI készités; dializálás)

WFI - - water for injection - elöállitás (oldatkészítés)

Illetve az üzem egyéb terűletei (mosoda; higiéniai blokkok, ivóviz).

A felhasznált éves vizmennyiség adatokat a 4. 2.4. pontban mutatjuk be részletesen.
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3. 1. 3. 2 Elektromos energia igény

A telephely elektromos energia igénye részben a szociális jellegű, részben a
gyártástechnológiához kapcsolódó elektromos berendezések villamos energiafelhasználásából
ered. Az üzem az elektromos energiát közvetlenül a szolgáltatótól (MVM Magyar Villamos
Müvek Zrt. ) vásárolja. Aramkimaradás esetére a telephelyen olajtüzelésű (3 db) aggregátor
került telepítésre.

A villamos energia felhasználási területei a gyártás és az üzemeltetés során:
- A gyártáshoz szükséges gépek, berendezések, szolgáltató rendszerek (pl. : légtechnikai

rendszerek, vizrendszerek, stb. ) müködtetése;

- Az épület üzemeltetéséhez szukséges áramellátás (világitás; számitógépek; szerverek)

Felhasznált

villamos energia,
Eves [kWh]
Technológia [kWh]
Épiilet [kWh]

2017

659 932

489 700

170 232

2018

779 044

560 500

218544

2019

791 133

578 477

212656

2020

921 887

659 047

262 840

4. táblázaf: ViUamosetiergiafelhasználásiadatok(2ül7-2020)

3. 1. 3. 3 Földgázigény

Az üzem teljes földgázigényét az Emogá Eszak-Magyaroprszági Gáz Kereskedelmi Kft, mint
szolgáltató biztositja a szerződében leírt mennyiségnek megfelelően. Az üzem által használt
foldgáz a technológiában technológiai hőtermelést biztositja.

Berendezés Funkció, mtíszaki adatok

2 db Rapido gáz kazán közös
kéményre kötve:

jMelegvíz elöállítás. Gyártó: Schwarz GMBH, névleges teljesítmény: 165
[kW/kazán

1 db gözkazán: pözellátás. Gyártó: Kazép Típus: Tennosztár TS névleges teljesítmény; 125
IkW/kazán 125/8G,

1 db gözfejlesztö iözellátás. Gyártó: Bepatek Típus: Bepatek A250

5. táhlázat: Gázfelhasználó bcrendezések

Felhasznilt

gázmennyiség
Éves[m3]
Fütési kazán [m3]
Gözkazán [m3]

2017

135257

32670

102587

2018

141 692

33 105

108587

2019

124921

27271

97650

2020

131 043

58593

72450

6. íáblázaí: Gézfclhasznáiási adatok (2017-2020)
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3.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások,
bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések
ismertetése, bírságok esetében 5 évre visszamenőleg.

A telephely az elmúlt 5 évben nem kapott kötelezést vagy birságot.

3.3 Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének,
üzemeltetésének ismertetése.

A telephely az alábbi tartályokkal rendelkezik:

Eluáló tartály: Rozsdamentes acélból készült, mágneses keverövel ellátott fíithető 40 1
es tartály.

Inaktiváló tartály: A 3001 űrtartalmú rozsdamentes acélból készült tartályban megfelelő

mennyiségű formalin található.

- Allantoisz folyadék gyüjtőtartály: Rozsdamentes acélból készült tartály, mely 300 I
allantoisz folyadék tárolására alkalmas.

Final bulk tartályok: Rozsdamentes acélból készült kis tartály, űrtartalmuk egyenként
401.

Desztillált viz (WFI) tartály: 1000 1-es rozsdamentes acél tartály.

PW viz tartály: 1000 1-es és 760 1-es rozsdamentes acél tartály.
- Szennyviz tartály: 4 db 5 m3-es üvegszálas müanyag szerkezetíi foldfelszin fölé kiemelt

tartály

4 A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg
jelentkező környezetterhelés és igénybevétel bemutatása

4. 1 Levegő

4. 1. 1 A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás,

energiaszolgáltatási és technológiai levegőigények nagyságának, időtartamának

változása).

A létesítményben végzett tevékenység különböző tisztaságú terekben történik, amelyeket
tisztaságuk függvényében (A-D) betűjelekkel jelölnek. Az egyes tisztasági kategóriákkal
szemben támasztott minőségi elvárásokat szigorú, gyógyszergyártásban alkalmazott előirások
szabályozzák. A terek tisztaságát megfelelö légtechnikai rendszerrel és beépitett szürők
segitségével biztositják. A különböző tisztasági fokozatú terek közötti közlekedési útvonalakon
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zsilipelési lehetőséget és megfelelő nyomásviszonyokat alakítanak ki a légtér minőségének
megóvása érdekében.

4. 1.2 A környezeti légtérből beszívott és tiszti'tott levegő előállítását szolgáló
berendezések és technológiák leírása.

Az oltóanyag-termelő üzem szellőzési rendszerét összesen 12 db légkezelő berendezés
biztosítja. A kezelendő levegöt - az igényeknek megfelelően - 9 db szivóoldali fojtással
szabályozott hütőgép hütheti, egy állandó térfogatáramú, változó előremenő vizhőmérsékletü
futőrendszer fíitheti, valamint a 125 kg/h gőzteljesitményű kazán által termelt gőz nedvesitheti.
A legnagyobb ventillátor által szállitott teljes légmennyisége 20. 000 m /h, amelynek nagy része
a technológiai terekből - a fertőzött terület kivételével - kerül visszaforgatásra (frisslevegő
hányad: 3.800 m3/h).

A F5 elő- és F9 középszürök a légkezelő gépekben, míg az H 14 (HEPA) végszűrök a C és B
tisztaságú helyiségekben elhelyezett befüvó-fejekben kerültek beépitésre.

A II. sz. részlegből (aktív vírussal történő munkavégzés) elszivott levegő nagy hatásfokú
szűrőrendszeren (HEPA) keresztül jut, amely megakadályozza az aktiv víms kijutását a
szabadba.

Elöszüró

Középszüró

VégszürŐ

F5

F9

H14(HEPA)

99%

99%

99, 997%

7. táhíázat: A szellnzési rendszerhen alkalmazoü szitrők

4. 1.3 A légszennyezést okozó technológia részletes ismertetése, a szennyezésre hatást
gyakorló paraméterek és jellemzők bemutatása.

A létesitmény légszennyező hatását a gyártástechnológiákhoz kapcsolódó kürtőkön,
kéményeken (pontforrásokon) kivezetett légszennyező anyagok határozzák meg. A szállitási
útvonalak, illetve az üzem területe szilárd burkolattal ellátott. A szilárd burkolatú utakat

rendszeresen tisztitják a felporzás elkerülésének érdekében.

Az épületben a technológiai egységek korszerü kialakitásúak. A technológiában felszabaduló
káros légszennyező anyagok elszivása és külső légtérbe vezetése megfelelően kivitelezett. Az
előzőekben leírtak értelmében az üzem légszennyező hatása a pontforrások vizsgálata által
határozható meg.
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Klímavédelem/ózonkárosítók használata

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet alapján
bejelentés köteles minden hütő, ill. klima berendezés. A létesitménynekjelen állapotok szerint
21 db berendezése esik ezen előirás hatálya alá. 2022. januárban kell újra szivárgásvizsgálatot

elvégezni, addig érvényesek a vizsgálatok.

Berendezés azonosftó

száma

5000000053357

A berendezés típusa

FerolliRMAIR191

A htítőkÖzeg típusa

R-410A

A toltet mennyisége
(kg)

5.5kg
5000000053356 HUT 35-3-PI

Climaveneta 1/a

R-407C 6.3kg

5000000053355 HUT 44-5-119 Technibel
CHGV80 1/a

R-407C 12. 5kg

5000000053353 HUT 44-5-119 Technibel
CHGV 80

R-407C R-407C

12. 5kg
5000000053352 HUT 35-3-PI Climaveneta R-407C 6.3

5000000053351 HUT15-l-97Daikin R-407C 3,2

5000000053345 LK7 Frigopol
4DLZB-1/27

R-407C 3,4

5000000053342 LK3 YORK R-407C 13

5000000053341 LK2 YORK YDCC552 R-407C 13

5000000053354 LKIOCopeland R-407C

5000000053349 SKL 05-3-79 Copeland
ORRQ-0325

HCFC-22

5000000053350
SKL 12-2-116 Frigopol

R-407C 26.6

5000000053348 SKL 04-3-09 Uniblock
Zanotti

HCFC-22

5000000053347 SKL 03-3-09

Copeland MC-R7

R-404A

5000000053346 LK9 RC GROUP HCFC-22

5000000053343 LK4 YORK YDCC522H R-407C 13

5000000053344 LK6 YORK R-407C 13

5000000053340 LKl YORKYDCC972H R-407C 25

5000000053339 LKl YORK
YOCC1522

R-407C 15

5000000053338 LKO BBC YORK2 R-422D 12

5000000053337 LKO BBCYORKl R-422D 12

8. táblázat

A fenti berendezésekre vonatkozó klimafelügyeleti dijak befizetésének eleget tettek.
A fentiekben hivatkozott rendelet értelmében a szivárgási vizsgálatokat is elvégeztették.
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A szivárgásvizsgálatok éves rendszeriiek, és ez megfelel a vonatkozó követelményrendszemek:

Szivárgásvizsgálat minimális gyakorisága

pO z - egycnérték < 5 t (5000 kg)
[Nem szükséges szivárgásvizsgálat, dejelentés^
[kötelezettség van!

5 t < C02 - egyenérték < 501 Szivárgásvizsgálat évenként

50 t < C02 - egyenérték < 5001 Szivárgásvizsgálat fél évenként
X>2 - egyenérték ? 500t Szivárgásvizsgálat negyedévenként

9. táhlázaí

4.1.4 A használt levegő (füstgáz, véggáz) tisztítására szolgáló berendezések és
hatásfokuk ismertetése, valamint a tisztítóberendezésben leválasztott anyagok
kezelésének és elhelyezésének leírása.

A vizsgált területen továbbra is 5 db (P2, P3, P4, P6, P7 jelü pontforrás) rendelkezik
levegőtisztaság-védelmi alapbejelentéssel. A korábbi felülvizsgálat óta, 2 db új pontforrás
létesült (P8 és P9 pontforrás), amelyek a 306/2010. (XII. 23. ) Konn. rendelet szerint
bejelentésre kötelezett pontforrások. A két új pontforrás levegőtisztaság-védelmi
alapbejelentését a felülvizsgálat benyújtásával megegyezően bejelentettük.

lauaratiif Vic<in*I KIl.

FOUKaSTTAlAMLAK FNCIAIJtFKAJI

4. áhra: A korábhs pontforrások (P2, P3, P4, P6 és P7 ponlforrás) elhelyezkedése
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Ftuart
brovathf Vaccines Kft.

telepheh' alaprap

ű

^.............u

5. áhra: AT. új pontforrásük (PS és P9 pontforrás) elhelyezkedése

A P2 és P3 jelüek az alkoholos fertőtlenitő elszívói, a P4 jelű kazánkémény, a P6 pontforrás
olajtüzelésű aggregátor kéménye, mely áramkimaradás esetén üzemel, a P7 jelű pedig a vegyi
fiilke elszivója. A bejelentett pontforrások rendelkeznek az üzemeltetésre vonatkozó
határértékeket tartalmazó határozattal, amely az engedély melléklete (PE/KTF/616-24/2016. ).

A P5 jelű pontforrás kazánkémény teljesitménye azonban 140 kW alatti (125 kW), igy nem
bejelentés köteles. A pontforrások alapbejelentését megtették, illetve az éves adatszolgáltatási
kötelezettségének is rendszeresen, határidőn belül eleget tesznek. Az újonnan létesitett
pontforrások alapbejelentésére jelen felülvizsgálat során keriil sor.

A légszemiyező pontforrások elhelyezkedését a 4. és az 5. ábra mutatja.
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4. 1.5 A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek
bemutatása, a kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező
komponenseknek az ismertetése (bűz is), a megengedett és a tényleges emissziók
bemutatása és összehasonli'tása.

A pontforrások jellemzőit az alábbi táblázat mutatja be.

IPontforrás

jele
Pontforrás megnevezése Kapcsolódó berendezés

Kibocsátási

magasság (m)

Kibocsátási

felület

(m2)

P2
Alkoholos átadó ablak ABL

25-3-10 kürtőj'e
Etectrovent Sirocco ventilátor 10,5 0,0314

P3
Alkoholos átadó ablak ABL

24-3-10 kürtoje
Electrovent Sirocco ventilátor 10,5 0,0314

P4 Rapido kazánok kéménye

2 db közös kéménybe kötött, Gáztüzelésü
melegvíz kazán

Rapido típusú, Gyártó: Schwarz GMBH,
névleges teljesitmény: 165 kW

10,5 0,0491

P5 Gözkazán kéménye
Gyartó: Themrostar, tfpus: TS-125/8,

névleges teljesítmény: 125 kW
Weishaupt WG 20N/1-C tipusú égőfejjel

10,5 0,0491

P6 Dízel aggregátor kéménye

Aramkimaradás esetére

olajtüzelésü Ganz aggregátor
gázolajfogyasztás: 20 kg/h,

Gyánó; SDMO/CUMMINS, tipus:
MS250, teljesitmény: 163 kW

0, 32

P7 Vegyi fíilke elszívó kürtöje Rosenberg RS ventilátor 310 m3/h 10,5 0, 123

P8 Ampullatöltögép kéménye
Ampulla töltése

Gyártó: Rota
Tipus:R921/MA

6, 95 0,0156

P9 Dízel aggregátor kéménye

Aramkimaradás esetére

Dízel agregátor
gyártó; Teksan

Tipus: TJ509DW5C
Teljesítménye: 370 kW

2,45 0,0156

10. táhlázat: Pontforrások adafai

Beielentésköteles léeszennvező pontforrások jellemzői:

Alkoholos átadó ablakABL 25-3-10 kürtőie (P2);

Alkoholos átadó ablak ABL 24-3-10 kűrtőie (P3)

Effektív etil-alkohol kibocsátás esetében üzemóránként kb. 0, 5 1/h az etil-alkohol felhasználás.

Az etil-alkoholra 150 mg/m általános technológiai kibocsátási határértéket határoz meg a
4/2011. (1. 14. ) rendelet (3C osztály). Tekintettel arra, hogy a kibocsátás nem éri el a 3 kg/h
mennyiséget, a határértéket nem kell alkalmazni.
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Raoido kazánok kéménye (P4)

A fűtési igényt 2 db Rapido gázkazán biztositja, amelyek fustgázai közös kéményen keresztül
távoznak. A kazánok jellemzően egyidejűleg üzemelnek. A 23/2001. (XI. 13. ) KöM rendelet

technológiai kibocsátási határértéket határoz meg a 140 kWh - 50 MWth névleges bemenő hő
teljesitményű tüzelöberendezések kibocsátására vonatkozóan:

[Kibocsátási határérték [mg/m3]
5

|Szén-monoxid (CO)

Nitrogén-oxidok (NO^-ben kifejezve)

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO^-ben kifejezve)

100

350

35

II. táh/ázat: Höíermelésre vonatkozo kibocsátási határértékek

Megjegyzés: A koncenírációk száf'az (vizmentes), 273 K hőmérsékletű, 10Í. 3 kPa nyomású, 3% oxigéntartafmú
fösígázra vonatkoznak.

Dizel aeeregátor kéménye (P6)

Aramszünet esetén olajtüzelésü aggregátor biztosítja az áramellátást. Eves üzemideje igénytől
fíiggően kb. 10-15 óra. OIajfogyasztása 20 kg/h (16 1/h).
Az 53/2017. (X. I8.)FMrendelet4. § (13)bekezdésb)pontjaértelmébenaszükségáramforrást
hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelnek nem kell
alkalmazni kibocsátási határértéket, azonban alapbejelentésük és légszennyező anyag
kibocsátásuk éves bejelentése kötelező.

'VeKvi fülke kűrtőie (P7)

A laboratórium helységben az üzembe keriilő vegyszerek azonositását és tisztaságvizsgálatát
végzik, még mielőtt azok felhasználásra kerülnének. A vizsgálatok a vegyifiilkében történnek,
folyamatos ventillátoros szellőztetés mellett. A vegyifiilkéből távozó vegyi anyag az elszivó

ventilátoron keresztül a P7 forrás kürtőjén távozik a kömyezetbe.

AmpullatöItőeéD kéménve ÍP8)

A Rota R921/MA tipusú ampullatöltőgép az influenza elleni védöoltás ampullákba történő

töltését hivatott elvégezni. A töltőgép 6000 db ampullát tud egy óra alatt megtölteni. A töltés
során a gép az ampullák lezárásához (az üveg megolvasztásához) szúrólángot használ.
A töltőgép egy 0,25 kW teljesitményű Stephan ventilátorral is rendelkezik. Az ampullatöltőt
2018-ban helyezték ismét üzembe.
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Dízel aeeregátor kéménve (P9)

Aramszünet esetén olajtüzelésű aggregátor biztositja az áramellátást. Éves üzemideje igénytől
fiiggően kb. 10-15 óra. Teljesitménye 370 kW.
Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontja értelmében a szükségáramforrást
hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelnek nem kell
alkalmazni kibocsátási határértéket, azonban alapbejelentésük és légszennyező anyag
kibocsátásuk éves bejelentése kötelező.

A léeszennvező pontforrások kibocsátásai:

A légszennyezö anyagok emissziójának meghatározására 2018. novemberében az ENCOTECH
Kömyezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Laboratóriuma (1089 Budapest, Bláthy Ottó
u. 41.) méréses vizsgálatot végzett valamennyi pontforráson. A vizsgálat szerint a légszennyező
anyag kibocsátások határérték alatt maradtak. Ajegyzőkönyv az 5. sz. mellékletben található.

A P9 jelű dízel aggregátor 2021 októberében került beüzemelésre. Ezt figyelembe véve a
pontforrás méréses vizsgálatára jelenleg még nem került sor. Emmisszió mérés hiányában az
aggregátor levegötisztaság-védelmi hatásteriiletét a felülvizsgálat során nem meghatározható.

Pontforrás száma, neve

P2
Alkoholos átadó ablak

ABL 25-3-10 kürtője

Komponens

Etil-alkohol (3C)

Átlagkonc.
(mg/Nm')

1, 18

Emisszió

(kg/h)

0,0002

Eioirt

kibocsátási

határcrték

((mg/Nm3J

150(nem
alkalmazandó)

Küszöbérték

(kg/h)

3,0
h. é. nem

alkalmazandó

Megfelel
P3

Alkoholos átadó ablak

ABL24-3-10kürtöje
Etil-alkohol (3C) 1,89 0, 0003

150(nem
alkalmazandó)

3,0
h. é, nem

alkalmazandó

Megfelel

P4

Rapido kazánok kéménye

co 8,7 0,0012 100 Megfelel

NOx (mint N0;) 30,4 0, 0043 350 Megfelel
SOx (mint SO^) <2,9 <0,0005 500 N. a.

P6

Dizel aggregátor kéménye

co 97,1 0, 0168 650 N.a.

NOx (mint N0;) 320 0,0554 4000 N.a.

Szilárd anyag 6,64 0,0011 130 N. a.

Ammónia 0, 105 <0,0001 500 5,0
P7

Vegyifülke elszívó kürtöje
Etil-alkohol (3C) 1,34 0,0003

150(nem
alkalmazandó)

3,0

^ormaldehid (3A), <0, 111 O.OOOl 20 0,1

h.é. nem

alkalmazandó

Megfelel

P8

Ampullatöltö kéménye

co 25,7 0. 0017 100 Megfelel
NOx (mint NOi) 172 0,0112 350 Megfelel

J2. táblázat: Légszennyező pontforrások koncentrációja, emissziója és határértékek
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4. 1.6 A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan

üzemeltetett mozgó légszennyező források jcllemző kibocsátási adatainak leirása,
a tevékenységhez kapcsolódó szállítás. illetve jármuforgalom hatásai.

A telephelyhez minden szállitás közúton bonyolódik. A telephely személy- és
gépjárműforgalma a Fő utcai (11105 számú bekötőút) bejáraton zajlik. A forgalom mértékére

vonatkozóan pontos adatok nem állnak rendelkezésre, erről nyilvántartást nincs vezetve. A
telephelyen belül 5 db személyautó parkolására alkalmas hely van kialakitva. A telephelyen az
állandó dolgozói létszám 73 fő. A becsülhető személyautó forgalom átlagosan naponta 5 db.

Tehergépjármű forgalom alapvetően a Fluart Innovative Vaccines Kft. termelési feladataihoz
szükséges, elsösorban az előkeltetett tyúktojások szállitása történik heti három alkalommal. A
termelési feladatokhoz szükséges további beszállítás havonta 4-5 teherautóval történik. A
kommunális hulladék elszállitása hetente történik. A tartályban gyűjtött szennyvizet tartányos
járművel szállitják el hetente egy ill. három alkalommal. A telephelyen belül 1 db gázüzemű
targoncát üzemeltetnek. Az Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos közutak 2020. évi
keresztmetszeti forgalmi adatai alapján a 11105 bekötőútra jellemző adatokat a 13. és a 14.
iáblázat tartalmazza.

Ut száma

Számlálóállomás szelvénye (km+m)

Számlálóállomás határszelvényei (km+m)

Hossza (km)
Fekvése

Forgalomjellege

Méröállomás típusa

Méröállomás kódja

11105

0+800

0+000

2+269

2,269
L - Lakott övezetben

c2-

M2 - Másodrenáü mellékállomás

5632

13, táhlázat: Számlálóállomás adaiai

|Gépjármű típusa'

Személygépkocsi

Kis tehergépkocsi

Tehergépkocsi

Autóbusz

Lassújánnü

[2020 éves átlag
^napi forgalonf

(jármű/nap)
4240

652

165

97

!4. táblázat: Forgaími adatok (3 Í 105 bekötő tit)

A telephelyhez kapcsolódó járműforgalom közepes forgalma jelentéktelen kömyezeti
többletterhelést okoz.
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4. 1.7 A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtás bemutatása.)

A telephely nem rendelkezik levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervvel.

4. 1. 8 Be kell mutatni az emisszió terjedését (hatásterületét) és a levegőminőségre
gyakorolt hatását.

A bejelentésköteles pontforrás által kibocsátott légszennyező anyagok terjedését a
"Hatástávolság - 8.0.0.4. " terjedési modellezö programmal határoztuk meg.
A levegö védelméröl szóló 306/2010. (XII. 23. ) Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerint:
"helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott
légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás kömyezetében a
talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a
vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PMio esetében a 24 órás) légszennyezeUségi határérték 10 %-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy
c) az egyórás (PMio esetében a 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb;"

A 4/2011. (I. 14. ) VM rendelet 1. és 2. számú mellékletei szerint az alábbiak az egészségügyi
határértékek, tervezési irányértékek:

kén-dioxid: 250 ̂ lg/m3
szén-monoxid: lOOOO^ig/m
nitrogén-oxidok: 200 fig/m
szilárd anyag: 50 ̂ lg/m (24 órás)
etil-alkohol: 5000 ̂ tg/m3
ammónia: 200 ̂ ig/m3
formaldehid: 12 \iglm (24 órás)

A számitásokhoz a hivatkozottjegyzökönyvben szereplő adatokat vettük alapul.
p = 0,282 (S=6)
zo= 1,0 m(kis város)

uo = 2, 5 m/s (átlagos szélsebesség)
szennyező anyag kibocsátás: vizsgálatijegyzőkönyv szerint
fizikai kémény/kürtő magasság: mért adat
térfogatáram/kilépési sebesség: vizsgálatijegyzőkönyv szerint
kilépési átmérő/keresztmetszet: vizsgálati jegyzőkönyv szerint
füstgáz/véggáz hőmérséklete: vizsgálatijegyzökönyv szerint
kömyezeti levegö hőmérséklete: vizsgálati jegyzőkönyv szerint
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alap levegőterheltség: az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat tartozó, a
telephelyhez legközelebb eső automata mérőállomás elmúlt egy évi regisztrált
adatainak átlagértékét vettük fígyelembe (forrás: http://www. levegominoseg. hu).
Mérőállomás: Budapest, Pesthidegkút. A mérőállomás kb. 5 km-re található a
vizsgált telephelytől, igy az adatok jó képet adnak a telephely kömyezetének
háttérszennyezettségéről. A mérési adatsorokat átlagolva a kapott eredményeket
értelmeztük levegőminőségi háttérszennyezettségként. SOi: 2,9 ^ig/m ,
NOx: 29, 8 ^ig/m , CO: 418 |ig/m , szálló por: 17 pg/m . A többi légszennyezö
anyag esetében a háttérszennyezettség értékét 0-nak vesszük.

P2 pontforrás hatasterülete:

INPUT ADATOK

A forrás fizikai magassága:

Véggázok kilépési térfogatárama:
A kürtő kilépési keresztmetszete:
A kilépő véggáz hőmérséklete:
A körayezeti levegő hőmérséklete:
Légköri stabilitás:
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgált területen:

A szélsebesség mérés magassága:

A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:

Légszennyező anyag kibocsátás:

A vizsgált távolság:

llm
158 m3/h
0. 0314m2
25. 1°C==> 298. 25 K
25.0°C===> 298. 15 K

S= 6 normális, p=0.282
z0= 1. 00 m - kis város

2. 5 m/s,

lOm

Etanol

5000 \ig/m3
O ^ig/m3
0. 2 g/h ===> 0,0556 mg/s
200 m

SZÁMtTÁSI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesitmény:
Effektív kibocsátási magasság:

A kürtő által okozott maximális terheltséj

A maximális terheltség távolsága:

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

0, 00508 kW
10, 8 m

0,0328 ̂ lg/m3
33 m

500 tig/m3
nem határozható meg

1000 ̂ ig/m3
nem határozható meg
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C feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:

0,0262 fig/m3
53 m

P2 pomforrás Haütíwült*
- 1 ÓRÁS ÁTLAQ -

Etanoi; S" 6 normállt, p"0. 282; zO" 1.00 m - kls várot; u(10 m) . 2, 8 m/a

0,03S-

0. 03

0, 028-

0, 02

0, (MS-

0. 01

0, 005-

\

T-I-I---T
JNS2M KH KTFO - Hatástávotság - 8-004

Etanol konc. Maxlmum: 0,0328 pg;in3 - 33 __, C-feltétet: 0,0262 pg/m3 -Átfag: 0,0136 pg/m3
m -- -53m

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

X Imóterl

6. ábra: P2 pontforrás - Etanol szennyczö anyag terjedési modellezése

7. ábra: P2 pontforrás hatástefiilete
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A számitások szerint az etanol, mint légszennyező anyag talajközeli levegőterhelés változása
nem éri el az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át, illetve a terhelhetőség 20 %-át, igy
nincs hatásterületük az "a" és "b" feltétel szerint.

Ai elvégzett számltások alapján ugyanakkor megállapitható, hogy a "c" feltétel szerint
kialakult 53 m-es hatástávolság nem érinf lakóházat, védendo ingatlant.

P3 pontforrás hatásterülete:

D4PUT ADATOK

A forrás fizikai magassága:
Véggázok kilépési térfogatárama:
A kürtő kilépési keresztmetszete:
A kilépő véggáz hömérséklete:
A kömyezeti levegő hőmérséklete:

Légköri stabilitás:

A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgált területen:

A szélsebesség mérés magassága:

A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:
Légszennyező anyag kibocsátás:
A vizsgált távolság:

SZÁMÍTASI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesítmény:
Effektiv kibocsátási magasság:

A kürtő által okozott maximális terheltséj

A maximális terheltség távolsága:

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:

11 m

151 m3/h
0. 0314 m2
25. 1 °C^> 298. 25 K.

25.0°C==> 298. 15 K

S= 6 normális, p=0.282
z0= 1. 00 m - kis város

2. 5 m/s,

lOm

Etanol

5000 tig/m3
O ^g/m3
0. 3 g/h ===> 0, 0833 mg/s
200 m

0,00485 kW
10, 8 m

0,0493 ̂ lg/m3
33 m

500 pg/m3
nem határozhatő meg

lOOO^g/m3
nem határozható meg

0,0394 tig/m3
53 m
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P3 ponttorráa HatitWütf
" 1 ÓRÁS ÁTLAO "

Etanol; S" 6 nwmálls, p<0. 262; zO" 1. 00 m - klt várw; u(10 tfí) . 2, 6 m/s

0, 06

0, 04

1°'
U 0. 02-

0,01

II 1 T
JNSZM KH KTFO - Hatástávoteáa - 0, 0. 0.4

140 160 180 200

Etand konc. Maximum: 0, 0493 pg/m3 - 33 __. C - hltétel: 0, 0394 vgtmí
m -- -53m

- ÁUag: 0,0204 tig;m3

8. ábra: P3 pontforrás - Etanol szennyezö anyag terjedési modellezése

9, ábra: P3 pontforrás hatásterítlete

A számitások szerint az etanol, mint légszennyező anyag talajközeli levegőterhelés változása
nem éri el az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át, illetve a terhelhetőség 20 %-át, igy
nincs hatásteriiletiik az "a" és "b" feltétel szerint. Az elvégiett swmitások alapján ugyanakkor
megállapitható, hogy a "c" feltétel szerint kialakult 53 m-es hatástávolság nem érint
lakóházat, védendo ingatlant.
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P4 pontforrás hatásterülete:

INPUT ADATOK

A forrás fizikai magassága:
Véggázok kilépési térfogatárama:

A kürtő kilépési keresztmetszete:
A kilépö véggáz hőmérséklete:
A kömyezeti levegő hőmérséklete:
Légköri stabilitás:
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:

Atlagos szélsebesség a vizsgált területen:

A szélsebesség mérés magassága:

A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált teriilet alapterheltsége:
Légszennyező anyag kibocsátás:
A vizsgált távolság:

llm
141 m3/h
0.0491 m2
95.7°C==> 368. 85 K
25.0°C==> 298. 15 K.

S- 6 normális, p=0.282
z0= 1. 00 m - kis város

2.5 m/s,

lOm

Szén-monoxid, CO

lOOOO^g/m3
418 ̂ ig/m3
1.2 g/h ==> 0,333 mg/s
200 m

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesitmény:
Effektiv kibocsátási magasság:

A kürtő által okozott maximális terheltséj

A maximális terheltség távolsága:

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatástavolság:

2,59 kW
12, 7 m

0, 14 ̂ ig/m3
42 m

1000 tig/m3
nem határozható meg

1916^ig/m3
nem határozható meg

0, 112 ̂ g/m3
66 m
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0, 16

0,14-

0. 12

0,1

1
a> 0,08-

u
0. 06

0.04 .

0, 02-

P4 pontforrAt Hatíttorijtf
" 1 ÓRÁS ÁTLAO "

Sién-monexld, CO; S- 6 nomiills, p-0. 282; x0" 1.00 m - Ms város; u(10 m) . 2, 6 m/B

I1 I-T
JNSZM KH KTFO - Hatástiyolsia - 80 0.4

80 100 120

X (métor)

140 160 180

- Siéfl-monoüd, CO konc. __, Mniumum: 0, 14 pg/m3 - 42 C-fBltatri:0, 112pg;m3 ^-Ádag: 0, 0667 pg/m 3
m - -66m

200

10. ábra; P4 pontforrás - CÖ szennyezö am'ag terjedési modellezése

A számitások szerint a légszennyező anyagok talajközeli levegőterhelés változása nem éri el az
egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át, illetve a terhelhetőség 20 %-át, igy nincs
hatásterületük az "a" és "b" feltétel szerint.

Az elvégzett számitások alapján ugyanakkor megállapilhaló, hogy a "c" feltétel szerinl
kialakull 66 m-es hatástávolság nem érínt lakóhawt, védendo ingatlant.

A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:
Légszennyező anyag kibocsátás:

A vizsgált távolság:

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK

Nitrogén-oxidok, NOx mint NOi

200 fig/m3
29. 8 tig/m3
4. 3g/h ===> l, 19mg/s
200 m

A véggázzal távozó hőteljesitmény:

Effektiv kibocsátási magasság:
2,59 kW
12, 7 m

A kürtő által okozott maximális terheltség:
A maximális terheltség távolsága:

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:

0,499 ̂ ig/m3
42 m

20 ̂ ig/m3
nem határozható meg
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'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

34 ̂ ig/m3
nem határozható meg

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:

0, 399 ̂ ig/m3
67 m

P4 pontforrás Hatíttwülf
- 1 ÓRÁS ÁTLAG "

Nltregón-oxldok, NOx mint N02; S" 6 normijl*, p-0. 282; i0" 1. DO m - Us víros; u(10 m) . 2, 8 m/s

0, 8-

0.4-

I-
s

" 0, 2.

0,1

I1 I 1 [
JNS2M KH KTFO - Hatástávoteát) - 800-4

20 60 80 100

X (méter)

120 140 160 180

Nitrogén-oxidok, NOxmint __. Mnximum: 0.499 pg/m3-42 __. C-feltétd: 0,399 vylm3
N02konc. ~- m -- -67m

^- Átíag: 0,239 po/m3

200

11. áhra: P4 pontforrás - NOx szennyezö anyag terjedési modellezése

Pontforrás /

Légszennyeztí auyag

Maximum érték [^ig/m3]
Távolság [m]

,A" feltétel érték [pg/m3] /

Távolság [m]

"B" feltétel érték [pg/m3] /
Távolság [m]

"C" feltétel érték [pg/m3] /
Távolság [m]

Szén-monoxid

0, 14 pg/m3
42 m

lOOO^ig/m3

1916^g/m3

0,112 pg/m3
66 m

: P4/J

Nitrogén-oxidok

0,499 jig/m3
42 m

20 fg/m3

34 ̂ g/nr

0,399 |ig/m3
67 m

J5. táhlázat: P4 poníforrás szennyezö anyagainak összegzése
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12. ábra: P4 pontforrás hatásterülefe

A számitások szerint a légszennyező anyagok talajközeli levegőterhelés változása nem éri el az
egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át, illetve a terhelhetőség 20 %-át, igy nincs
hatásterületük az "a" és "b" feltétel szerint.

Az elvégzett swmítások alapj&n ugyanakkor megállapitható, hogy a "c" feltétel swrint
kialakult 67 m-es hatáslávolság nem érint lakóháwt, védendo ingatlant.

P6 pontforrás hatásterülete:

INPUT ADATOK

A forrás fízikai magassága:
Véggázok kilépési térfogatárama:
A kürtő kilépési keresztmetszete:
A kilépő véggáz hőmérséklete:

A kömyezeti levegő hőmérséklete:
Légköri stabilitás:
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgált területen:
A szélsebesség mérés magassága:

Im
173m3/h
0. 32 m2
84.8°C==> 357.95 K
25. 0 °C^> 298. 15 K.

S= 6 normális, p=0.282
z0= 1. 00 m - kis város

2. 5 m/s,
lOm
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A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:

Légszemiyező anyag kibocsátás:
A vizsgált távolság:

Kén-dioxid, SÖ2

250 ̂ lg/m3
2. 9 ^ig/m3
0.5 g/h ==> 0, 139 mg/s
200 m

SZÁMITÁSI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesitmény:
Effektív kibocsátási magasság:

2,77 kW
3, 78 m

A kürtő által okozott maximális terheltség:
A maximális terheltség távolsága:

0, 867 ̂ ig/m3
7m

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:

'B' feltétel (a terhelhetöség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

25 |ig/m3
nem határozhato meg

49, 4 tig/m3
nem határozható meg

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:

0, 694 ̂ ig/m3
12 m

0,8-

P6 porrtforrt* Hatóifrülw
" 1 ÓRÁS ÁTLAO "

Kén-dioxid, S02; S" 6 normálit, p"0. 282; i0" 1.00 m . kl> város; u(10 m) . 2, 6 m/s

"II11T
JNSZM KH KTFO - Hatástávolság - B 00-4

40 60 80 100 120

x (m<Ur)

140 160 180

-Kén-dtoxid, S02konc. __. Maxlmum; 0,867 pg/m3 - 7 __ C-fcltétri: 0,694 ijgfm3 -" Átíag: 0, 108 tig/m3
m -- -12 m

200

!3. ábra; P6 pontforras - SOz szennyezö anyag terjedési modeUezése

42



"^ Enviro
Hungary

Enviro Hungary Kft.
1094 Budapest, Tompa u. 7.

Tel. - 06 70, 776 46 58, Fax: 06 70/902 1 1 37
Web: www. ehukft. hu E-mail: info@ehukft. hu

A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:
Légszennyező anyag kibocsátás:
A vizsgált távolság:

Szén-monoxid, CO

10000 (ig/m3
418 fig/m3
16,8g/h ===>4,67mg/s
200 m

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesitmény:
Effektív kibocsátási magasság:

2, 77 kW
3, 78 m

A kürtö által okozott maximális terheltség:
A maximális terheltség távolsága:

29, 1 ^ig/m3
7m

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:

1000 ̂ ig/m3
nem határozható meg

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

1916^ig/m3
nem határozható meg

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C feltétel szerinti hatástávolság:

23, 3 ^ig/m3
12 m

P6 pontforrát Hatíitfriilf
- 1 ÓRÁS ÁTLAG

Szén-monoxtd. CO; S- 6 nonnilis, p-0. 282; z0" 1.00 m . Ws város; u(10 m) . 2, 6 m/s

II 1 T
JNSZM KH KTFO - Hatáslávolság -800.4

180

- Síen-monoKÍd, CO konc. -. Maximum: 29, 1 (ig;mi. 7m __, C-fdtéttí: 23, 3 tiglm3 - Áling: l, 62pg(ml
-12 m

60 80 100 120 140 160 200

14. ábra: P6 pontfon'ás - CO szennyezö anyag terjedési modeüezése
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A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:
Légszennyezö anyag kibocsátás:

A vizsgált távolság:

Nitrogén-oxidok, NOx mint N0;

200 ̂ ig/m3
29. 8 fig/m3
55. 4 g/h ===> 15,4 mg/s
200 m

SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesitmény:

Effektiv kibocsátási magasság:

2, 77 kW
3,78 m

A kürtő által okozott maximális terheltség:
A maximális terheltség távolsága:

96 ̂ ig/m3
7m

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:

20 ̂ g/m3
35 m

'B' feltétel (a terhelhetöség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

34 ̂ ig/m3
24 m

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:
76, 8 ^ig/m3
12 m

P6 porrtforrát Hatátfrillf
- 1 ÓRÁS ÁTLAG -

Nitrogén-oxidok. NOx mlrrt N02; S- 6 normalls, p-0. 282; z0- 1. 00 m - kis város; u(10 m) . 2, 6 m/>

-T-'"-"~r"'"~""T j [
JNS2M KH KTFO Hatástávolsag -8-004

40 60 80 100 120

X|m<ter)

140

NJtTogBn-oxÍdok, NOx mlnt
-" N02 konc.
--. Maximum: % pg/m3 - 7 m

A-fetrtt8l:20pfl;nt3-
'35in
B-feftétri: Mpg/m3.
24 m

C - (elteiel: 76,8 pg/m3
"'-12m

-ÁtlBg:11,9pg;m3

}5. ábra: P6 pontforrás - NOx szenm'ezŐ anyag íerjedési modellezése
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A vizsgált légszennyező anyag:
24 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:
Légszennyező anyag kibocsátás:
A vizsgált távolság:

Szilárd PMio frakció

50 tig/m3
17 |ig/m
1. 1 g/h ===> 0, 306 mg/s
200 m

SZÁMITÁSI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesitmény:
Effektiv kibocsátási magasság:

2, 77 kW
3,78 m

A kürtő által okozott maximális terheltség:
A maximális terheltség távolsága:

0,416tig/m3
7m

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:
'B' feltétel (a terhelhetöség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

5 tig/m3
nem határozható meg

6, 6 iig/m3
nem határozható meg

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:

0,333 ^ig/m3
12 m

0,6

P6 pontfonAs HaUitfrültt
" 24 ÓRÁS ÁTLAO "

Sillard PMIOfrakdö; S- 8 nonnálli, p-0.282; z0- 1.00 m. kls víre>; u(10 m) - 2,6 m/s

I1 I-1-T
JNSZM KH KTFO - Hatáslávoteag - 8.0 04

20 40 60 80 100 120 140 160 180

X (mtfr)

.^ SillánfPMIQfnhciókonc. __. Maxlmum: 0, 416 yglm3 - 7 __, C . feltótel: 0, 333 Mg'm3 -. Adag: 0,0514 pgfm3
m ~ ~ . 12m

200

16. ábra: P6 pontforrás -PMsoszennyezoanyagterjedésí modellezése
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Fontforrás /

Légszennyező anyag

P6/

Kén-dioxid

P6/

Szén-monoxid

P6/

Nitrogén-oxidok

P6/

Szilárd anyag
Maximum érték [^g/m3]

Távolság [m]

0, 867 4g/m' 29, 1 |ig/m 96 tig/m' 0,416^g/m3
7m 7m 7m 7m

,A" feltétel érték [pg/m3J
Távolság [mj

25 |ig/m3 lOOOiig/m3 20 pg/m3 5 ^ig/nr
35 m

,B" feltétel érték [4g/m3]
Távolság [m]

49, 4 iig/m' 1916^ig/m3 34 ̂ ig/nr 6,6 ^ig/m
24 m

"C" feltétel énék [pg/m3]
Távolság [m]

0,694 itg/m3 23,3 |ig/nr 76, 8 [ig/m3 0,333 (ig/m3
12 m 12 m 12m 12 m

!6. táhiázat: P6 pontfoi-rás szennyezöanyagamak ö.'sszegzése

!7. ábra: P6 puntforrás hatásíeríiieíe

A számitások szerint a nitrogén-oxidok, mint légszennyező anyag talajközeli levegőterhelés
változása eléri az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át, illetve a terhelhetőség 20 %-
át, igy nincs hatásterületük az "a" és "b" feltétel szerint. A hatásterület az "a" feltétel alapján
került meghatározásra.

AT, elvégzett swmítások alapján megállapitható, hogy az "a"feltétel szerint kialakult 35 m-es

hatástávolság nem érint lakóhawt, védendö ingatlaitt.
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P7 nontforrás hatásterülete

INPUT ADATOK

A forrás fízikai magassága:
Véggázok kilépési térfogatárama:
A kürtő kilépési keresztmetszete:
A kilépő véggáz hömérséklete:
A kömyezeti levegő hőmérséklete:
Légköri stabilitás:

A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgált területen:
A szélsebesség mérés magassága:

A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált teriilet alapterheltsége:
Légszennyező anyag kibocsátás:
A vizsgált távolság:

llm
230 m3/h
0. 123m2
25.4 °C ==> 298. 55 K
25. 0°C===> 298. 15 K

S= 6 normális, p=0. 282
z0= 1.00 m - kis város

2. 5 m/s,

10 m

Etanol

5000 ̂ ig/m3
O (ig/m3
0.3 g/h ====> 0,0833 mg/s
200 m

SZAMÍTASI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesitmény:
Effektiv kibocsátási magasság:

A kürtő által okozott maximális terheltség:
A maximális terheltség távolsága:

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):
A B feltétel szerinti hatástávolság:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:

0,0295 kW
10, 1 m

0,0562 ̂ ig/m3
30 m

500 ̂ ig/m3
nem határozható meg

lOOO^ig/m3
nem határozható meg

0,045 ̂ ig/m3
48 m
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0, 06

0.04.

s

0.02

Etanol konc.

P7 pontfprria Hatásurillf
" 1 ÓRÁS ÁTLAO '

Etanol; S> 6 normálls, p-0. 282; z0- 1.00 m - Mi vtm; u(10 m) . 2, 8 m/s

1-I-T--T
JNSZM KH KTFO - Hatástávoteáq - 80 0.4

80 100 120

X (méter)

140 160 180 200

Maxlmum: 0, 0562 [jgfm3 - 30 __ C - fehéttl: 0, 045 pgfm3
m -- -Um

- Átíag; 0,0218 pg/m3

18. abra: P7 pontforrás - Etano! szefmyezó anyag terjedési modeUezése

A vizsgált légszennyező anyag;
1 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:
Légszennyező anyag kibocsátás:

A vizsgált távolság:

Ammónia

200 ̂ ig/m3
O |ig/m3
0. 1 g/h -> 0,0278 mg/s
200 m

SZÁMITÁSI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesitmény:

Effektiv kibocsátási magasság:

A kürtő által okozott maximális terheltség:
A maximális terheltség távolsága:

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:

'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástavolság:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:

0, 0295 kW
10, 1 m

0,0188 fig/m3
30 m

20 ̂ ig/m3
nem határozható meg

40 ̂ ig/m3
nem határozható meg

0,015 ̂ ig/m3
48 m
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0, 02

0. 018

a 0.01

O.OOB

P7 pontfofrts HatAtttriilf
"1ÖRÁSÁTLAG-

Ammónfa; S-Snormalla, p"0. 282:l0- 1.00 m*ktsvároB;u(10m)" 2. 5 m/s

Ainmónia konc.

I-I-]-T
JNSZM KH KTFO - Haláslávolság 8004

160 180 200

^^Maxlmum: 0, 0188 yglm3 ~ 30 __, C -toltétel: 0, 015 >ig/m3
m -- -48m

- Adag: 0, 00729 >ig/m3

19. ábra: P7 pontforrás - Ammónia szennyezo anyag terjedési modellezése

A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:
Légszennyező anyag kibocsátás:
A vizsgált távolság:

Formaldehid

12 ̂ ig/rn3
O |ig/m
0. 1 g/h ===> 0,0278 mg/s
200 m

SZÁMITÁSI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesitmény:
Effektív kibocsátási magasság:

0,0295 kW
10, 1 m

A kürtö által okozott maximális terheltség:
A maximális terheltség távolsága:

0,00449 4g/m3
30 m

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az A' feltétel szerinti hatástávolság:
'B' feltétel (a terhelhetöség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

1,2 ^ig/m3
nem határozható meg

2,4 ^ig/m3
nem határozható meg

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:
0,00359 ̂ ig/m3
48 m
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P7 pontfqnAs Hatínwülf
-24ÓRÁSÁTLAG"

Fonnaldthid; S" 6 normilis, p>0. 282; z0- 1.00 m - ki> viros; u(10 m) . 2.8 m/>

0, 006-

0,004-

0.003-

U 0, 002-

0. 001.

I- I I 1
JNSZM KH KTFO Halástávoteág < O O 4

BO 100 120

X (móun

140 160 180 200

^-Fomialdehld konc. __. Naxlmum: 0,00449 pg(in3 - __. C-feltétol: 0, 00359 pg(m3 -Áting: 0, 00174 pg/m3
"'Mm '" ~~'-4am

20. ábra: P7 pontforrás - FormaSdehid szeiwyező anyag terjedési modellezése

Pontforrás /

Légszennyező anyag

P7/
Etanol

P7/
Ammónia

P7/
Formaldehid

Maximum érték [^ig/m3]
Távolság [m]

0,0562 ^ig/m' 0,0188 ̂ ig/m3 0,00449 ̂ g/m'
30 m 30 m 30 m

,A" feltétel énék [^ig/m3]
Távolság [m]

500 tig/m3 20 ̂ ig/m' 1,2 |ig/mi

,B" feltétel énék [pg/m3]
Távolság [m]

1000|ig/m3 40 ̂ ig/m3 2, 4 ^ig/m3

,C" feltétel érték [(ig/m3]

Távolság [m]

0,045 |tg/m3 0,015 fLglm' 0,00359 (ig/m'
48 m 48 m 48 m

!7. táblázat: P7 pontfon"ás szennyezöanyagainak összegzése

A számitások szerint a légszennyező anyagok talajközeli levegőterhelés változása egyik
komponens esetében sem éri el az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át, illetve a
terhelhetőség 20 %-át, így nincs hatásteriiletük az "a" és "b" feltétel szerint.

Az elvégzett swmitások alapján ugyanakkor megállapitható, hogy a "c" feltétel szerint
kialakult 48 m-es hatástávolság nem érinl lahóházat, védendo ingatlant.
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21. ábra: P7 pontforrás hatásterüiete

P8 pontforrás hatásterülete

INPUTADATOK

A forrás fizikai magassága:
Véggázok kilépési térfogatárama:
A kürtő kilépési keresztmetszete:

A kilépő véggáz hőmérséklete:
A kömyezeti levegö hőmérséklete:
Légköri stabilitás:
A vizsgált terület átlagos felületi érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgált területen:
A szélsebesség mérés magassága:

A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:
Légszennyező anyag kibocsátás:
A vizsgált távolság:

6, 95 m

65,4 m3/h
0.0156 m2
53, 3 °C ==> 326.45 K
25. 0°C==> 298. 15 K

S= 6 normális, p=0. 282
z0= l. OOm- kis város

2. 5 m/s,

lOm

Szén-monoxid, CO

10000 |ig/m3
418tig/m3
1.7g/h ===> 0,472 mg/s
200 m
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SZAMITÁSI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesitmény:

Effektiv kibocsátási magasság:

0, 543 kW
6,78 m

A kürtő által okozott maximális terheltsé;

A maximális terheltség távolsága:
0,767 ̂ ig/m3
17 m

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az A' feltétel szerinti hatástávolság:
'B' feltétel (a terhelhetöség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

lOOO^ig/m3
nem határozható meg

1916 fig/m3
nem határozható meg

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:
0,614 ̂ ig/m3
27 m

0, 8-

0, G-

'a 0. 4-
5
u

0. 2-

P8 pontforriu Hatátfrülf
" 1 ÖRÁS ÁTLAG

SzAn-monoKÍd, CO; S" 6 normátii, p"0. 2B2; i0" 1.00 m . tót város; u(10 m} . 2, 5 m/a

-1-T-|. . . j -|. |
JNSZM KH KTFO - HatástáKlliiiSg - 8004

40 60 80 100 120

X |mót<r|

140 160 180

Sión-monoxtd, CO konc. __. Maximum: 0, 767 pg/m3 -17 __. C - feltéttí: 0,614 (>B;m3 - Adag: 0. 1M pg/m3
m ~~ -27m

200

22. ábra: P8 ponffoirás - CO szennyező aiiyag terjedési modellezése

A vizsgált légszennyező anyag:
1 órás határérték:

A vizsgált terület alapterheltsége:
Légszennyező anyag kibocsátás:
A vizsgált távolság:

Nitrogén-oxidok, NOx mint N02

200 ̂ ig/m3
29. 8 ^ig/m3
11. 2g/h ===>3, 11 mg/s
200 m
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SZÁMITASI EREDMÉNYEK

A véggázzal távozó hőteljesítmény:
Effektiv kibocsátási magasság:

0, 543 kW
6, 78 m

A kürtő által okozott maximális terheltség:
A maximális terheltség távolsága:

5,06 ̂ ig/m3
17m

'A' feltétel (a határérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatástávolság:
'B' feltétel (a terhelhetőség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatástávolság:

20 pg/m3
nem határozható meg
34 ̂ ig/m3
nem határozható meg

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):

A 'C' feltétel szerinti hatástávolság:
4,05 ̂ ig/m3
27 m

f

P8 pontfonAs Hatáaurillw
"IÓRÁSÁTLAO"

Nftrogón-oxldok, NOx mlnt N02; S- 6 nonnáltt, p"0. 282; z0" 1. 00 m. W> váre>; u<10 m) . 2, 6 m/>

T-1I . T
JNSZM KH KTFO Hatástávdsig - 8004

_ Nltrogén-OKldok, NOa mlni ^_, Naxlmum: 5,06pg;m3 -17 __, C. fe>Utel:4, 05pgfm3 -Átlag: 1j8 ijg/m3
N02konc. --'m - ~~'. 27m

190 200

23. ábra: P8 pontforrás - NOx szennyező am'ag terjedési modellezése
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Poníforrás

Légszennyező anyag'

Maximum érték [^ig/m ]
Távolság [m]

"A" feltétel érték [^ig/m3] /
Távolság [m]

,B" feltétel érték [tig/m3] /
Távolság [m]

,C" feltétel érték [tig/m3] /
Távolság [m]

0,767 tig/m'
17m

1000 \ig/m'

1916|ig/m3

0,614 pg/m3
27 m

rNitrogén-oxidok

5,06 iiglm1
17m

20 ftg/m3

34 ̂ ig/m3

4,05 (ig/m'
27 m

!8. táhlázaf: P8 pontforrás szetmyezöanyagainak összegzése

A számitások szerint a légszennyező anyagok talajközeli levegőterhelés változása egyik

komponens esetében sem éri el az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át, illetve a
terhelhetőség 20 %-át, igy nincs hatásterületük az "a" és "b" feltétel szerint.

Az elvégzett swmitások alapján ugyanakkor megállapítható, hogy a "c" feltétel szerint
kialakult 27 m-es hatástávolság nem érint lakóházaf, védendö ingatlant.

24. ábra: P8 pontforrás hafásteríilete
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4.2 Víz

4.2. 1 A jellemző vízhasználatok, vízi munkák és vízi létesítmények, illetve az arra
jogositó engedélyek és az engedélyektől való eltérések ismertetése.

A létesitményben a vizet a szociális területeken kívül a technológiában mosogatásra, illetve a
termékekhez adalékanyagként használják.

WFI előállítás:

A desztilláló berendezés a 1 19-es helyiségben van elhelyezve. Szerkezeti anyaga rozsdamentes
acél, vizbetáplálása RO-vizzel történik. Kapacitása: 500 liter desztillált víz/óra. Tároló
edényzete 1000 1-es rozsdamentes tartály. Vezetöképesség: 1 |iS/cm alatt, csiraszám: 10
csira/ml, 100 ml-ből dúsitva, patogének kizárva.

PW-viz (RO) előállítás:

A lágy víz készitése ivóvízből történik annak ásványi-anyag tartalma csökkentésével ioncsere,
majd forditott ozmózis eljárásokkal. Az ivóviz első lépésben - telitett nátrium-klorid oldattal
regenerált - ioncserélő hengerbe jut, ahol természetes iontartalma nátrium és klorid ionokra
cserélődik le. Ezután az elökészitett viz aktívszenes szűrőn, majd fmomszűrőn keresztül
nagynyomású szivattyúba jut, amely a reverz ozmózisos membrán-hengerre nyomja. Az
ionszegény viztárolótartályba kerül, ahonnan keringető szivattyú cirkuláltatja a
vezetékrendszeren és fertőtlenitő UV besugárzó egységen keresztül.

A tisztitott viz elvétel helyén beépitett ultraszűrő, UV besugárzó, és steril szűrő egység
biztositja az alacsony szerves anyag és endotoxin szintet. Vezetőképesség: 1 ^iS/cm alatt,
csiraszám: 10 csira/ml, 100 ml-ből dúsítva, patogének kizárva. Az ellátó rendszer (RO) anyaga
rozsdamentes acél, kapacitása 700 liter/óra.

A WFI és a PW vízhálózat helyszínrajzait a 6. melléklet tartalmazza.

4.2.2 A friss víz beszerzésére, felhasználására, a használt vizek elhelyezésére vonatkozó
statisztikai adatszolgáltatások bemutatása. A technológiai vízigények
kielégftésének, a tevékenység biztonságos végzéséhez tartozó vízigénybevételeknek
(vízszintsüllyesztés, víztelenítés) és a vízforgalmi diagramnak a bemutatása.

A telephely vizellátása a DMRV Zrt. közműves vizellátó rendszeréből történik szolgáltatói
szerzödés alapján. A jelenlegi vizellátási rendszer vázlatos rajza a 7. mellékletben található.
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AzAz ivóviz ellátó rendszer csővezetékeinek anyaga vörösréz, illetve 5 rétegű müanyag cső,
kapacitása 50-100 m/h. Az ivóvizre vonatkozó minőségi előirásokat a 98/83 EK és a
201/2001. (X. 25. ) Korm. rendelet tartalmazza.

Az egyes technológia célokra a hálózati vizet ioncseréléssel, forditott ozmózissal illetve
desztillálással a kivánt minőség elérésének megfelelően tovább tisztitják.

A vizrendszerek szűrői

- A PW vizellátó rendszeren a következő szűrők vannak telepitve:
- automata mechanikus előszűrő Profimax JPF, 0, 1 mm-es szemcseméretü

- előszürő 1 ^im szemcseméretü
- a PW tartályon lévő légzőszürö Sartorius Sartofluor 0,2 fim szemcseméretű

- A WFl vizellátórendszeren egy szürő van a tartályon, légző szürő Pall BioPharmacenticals
ACS0797AA.

Az RO-viz tárolásánál és keringtetésénél a visszatáplálás pontjának hőmérséklete: 1 6-20 "C, a
desztillált viz keringtetésénél 30-80 °C.

4. 2. 3 Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális és technológiai célú felhasználás
bemutatása.

A telephely vizellátási közüzemi vizhálózatról megoldott. A kommunális és a technológiai célú

vizfelhasználási területeket a 4. 2. 1 fejezetben részletesen bemutattuk.

4. 2. 4 A vízkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenőleg.

Felhasznált éves vizmennyiség és a keletkezett szennyviz mennyisége:

Év Bejövő ivóvíz Felhasználási terület Keletkezett szennyvíz

2017

Lágyviz: 20078 m3

24318 m3
PW: 12628 m3

1 .Kommunális: 23647,9 m'

WFI:610m3

Egyéb: 6840 m'
2.Gyüjtött szennyvíz: 670, 1 m3

2018 28995 m3

Lágyvíz:14380mj

PW: 9760 m3

WF[:715m3

Egyéb:4140m3

l.Kommunális: 28204,4 m3

2. Gyüjtött szennyvíz: 790, 6 m3
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. Év<

2019

2020

t

21916mi

24695 m

Felhasználási terület

Lágyvíz:I1400m3

PW: 7700 m'

WFI: 690 m3

Egyéb;2126m3

Lágyvíz: 13865 m3

PW: 8150 m3

WFI: 720 m3

Egyéb: 2680 m'

1 . Kommunális: 21363 m3

2.Gyüjtött szennyvíz: 553 m3

1 . Kommunális: 24249 m'

2.Gyüjtött szennyvíz: 446 m3

19. íábiázal: Felhasznált vizmeimyiségi és a keleíkezett szennyvizmennyiségi adaíok (2017-202Q)

4. 2.5 A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi
adatainak bemutatása a lechnológiai leírások alapján.

A létesitményben jelenleg is kommunális és technológiai eredetű szennyviz keletkezik.
A telephely közműves csatomahálózatra történő kapcsolódása megoldott. A telephely
szennyvizhálózata három ponton kapcsolódik a közműves hálózatra. A csatoraahálózat
kapcsolási rajza a 8. mellékletben a helyszinrajza a 9. mellékletben található.

A II. részlegből származó szennyvizek kivételével (külön zárt tartályokban gyűjtött) a
szennyvizek közcsatomán keresztül kerülnek elvezetésre a DMRV Zrt-vel kötött szolgáltatói
szerzödés alapján (Lásd: 7 mellékletben). A szennyviz a szentendrei szennyvíztisztitó mübe
kerül, a végső befogadó a Duna folyó.

2020-ban a kommunális hálózatra bocsajtott szennyviz mennyisége 24 249 m volt, amiből
kommunális eredetű 10384 m, míg technológiai eredetű 13865 m3 volt. A külön
szennyvizgyűjtőben összegyűjtött szennyvíz mennyisége 446 m volt.

Kommunális szennyviz:

Kommunális szennyviz főként szociális helyiségek, zuhanyzók müködéséből származik.
A szennyviz minősége feltehetőleg megfelel az átlagos szociális szennyvizösszetételnek.

Technológiai szennyvíz:

A keletkező szennyvizek eredetüktől fiiggően több tipusba sorolhatóak:
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Vízelőkészítésből származó szennyvizek:

A fentiekben ismertetett vízkezelési eljárások során az alábbi szennyvizek keletkeznek. Egy
normál üzemnapon átlagosan 18 m RO vizet használnak fel. Emiek előállítása során
folyamatosan keletkezik szennyviz, amelynek mennyisége naponta kb. 13 m , sótartalma
0,02% (200 mg/1). Az RO berendezés előtt elhelyezett ioncserélő gyanta regenerálása naponta
3 alkalommal történik. Regeneráláskor kb. 1501 szennyviz, keletkezik, amely viszonylag rövid
idő alatt jut a csatomába. A vizelőkészítő az épület DK-i részén található, a fenti szennyvizek
kibocsátása a III. sz. bekötési ponton, közös csatomán keresztül történik.

I. részleeből származó szennvvizek:

Ide tartoznak azok a technológiából származó vizek, amelyek nem tartalmazhatnak aktiv virust.
A szennyvizek kibocsátása a szociális szennyvizekkel közösen, az I. sz. ponton kerül
kibocsátásra.

> A csirke vörösvérsejtes adszorpciót, majd a nátrium-klorid oldattal történő eluálást követő
centrifiigálásból származó fehérjét tartalmazó szennyvíz. Mennyisége tennelési időszakban

nem több mint heti két nap 300 I. A szennyviz pontos fehérjetartalma nem ismert.
> A vims szuszpenzió NaCl tartalmának dialízissel történő eltávolításából, illeh'e az azt

követő centrifugálásból származik. E szennyviz gyakorlatilag csak NaCl-al szennyezett,
mely töménysége kb: 0,02%, Mennyisége temielési időszakban (január vége és május vége
között) heti két napon 700 1.

> Az általános takaritási, mosogatási, fürdési, felületfertőtlenítési szennyvizek is igen higak,
ez utóbbiak kis koncentrációban fertőtlenítő hatóanyagot tartalmaznak. Mennyiségük:
összesen 500 1/üzemnap.

> A mosodai szennyvizek közönséges mosószert tartalmaznak, élővims a szennyvizben nem
lehet az előzetes - autoklávban történő - dekontaminálás miatt. Mennyisége: 7201/üzemnap
Az öltözői zuhanyozókat csak bizonyos időközönként használják, igy ennek megfelelően a
szennyvízmennyiségét a szociális szennyvízéhez adtuk hozzá. Az összetétele nem

különbözik egy átlagos háztartásban zuhanyzásból keletkezett szennyvizétöl.

Fontos kiemelni azt, hogy a szennyvizek nem tartalmaznak élő virust, ugyanis az aktiv vimssal
történő munkavégzés kizárólag elkülönített részlegben történik (II. részleg), onnan csak
előzetesen dekontaminált anyag/eszköz kerülhet ki.

A további feldolgozásra továbbitott inaktivált allantoiszt pedig meghatározott (validált)
mennyiségű formalinnal inaktiválják, ami biztositja azt, hogy kizárólag inaktiv anyagok
kerülhetnek az üzem egyéb teriileteire.

58



'A Enviro
Hungary

Enviro Hungary Kft.
1094 Budapest, Tompa u. 7.

Tel. : 06 70, 776 46 58, Fax: 06 70/902 1 1 37
Web; www.ehukft.hu E-mail: info@ehukft.hu

II. részleeből származö szennvvizek:

AIapvetően a szennyvizek az inaktivált allantoisz folyadék előállitásának művelete során
keletkeznek: a tojáshulladék (héj), laboratóriumi és egyéb eszközök autoklávozása során
keletkező kondenzvizek, illetve az ilyen eszközök mosogatásából származó szennyvizek.
Ennek a részlegnek a szennyvizeinek jellemzői, hogy megvan rá a csekély esély arra, hogy
tartalmazzanak aktív vímst. Azt azonban, fontos kiemelni, hogy a fertőtlemtő eljárásokból
származó biocid anyagok jelenléte miatt az aktiv virus ebben a szennyvizben egyáltalán nem
marad élőképes. A keletkező szennyviz mennyisége átlagosan hetente kb. 25 m3. Évente
összesen 5-600 m .

A Fluart Innovative Vaccines Kft. működése óta a külön zárt tartályban gyűjtött technológiai
szennyvizminta eredménye mindig negativ volt virológiai szempontból. Az így gyűjtött
technológiai szennyvizek a toxikusságuk miatt a fentiek szerint veszélyes hulladékként
kerülnek elszállításra. Az alagsori helyiség, ahol a szennyvízgyűjtő tartályok vannak elhelyezve
epoxi műgyantával, van leszigetelve. A tartályok alatt kármentőmedence lett kialakitva.

A szennyvizek fenti módon történő gyűjtése, kezelése kizárja az esetleges talajszennyezés
lehetöségét.

A szennvvizek minősési adatainak bemutatása

A PE/KTF/616-24/2016 számú egységes kömyezethasználati engedély alapján a felszini vizek
minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint
önellenőrzési tervet kell végezni.

Ezt fígyelembe véve a telephelyről elfolyó technológiai szennyvizből (elkeveredés előtt),
valamint a kommunális szennyvizzel való elkeveredést követöen, közvetlenül a közcsatomába
vezetés előtti ponton évente két alkalommal vesznek mintát. A vett mintákat akkreditált

laboratóriumban vizsgálják meg. A mintavételeket és a vizsgálatokat az Eurofins
KVI-PLUSZ Kft. (Akkreditálási száma: NAH-1-13 77/2019) végezte el. A mérési
jegyzökönyveket a 10. melléklet tartalmazza.

A vizsgálati eredményeket az alábbi táblázatokban mutatjuk be:
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A technológiai szennyviz minösége, a kommunális szennyvizzel való elkeveredést megeloiően

Komponens

KadmÍum
Ossz. Króm

Réz
Nikkel
Olom

Mérték-

egység I. félév

|2019 ipr. 4.
mg/1
mg/1
mg/1
mg/l
mg/1

szcnnyvíz
elkeveredés előtt

00003
0,213
0,016
I.B6

0. 021

II. félév
?019iíóv:2f

<0,0002
0,003
0,024
0,010

<0,001

Alsó
inéréshatár

0,0002
0,002

0,002
0,002
0,001

Uatirérték*

0,05

0,5
-5n- mg/1 0, 046 <0,002 0,002
Cink mg/1 0,027 0,288 0002 10

Higany _mg/l_ <0, 00002 <0,00002 0.00002 0,01
AOX mg/1 0,05 0,08 0,01

(H)pH pH egység 8,45
(H)fajlagos elektromos

vezetöképessée
[iS/cm 2630

(H) hömérséklet 25,3
(H) 10'ülepedöanyag ml/1 <0,5 0,5
(H) szabad aktív klór mg/I <0,1 0,1

20. fáblázat: Technológiai szennyviz az elkevercs előtti vizsgálati eredményei (2019)

Megjegyzés: * A 28/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet 1. melléklet III. Rész, 25. fejezet D pontja;
valamint a PE/KTF/616-24/2016. sz. IPPC engedély IV. fejezet 13. pontja alapján

(H) helyszíni vizsgálat

Komponens

Kadmium
Össz. Króm

Réz
Nikkel
Olom

On
Cink

Higany
AOX

(H)pH
(H) fajlagos elektromos

vezetöképesség
(H) hömérséklet

Mérték-

egység

_mg/l_
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/I
mg/1
mg/1

pH egység

pS/cm

szennyvíz
elkeveredés előtt

I. félév

2020 máj.20.

II. félév
6020 okt 30

0,0006
0,003
0,070
0,010
0,006

0,0022
0,081

<0, 00005
0,20
7,85

638

20,3

0,0002
<0.002
0,047

<0,002
<0,001

<0,00125
0,011

<0,00005
0,06
8,27

552

16,5

Alsé
méréshatár

0,0002
0,002
0, 002
0.002
0,001

0,00125
0002

0,00005
0,01

Hatirérték*]

0. 05

0,5

10

0,01

21. táblázas: Technológiai szennyviz az elkeverés elotti vizsgálati eredmém'ei (2020)

Megjegyzés: * A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. melléklet III. Rész, 25. fejezet D pontja;
valamint a PE/KTF/616-24/2016. sz. IPPC engedély IV. fejezet 13. pontja alapján

(H) helyszíni vizsgálat
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F
Komponens

Kadmium

Mérték-

egység

mg/1

I. félév

|2021 máj. 11
<0,0002

szennyvlz
elkeveredés elfítt

II. félév
[2021 okt.

<0, 0002

Alsó
méréshatár

0, 0002

Határérték*

0,05
Ossz. Króm mg/1 <0,002 0,009 0. 002

Réz mg/1 0, 104 0,008 0,002
Nikkel mg/1 0,006 0,057 0, 002
Olom mg/1 0,004 <0,001 0,001 0,5
Ón mg/1 <0,00125 0,0026 0, 00125

Cink mg/1 0,398 0,017 0002 10

Higany mg/1 <0,00005 <0,00005 0,00005 0,01
AOX mg/1 0,03 <0,01 0,01

(H)pH pH egység 7,62 7,í

(H) fajlagos elektromos
vezetöképessée

^iS/cm 830 660

(H) hömérséklet 22,1 13,8

22. fáblázat: Technológiai szennyvíz az elkeverés elötti vizsgáiatt eredményei (2021)

Megjegyzés: * A 28/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet 1. melléklet III. Rész, 25. fejezet D pontja;
valamint a PE/KTF/616-24/2016. sz. IPPC engedély IV. fejezet 13. pontja alapján

(H) helyszíni vizsgálat

A fenti táblázatokból megállapítható, hogy a tevékenység végzése során keletkező technológiai
szennyviz minősége megfelel a vonatkozó kibocsátási határértékeknek. Kizárólag a nikkel
koncentrációja haladta meg a határértéket a 2019-ben vett mintában, azonban a túllépés mértéke
a 10 %-os mérési hibahatár alatt van.
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A technológiai szennyviz minosége, a kommunális szennyvizzel való elkeveredés után:

Vizsgált elem
Mérték-

egység

Technológiai szennyvfz a
kommunátís szennyvíz

elkeverése után

I. félév
2019 ápr. 4.

II. félév
2019 nov. 28

Altó
méréshatár

Határérték

Ossz. Só mg/1 430 2420 10 2500*

10' ülepedö anyag mg/1 <2,0 150"

Szulfid mg/1 <0, 10 0,01

Szulfát mg/1 38 61 20 400-

Ossz. Foszfor mg/1 0. 04 0, 09 0,025 20*

Nitrát mg/1 19,1 0,5

Nitrát-N mg/1 4,3 0,5
Nitrit mg/1 <0, 05 0,05

Nitrit-N mg/1 <0,05 0,05

Ammónia-ammónium-N mg/1 0. 09 0,02 0,01 100*

Osszes szervetlen N mg/1 4,42 0,5 120"

Ossz. Nitrogén mg/1 5,3 2,6 1,0 150*

KOIk mg/1 <15 930 15 1000*

BOI5 mg/1 415 500*

Fluorid mg/1 0,2 0,1 50*

Fenolindex 4g/I <3 10000'

Ossz. cianid pg/1 <5 1000*

Könnyen felszabadítható cianid ^ <5 100*

Vizzel nem elegyedö szerves
oldószer

mg/1 <0,1 <0,I 0,1 0, 1'

Kióm(Vl) mg/1 <0, 005 0,005 0,5*

Ezüst mg/1 <0.001 0, 001 0,2*

Arzén mg/1 <0, 001 0,001 0,2*

Bárium mg/1 0, 134 0,002 0, 5*

Kadmium mg/1 <0.0002 <0,0002 0,0002 0,005**

Kobalt mg/1 0,002 0,002 r

Ossz. Króm mg/1 0, 166 0,003 0,002 0, 2'

Réz mg/1 0,010 0,025 0,002 0,1

Vas mg/1 0,472 0,005 20"

Mangán mg/1 0.015 0,002 5*

Nikkel mg/1 0,093 0, 006 0, 002 o, r*

Olom mg/1 <0,001 0,003 0,001 0,05**

On mg/1 0,040 <0,002 0,002 0,3**

Cink mg/1 0,025 0, 111 0,002 0,5**

Higany mg/1 0, 00005 0, 00005 0, 00002 0,001**

Molibdén mg/1 0,023 0,005 0,5*

SZOE mg/1 <2 50*

Asvány olaj mg/1 <2 10*

Kátránytartalom
AOX

mg/1

mg/1

<2

0,07 0, 09 0, 01 o,r
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Vizsgált elem
Mérték-

egység

1 echnolögial szennyvlz a
kommunális szennvvíz

clkeverése után

I. félév

2019ápr. 4.
II. félév

2019 nov. 28

Alsó
méréshatár

Határerték

benzol ró/1 <0,2 <0,2 0.2 100**

toluol

 

/1 <0,8 <0,8 0,8 100**

etil-benzol

 

/1 <0,2 <0,2 0,2 100"

m,p-Xilol ró/1 <0,2 <0,2 0,2 100'

o-Xilol

 

/1 <0,2 0,2 0,2 100**

xilolok

 

/1 0,5 0,5 100**

össz. Egyéb alkilbenzol

 

/1 <0,5 0,5 100**

i-propil-benzol W/l <1

n-propil-benzol ftg/1 <1
1,3,5-trimetil-benzol t>g/l <1

terc. butil-benzol

 

/1 <1

sec. butil-benzol

 

/1 <1

1,2,4-trimetil-benzol

 

/1 <I

i-propil-toluol

 

/I <1

n-butil-benzol ró/1 <1

1, 3-diizopropilbenzol t>g/l <1

1,2,3-trimetÍI-benzol ró/1 <1

m-dietil-benzol W/l <1

p-dietil-benzol

 

/1 <1

1, 3, 5-trietil-benzol

 

/1 <1

1,2-metil-etil-benzol w/l <1

1, 3+1, 4-metil-etilbenzol

 

/1 <1

(H)pH pH egység 8,3
6, 5 alatt;

10 felett*
(H) Hömérséklet 28,4 40*

(H) Fajlagos elektromos
vezetöképesség

^S/cm
884

(H) 10' ülepedö anyag mg/1 <0,5 0,5 150*

(H) Szabad aktiv klór mg/1 <0,1 0,1

23. táblázat: Szennyvizvizsgálati eredmények az elkeverés ufán (2019)

Megjegyzés: * A 28/2004. (X[I. 25. ) KvVM rendelet 4. sz. melléklet (Egyéb befogadóba való közvetett
bevezetés esetén) és a PE/KTF/616-24/2016. sz. IPPC engedély IV. fejezet 14. pontj'a alapján

.. A PE/KTF/616-24/2016. sz. IPPC eng. IV. fejezet 15. pontja és a 28/2004. (XII. 25. ) KvVM r.
5. sz. melléklete alaplán - Közvetlen bevezetés esetén megállapitott egyedi küszöbértékek

(H) Helyszíni mérés
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Vizsgált elem

Ossz. Só

Mérték-

egység

1 ecanoiogiai szennyviz a

kommunális szennyvíz
elkeverése után

Alsó
méréshatár

Határérték

2500*

Ammónia mg/1 0,05 0,01

Ammónia-ammónium-N mg/1 0,06 0,04 0,01 100*

Ossz. Nitrogén mg/1 4,1 2,0 1,0 150*

KOIk mg/1 <15 <15 15 1000*

BOI5 mg/1 <3 <3 500*

Vízzel nem elegyedö szerves
oldószer

mg/1 <0,I <0,1 0,1 0, 1'

AOX mg/1 0, 03 0,06 0,01 0, 1'

Szulfil mg/1 52 47 20 400*

Ossz. Foszfor mg/1 0,08 0,83 0,01 20"

Kadmium mg/1 0,0002 <0,0002 0,0002 0,005**
Ossz. Króm mg/1 <0,002 <0,002 0,002 0, 2'

Réz mg/1 0, 036 0,057 0,002 0, 1'

Nikkel mg/1 0,076 <0,002 0,002 0,1

Olom mg/1 0, 005 0, 001 0, 001 0,05'
Ön mg/1 <0,00125 <0, 00125 0, 00125 0,3**

Cink mg/1 0,074 0,012 0,002 0,5**

Higany mg/1 <0,00005 <0,00005 0,00005 0,00 r*

SZOE mg/1 <2 50*

benzol ró/1 <0,2 <0,2 0,2 100"

toluol

 

/1 <0,8 <0.8 0,8 100**

etil-benzol

 

/1 <0,2 <0,2 0,2 100<

m,p-Xilol

 

/I 0,2 <0,2 0,2 lOO"

o-Xilol ró/1 <0,2 <0,2 0,2 I00<

xílolok

 

/1 <0,5 0,5 0,5 100"

össz. Egyéb alkilbenzol pg/1 <0,5 <0,5 0,5 100**

i-propil-benzol pg/1 <1 <1

n-propil-benzol

 

/1 <1 <1

1.3.5-trimetil-benzol W/l <1 <1

terc. butil-benzol

 

/1 <1 <1

sec. butil-benzol 4g/l <1 <1

1,2,4-trimetil-benzol

 

/1 <1 <1

i-propil-toluol ró/1 <1 <1

n-butil-benzol

 

/1 <1 <1

1, 3-diizopropilbenzol

 

/1 <1 <1

1,2,3-trimetil-benzol W/l <1 <1

m-dietil-benzol ró/1 <1 <1

p-dietil-benzol

 

/1 <1 <1

1.3.5-trietil-benzol

 

/I <1 <I

1,2-metil-etil-benzol

 

/1 <1 <1

1.3+1.4-metil-etilbenzol Wl\ <1 <1
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Vizsgált elem
Mérték-

egység

1 ecbnolögiaí szcnnyvtz a

kommunális szennyvíz
elkeverése után

I. félév

2020 mij. 20.
II. félév

2020 okt. 30

Alsó
méréshatár

Határérték

(H)pH pH egység
8, 10 7,8

6, 5 alatt;

10 fekn*
(H) Hömérséklet 32,6 40*

(H) Fajlagos elektromos
vezetöképesség

^iS/cm
18.3

24. táblázat: Szennyvízvizsgálati eredmények az elkeverés ifíán (2020)

Megjegyzés: * A 28/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet 4. sz. melléklet (Egyéb befogadóba való közvetett
bevezetés esetén) és a PE/KTF/616-24/2016. sz. IPPC engedély IV. fejezel 14. pontja alapjan

.. A PE/K.TF/616-24/2016. sz. IPPC eng. IV. fejezet 15. pontja és a 28/2004. (XII. 25. ) KvVM r.
5. sz. melléklete alaplán - KÖzvetlen bevezetés esetén megállapított egyedi küszöbértékek

(H) Helyszíni mérés

Technotógiai szennyviz^

Vizsgált elem
Mérték-

egység
I. félév

2021 mái. 21

II. félév
2021 okt.

Alsó

méréshatár
Határtrtók

Ossz. Só mg/1 234 334 2500*

10'ülepedöanyag mg/1 <0,5 3,0 0,5 150*

Szulfid mg/1 <0, 01 <0,01 0,01
Ammónia-anunónium-N mg/1 0,49 10,8 0,01 100*

Osszes szervetlen N mg/1 2, 76 12,9 0,5 120*

Ossz. Nitrogén mg/1 3,8 16,5 1,0 150"

KOIk mg/1 <15 <15 15 1000*

BOI5 mg/1 <3 <3 500'

Fluorid mg/1 0,1 0,1 0.1 50'

Fenolíndex

 

/1 <3 <3 10000*

Ossz. cianid fg/1 <5 <5 1000*

Könnyen felszabadítható cianid tisn <5 <5 100*

Vízzel nem etegyedö szerves
oldószer mg/1 <0,1 <0,1

0.1
0, 1'

Szabad aktív klór mg/1 <0,1 <0,1 0,1

Osszes aktív klór mg/1 <0,1 <0,1 0,1 30*

KrómfVI) mg/1 <0, 005 <0.005 0, 005 0,5*
AOX mg/1 0, 06 0, 04 0,01 0, 1'
Szulfát mg/1 43 58 20 400*

Ossz. Foszfor

Vas

Mangán
ízüst

Arzén

Bárium

mg/1

mg/1

mg/1

mg/I

mg/1

mg/1

4, 14

0,231
0,015

<0,001
0,001

0,062

0,76
0, 125

0,005
<0,001

0, 014
0,070

0,01

0,005

0,002

0,001

0,001

0, 002

20*
20*

5*

0.2*

0,2*

0,5*
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Vizsgált elem

Kadmium

Mérték-
egység

mg/1

Technológiai szcnnyvlz a

kommuDális szennyvíz
elkeverése után

I. félév

2021 máj. 21
0, 0003

II. félév
2021 okt.

<0,0002

Alsé
méréshatár

0,0002

Határérték

0,005**
Kobalt mg/1 <0, 002 <0,002 0,002 r

Ossz. Króm mg/1 <0, 002 0,007 0,002 0,2**

Réz mg/1 0, 034 0,027 0,002 0, 1'
Nikkel mg/1 0, 003 0,003 0, 002 o.r

Olom mg/1 <0,001 0,001 0,001 0,05**

On mg/1 <0,OOI25 0, 0034 0,00125 0, 3**
Cink mg/1 0, 177 0,034 0,002 0,5**

Higany mg/I <0,00005 <0,00005 0,00005 0,001'

Molibdén mg/1 0,027 <0, 005 0,005 0,5*
SZOE mg/1 <2 50*

Asvány olaj mg/1 <2 <2 10*

Kátránytartalom mg/I <2 <2 5*

Halteszt l,2x hígítás
nem

értékelhetö
LC 50%*

benzol re/1 <0,2 <0,2 0,2 100**

toluol

 

/1 <0,8 <0,5 0,8 100"

etil-benzol ró/1 <0,2 0,2 0,2 100**

m, p-Xilol ró/1 <0,2 <0,2 0,2 100"

o-Xilol

 

/1 <0,2 <0,2 0.2 100**

xilolok W/l <0,5 <0,5 0,5 100**

össz. Egyéb alkilbenzol

 

/1 <0,5 <0,5 0,5 100**

i-propil-benzol

 

/1 <1 <1

n-propil-benzol

 

/1 <1 <1

1, 3,5-trimetil-benzol

 

/1 <1 <1

terc. butil-benzol pg/1 <1 <1

sec. butil-benzol W/l <1 <1

1,2,4-trimetil-benzol Kg/1 <1 <1

i-propil-toluol pg/1 <1 <1

n-butil-benzol ró/1 <1 <1

1, 3-düzopropÍlbenzol ró/1 <1 <1

1,2,3-trimetil-benzol

 

/1 <1 <1

m-dietil-benzol 4g/l <1 <1

p-dietil-benzol W/l <1 <1

1.3,5-trietil-benzol

 

/1 <1 <1

1,2-metil-etil-benzol ró/1 <1 <1

1,3+1,4-metil-etilbenzol ró/1 <1 <1

(H)pH pH egység 7,62 7,82
6, 5 alaB;

lOfeletf

(H) Hőmérséklet 22,1 14,3 40"

(H) Fajlagos elektromos
vezetöképesség

^iS/cm 830 790

25. táhlázat: Szennyvizvizsgáiati eredmények az elkeverés után (2021)
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Megjegyzés: * A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklel (Egyéb befogadóba való közvetett
bevezetés esetén) és a PE/KTF/616-24/2016. sz. IPPC engedély IV. fejezet 14. pontja alapján

. * A PE/KTF/616-24/2016. sz. IPPC eng. IV. fejezet 15. pontja és a 28/2004. (XII. 25. ) KvVM r.
5. sz. melléklete alaplán - Közvetlen bevezetés esetén megállapitott egyedi küszöbértékek

(H) HelyszÍni mérés

A technológiai szennyvizet a közcsatomára bocsáthatóság érdekében kommunális szennyvízzel
keverik össze. Az összekeverés után, a közcsatomára való bocsátási pont előtt vett minta
vizsgálati eredményei közül egyik komponens tekintetében sem történt határérték túllépés.
A közcsatomára való bocsátás biztositott.

4.2.6 A szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és a tisztított (vagy tisztítatlan) szennyvíz
kibocsátására, elhelyezésére vonatkozó adatok, az ipari és egyéb
szennyn'zcsatornák, a szennyvíztisztító telep jellemzői, továbbá az iszapkezelés,
iszapminőség és -elhelyezés adatainak ismertetése.

A telephelyen kizárólag a II. részlegben (aktiv vírussal végzett munkafolyamatok helyszine)
keletkező szennyviz kerül tartályokban összegyűjtésre. A szennyviz gyűjtése, az épület
alagsorában elhelyezett összesen 4 db 5 m -es üvegszálas müanyag szerkezetű foldfelszin fölé
kiemelt tartályban történik. A tartályok automatizált kialakítása (vízszintjelzők) lehetövé teszi,
hogy a gyüjtő tartállyal egyidejűleg a soron következő tartály bevezető csapja nyitva legyen,
ezáltal a túlfolyás lehetősége kizárt, meghibásodás esetén manuálisan végezhető a fenti
folyamat. A mintavételre kialakitott csapon keresztül mintát vesznek, amelyet az Országos
Epidemiológiai Központ (Légúti vírus osztály) laborjába kűldenek gyártási időszakban
negyedévente élővirus vizsgálatra. A gyűjtött szennyvizet szerződéses partner szállítja el
veszélyes hulladékként tartányos ADR-es autóval ártalmatlanitásra.

4.2.7 A csapadékvízrendszer bemutatása (akár egyesített, akár elválasztó rendszerű a
csatornahálózat).

A csapadékvizek a technológiából eredően nem szennyeződhetnek, a burkolt területekről és a
tetőröl összegyűlt csapadékvizek nyílt árkon keresztül a Borosjenői-patak mellékágba kerülnek
bevezetésre. Az ún. külvizek megfogására a létesítmény körül övárok létesült. A csapadékvizek
laborvizsgálata folyamatos. (határértékeknek való megfelelés a 28/2004. (Xll. 25. ) KvVM
rendelet a vizszennyezö anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk
egyes szabályairól 2. sz. melléklete alapján)

Az összegyűjtött csapadékvizek végső befogadója a Borosjenői-patak mellékága (Cigány-árok)
időszakos vizfolyás, amelybe csak tiszta, illetve megfelelöen előtisztított csapadékviz
vezethető. A PE/KTF/616-24/2016 számú egységes kömyezethasználati engedély alapján a
telephelyről a befogadóba engedett csapadékvizből évente két alkalommal mintát vesznek és
általános vizkémiai komponensekre, TPH-ra és toxikus fémekre vizsgálták meg.
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A mintavételeket és a vizsgálatokat az Eurofms KVI-PLUSZ Kömyezetvédelmi Vizsgáló Iroda
Vizsgálólaboratóriuma (Akkreditálási száma: NAH-1-1377/2019) végezte el. A vizsgálati
jegyzőkönyveket a 10. melléklet tartalmazza.

A kiértékelés szempontjából tájékoztató jelleggel azon komponensek (pl nehézfémek)
esetében, amelyekre a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 3. alkategória nem
tartalmazott határértékeket, ott a kapott eredményeket a 6/2009 (IV. 14. ) K.VVM-EÜM-FVM
együttes rendelet 2. mellékletében szereplő határértékekhez hasonlitottuk, tekintettel arra, hogy
a 28/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet az adott kategóriára nem ad meg határértéket.

A vizsgálati eredményeket az alábbi táblázatokban mutatjuk be:
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Komponens Mértékegység I. félév
2U19ÍDr. 4.

II. Klév
2019 nov. 28

Alaé
méréshatár

Határérték

Ossz. só mg/1 380 490 10 2000*

Ossz. lebegő anyag mg/1 18 <10 10 50*

Szulfid mg/1 <0,10 <0,10 0,1 0,01"
Ammónium mg/1 0,06 0,01 0,01 5*

Ossz. szervetlen nitrogén mg/I 2,64 1,97 0,5 20*

Ossz. nitrogén mg/1 2,8 2.3 1,0 25'
KOIic mg/1 <15 <15 15 75"
B0l5 mg/1 25"

Fluorid mg/1 0,2 0,4 0,1

Fenolindex fg/1 <3 <3 100'
Ossz. cianid ró/1 <5 <5 2000*

KÖnnyen felszabadÍtható cianid pg/1 <5 <5 1001
Nátrium egyenérték % 15,0 14,8 0,1 45*

Ossz. foszfor mg/1 0,1 0,07 0,025
Vas mg/1 1, 02 0, 162 0,005 10'

Mangán mg/1 0,031 0, 018 0,002 2*

Ezüst mg/1 0,001 0,002 0,001 0,01-
Arzén mg/1 <0, 001 0,002 0,001 0,01**
Bárium mg/1 0,039 0,064 0,002 0,7-
Kadmium mg/1 0,0004 <0,0002 0,0002 0,005'
Kobalt mg/1 0,004 0, 002 0,002 0,02'
Ossz. króm mg/1 0,361 <0,002 0,002 0,05**
Króm (VI) mg/1 <0,005 <0,005 0, 005 0,01 .
Réz mg/1 0,013 0,022 0.002 0,2"
Nikkel mg/1 0,238 0,003 0,002 0,02'
Olom mg/1 0,020 0, 005 0,001 0,01**
Ön mg/1 0,041 0,002 0,002 0,005**
;ink mg/1 0,022 0,080 0,002 0,2-

Higany mg/1 <0,00002 <0,00002 0,00002 0,001**
Molibdén mg/1 0,043 <0,005 0, 005 0,02<
SZOE mg/1 <2 <2

^oliformszám ml 2,0 10<

E.coli szám ml 0,0 0.0

pH pH egység 8,28 6,5-9'
'ajlagos elektromos

vezetöképesség
^S/cm 636 2500'

Hömérséklet 13,0
Szabad aktív klór mg/1 <0,1 0,1

TPH mg/1 <0,02 <0, 02 0,02 0, 1 .

26. táhlázaí: Csapadékvizvizsgálatieredmények(2019)

Megjegyzés: * A 28/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 3. alkategória (Idöszakos vizfolyás
befogadó) alapján

** A 6/2009 (IV. 14. ) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. melléklet alapján
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Komponens Mértékegység

Mért érték

I. ftlév

2020 máj.20.
H. félév

2020 okt. 30

Alsó
méréshatár

Határértik

Ossz. só mg/1 308 136 10 2000<

Ossz. lebegö anyag mg/1 16 <2 10 50*

Szulfid mg/I <0,10 <0,IO 0,1 o,or
Ammónium mg/1 0,1 0, 06 0,01

Ossz. szervetlen nitrogén mg/1 1,98 2, 35 0,5 20"

Ossz. nitrogén mg/1 2,3 3,2 1,0 25"

KOk mg/1 27 <15 15 75"

BOli mg/1 14 <3 25<

Fluorid mg/1 0,2 0,2 0,1
Fenolindex K/l <3 <3 100'

Ossz. cianid pg/1 <5 <5 2000'

Könnyen felszabadítható cianid pg/1 <5 <5 100<

Nátrium egyenérték 11.5 9,8 0,1 45"

Ossz. foszfor mg/1 0, 13 0,45 0,025
Vas mg/1 0, 531 <0, 005 0. 005 10*

Mangán mg/1 0,042 0.002 0,002
Ezüst mg/1 <0, 001 <0, 001 0,001 0,01**
Arzén mg/1 0,006 0, 002 0, 001 0,01**
Bárium mg/1 0,078 0.005 0,002 0,7'
Kadmium mg/1 0,0003 <0, 0002 0, 0002 0,005'
Kobalt mg/1 <0,002 0, 003 0,002 0,02'
Ossz. króm mg/1 0, 004 <0, 002 0, 002 0,05**

Króm CVI) mg/1 <0,005 <0. 005 0,005 o,or
Réz mg/1 0, 031 0,028 0,002 0,2'
Nikkel mg/1 0,023 <0.002 0,002 0,02"
01om mg/1 0, 008 <0,001 0.001 0,01-
On mg/1 0,0016 <0,00125 0,002 0,005"
Cink mg/1 0,091 <0, 009 0, 002 0,2**

Hígany mg/1 <0,00005 0, 00005 0,00002 0,001**
Molibdén mg/1 <0,005 <0,005 0,005 0,02<
SZOE mg/1 <2 <2

Coliformszám ml 2,0 10<

E.coli szám ml 0,0

pH pH egység 7,99 7, 59 6,5-9'

Fajlagos elektromos
vezetöképesség

^S/cm 580 598 2500'

Hömérséklet 21,5 13

Szabad aktív klór mg/1 0,1 2*

TPH mg/1 <0,02 <0,02 0,02 0,1**

27. táblázat: Csapadékvíz vizsgálaíi eredmények (2020)

Megjegyzés: * A 28/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 3. alkategória (Idöszakos vízfolyás
befogadó) alapján

. * A 6/2009 (IV. 14. ) KvVM-EüM-FVM egyuttes rendelet 2. melléklet alapjin
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KomponcDs Mértékegység

Mért érték

I. félév

2021 máj. 11.
II. fflév

2021 okt.

Alsó
méréshatár

Határérték

Ossz. só mg/1 408 254 10 2000"

Ossz, lebegö anyag mg/1 14 <2 10 50'
Szulfid mg/I <0,01 <0,01 0,01 0,01*
Ammónium mg/1 0,02 0,01

Ossz. szervetlen nitrogén mg/1 4,02 2,67 0,5 20*

Ossz. nitrogén mg/1 4.5 2,8 1.0 25'

KOÍK mg/1 <15 <15 15 75"

BOIs mg/1 <3 <3 25"
Fluorid mg/I 0,2 <0,1 0,1
Fenolindex ró/1 <3 <3 100'

Ossz. cianid ró/1 <5 <5 2000*

Könnyen felszabadítható cianid ftg/1 <5 <5 100*

Nátrium egyenérték % 13 10,6 0,1 45'

Ossz. foszfor mg/1 0,1 0,08 0,025
Vas mg/1 0,574 0,359 0,005 10"

Mangán mg/1 0, 036 0,009 0,002
Ezüst mg/1 O.OOl <0,001 0,001 0,01**
Arzén mg/1 0,002 0,011 0,001 0,01**
Bárium mg/1 0,089 0,079 0, 002 0,7<
Kadmium mg/1 0,0004 <0, 0002 0,0002 0,005"
Kobalt mg/1 <0,002 <0,002 0, 002 0,02<
Ossz. króm mg/1 0,003 0,002 0,002 0,05'
Króm fVI) mg/1 <0,005 <0, 005 0,005 0, 01**
Réz mg/1 0,032 0,009 0,002 0,2'
Nikkel mg/1 0,006 0,005 0,002 0,02**
Ölom mg/I 0, 002 0,005 0, 001 0,01-
On mg/1 0,0018 0,0086 0,002 0,005"
Cink mg/1 0,249 0,028 0, 002 0, 2'
Higany mg/1 <0, 00005 <0,00005 0,00002 0,001-
Molibdén mg/1 <0,005 0,005 0,005 0,02**
SZOE mg/1 <2

^oliformszám ml 2,0 77 10*

E.coli szám ml 0,0 0,0
pH pH egység 7,77 8,01 6,5-9*
Fajlagos elektromos
vezeíöképesség

^S/cm 702 650 2500<

Hömérséklet 17,3 10,4
Szabad aktív klór mg/1 <0,1 <0,I 0,1
TPH mg/1 0,02 <0,02 0, 02 o,r

28. tábiázaf: Csapadékvíz vizsgáhti eredmények (2021)

Megjegyzés: * A 28/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 3. alkategória (Idoszakos vizfolyás
befogadó) alapján

** A 6/2009 (IV. 14. ) KvVM-EűM-FVM együttes rendelet 2. melléklet alapján
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A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vizminőségvédelmi területi
kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékeket a vizszennyező anyagok
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.
(XII. 25. ) KvVM rendelet 2. melléklete tartalmazza. A Cinca-patak állandó vizhozammal,
illetve vizboritással nem rendelkező vizfolyás, amelynek a medre időszakosan kiszárad.
Ezt, valamint az egységes kömyezethasználati engedélyben foglaltakat figyelembe véve a
Cinca-patak (Cigány árok), mint a csapadékvizek befogadója "3. Időszakos vizfolyás
befogadó" kategóriába tartozik. A rendelet ebben a kategóriában a nehézfémekre nem tartalmaz
határértékeket.

A nehézfémek határértékeire vonatkozóan a rendelet igy fogalmaz: , ^i veszélyes és mérgezo
anyagok időszakos vizfolyás befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó kibocsátási
határértékek a felszin alatti viz és a földtani közeg minöségi védelméhez szükséges
határértékeh-öl szóló 10/2000. (VI. 2. ) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet 3. számú
melléklete (B) szennyezettségi határértékeinek betartásával állapithatók meg."

Tekintettel arra, hogy a 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet a 6/2009
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet megjelenésével hatályát vesztette, a csapadékviz
mintában mért nehézfém komponenseket a 6/2009 (IV. 14. ) KvVM-EüM-FVM együttes
rendelet 2. mellékletében szereplő felszin alatti vizre vonatkozó határértékekhez hasonlítottuk.

Az eredmények kiértékelése során a 2019-es mintában az ón és a molibdén, a 2020-as mintában
a nikkel, a 2021-es mintában pedig a cink komponens, valamint a coliformszám volt magasabb,
mint a vonatkozó határérték. Megjegyezzük, hogy a nehézfémekre vonatkoztatott határértékek
sokkal szigorúbbak, mint a 28/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet 2. mellékletében lévö többi
kategóriában szereplő határértékek. A túllépések eseti jelleggel jelentkeztek, ami akár mérési
pontatlanságból is eredhet. Trendszerü túllépések nem mutatkoztak. 2019-ben és a 2020-ban
vett mintában a szulfid alsó kimutatási határa egy tizes nagyságrenddel volt nagyobb a
határértéknél, igy a szulfidnál mért <0, 1 mg/l-es érték esetében nem egyértelműsíthető a
szennyezés. A többi komponens mért koncentrációi határérték alatt maradtak.

4.2.8 A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló (hatósági határozattal előírt)
monitoring rendszer adatainak és működési tapasztalatainak bemutatása,

beleértve mind a vízkivételek, mind a szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát,

hatásterületének meghatározását, értékelését.

A telephely nem rendelkezik talajviz monitoring rendszerrel, illetve a telephelyen nem történik
vízkivétel. A keletkező szennyvíz közcsatomán kerül elvezetésre a DMRV Zrt.
üzemeltetésében lévő szentendrei szennyviztisztitó telepre.
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4.2.9 A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az elháritásukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

A telephelyen végeztt technológia végzése során nem történt havária esemény, felszini és
felszín alatti vizszennyezés. Az esetleges havária esetén tett intézkedéseket az üzemi
kárelháritási terv tartalmazza.

4.2. 10 A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk
tárgyi és személyi feltételeinek ismertetése.

A telephely üzemi kárelháritási tervvel rendelkezik, amely havária esetére. tartalmazza, a
vonatkozó intézkedéseket.

4.3 Hulladék

4.3. 1 A hulladékképződéssel járó technológiák és
technológiai folyamatábrák készítése.

tevékenységek bemutatása,

A létesitményben végzett tevékenység során alapjában véve két féle hulladék (veszélyes és nem
veszélyes) keletkezik. Halmazállapot szempontjából egyaránt fellelhetők szilárd és folyékony
halmazállapotúak. A létesitmény technológiajából adódóan egyértelmüen nagy mennyiségü
technológiából származó hulladékot termel. Az egyéb területen keletkezö hulladékok
mennyisége elenyésző.

4.3.2 A technológia és tevékenység soran felhasznált anyagok megnevezése, éves
felhasznált mennyiségük. Anyagmérlegek készftése a hulladék keletkezésével járó
technológiákról.

A technológia során felhasznál anyagok listáját, éves felhasznált mennyiségét a 3. 1.4. 1.
pontban részletesen bemutattuk.

4.3.3 A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosító számát, veszélyességi osztályát és veszélyességi
jellemzéit is meg kell adni technológiánkénti és tevékenységenkénti bontásban).

Az alábbi táblázatban került összefoglalásra ajelenlegi, illetve ajövőben várhatóan keletkező
hulladékok listája az áttekinthetöség érdekében a besorolások/jellemzők szerint. A 2020-ban
keletkező szilárd hulladékok információit az alábbi táblázatban adjuk meg:
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Nem veszélyes szilárd hulladékok:

Hulladék megnevezése

Ozeml 72/2013. (VIII. 27. ) VM
rendetet

EWC
kódszám:

Mennylség
(kg> Szállltó/BegyűJtölKeielo (KÜJ, KTJ)

Tojáshulladék
fogyasztásra vagy
feldolgozásra

alkalmatlan anyag
02 02 03 74040 Faragó

Kömyezetvédelmi Kft

100669954
101004436

Ures ampulla
üveg csomagolási
hulladékok

1501 07 999 Zöld Zéna Kfl.
100365724
101210439

Törött üvegek üveg 20 01 02
Az adott hulladéktípus

nem keletkezett,

Nem történt átadás

Hulladékkáváltállatl
szövetek

Hulladékká vált állati
szövetek 02 01 02

Az adott hulladéktípus
nem keletkezett,

Nem történt átadás

Kommunális

egyéb települési
hulladék, ideértve a

kevert településí
hulladékot is

20 03 01

Az adott hulladéktípus
nem keletkezett,

Nem történt átadás

Eldobható eszközök

hulladék, amelynek

gyüjtése és
ártalmatlanítása nem

kötött speciális
követelményekhez a
fertözések elkerülése

érdekében (pl. kötszerek,

gipszkötés, rongyok,
eldobható

ruházat, pelenkák)

1801 04
Az adott huffadéktipus

nem keletkezett,

Nem történt átadás

Éles, hegyes
eszközök

éles, hegyes eszközök
(kivéve1801 03)

1801 01
Az adott hulladéktípus

nem keletkezett,
Nem történt átadás

Veszélyes szilárd hulladékok:

29. táblázat

üzeml 72B013. (VIII. 27. ) VM
rendelet

EWC
kódszám:

VeszélyességÍ
kód

Mennylség
(kg) Szállltó/Begyűjt6/Kezel6 (KÜJ, KTJ)

Veszélyes
anyagokat
tartalmazó szilárd

hulladékok

Veszélyes anyagokat
tartalmazó szilárd

hulladékok

07 05 13* HP14 400 Ecomissio Kft.
100261792
100328476

Vegyszeres

göngyöleg

Veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazó

vagy azokkat szennyezett

1501 10- HP14 571 Zöld Zóna Kft"
100365724
101210439

Szennyezet ruha

Veszélyes anyagokkal
szennyezett

abszorbensek,

szüröanyagok (ideértve a
közelebbröl nem

meghatározott

15 02 02*

Azadott

hulladéktipus nem
keletkezett,

Nem történt átadás
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Hulladék megnevezésB

Űzeml 72/2013. (VIII. 27.) VM
ranriftlftt

EWC
kódszim:

Veszélyasségi
kéd

Mennyiséfl
(kg) Siáll(t6Begyújt6/Kezeia (KÜJ, KTJ)

olajszűrőket),
törlökendök, védöruházat

Labor^egyszerek

Veszéfyes anyagokból
álló vagy azokkal

szennyezett laboratóriumi

vegyszerek, ideértve a

laboratóriumi vegyszerek
keverékeit is

16 05 06*

Azadott

hLilladéktfpus nem
keletkezett,

Nem történt átadás

Eü hulladékok

Egyéb hulladékok,
amelyek gyújtése és

ártalmatlanítása spedális

követelményekhez

1801 03"
HP9
HP14

7793 Zöld Zóna Kft.,
100365744
101210439

Laborvegyszerek
veszélyes anyagokat
tartalmazó vagy abból

állá vegyszer

1801 06" HP14 65 Zold Zóna Kft., 100365744
101210439

Fénycsövek
Fénycsövek és egyéb

higanytartalmú
hulladékok

2001 21' HP14 12 Zöld Zona Kft.,
100235438,
100647894

Ragasztók

Veszélyes anyagokat
tartalmazó festékek,

tinták, ragasztók és

gyanták

20 01 27'

Azadott

hulladéktfpus nem
keletkezett,

Nem történt átadás

30. táblázaf

Nem veszélyes folyékony hulladékok:

HuiiaaeK megnevezése

Üzeml 72/2013. (VIII. 27. ) VM

r<ndelet_

EWC
kódszám:

Veszétyességf
kód

Mennyiség
(kg)

Szállitó/Begyűjtö/Kezeia (KÜJ,
KTJ)

Sós oldat

Szilárd sók és azok oldatai,

amelyek különböznek a 06
03 ll-tölésa0603 13-tól

060314

Azadott

hulladéktfpus nem
keletkezett,

Nem történt átadás

31. fáblázaí

Veszélyes folyékony hulladékok:

lultadék megnevezése

Izemi
72/2013. (VIII. 27. ) VM
rnnrinlttf _.^. __. ^.". ^.^

EWC
kódszám:

Veszéfyességi
kód

Mannyiség
(k9)

Szállltó/Begyujtö/KeztlS (KOJ,
KTJ) ^

Szennyviz
Veszélyes anyagokat
tartalmazó vizes folyékony
hulladék

16100]' HP14 445790 Faragó Kft.
100669954,
101004436

Savak Egyéb savak 060106'

Azadott

hulladéktfpus nem
keletkezett,

Nem történt átadás
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Hulladék megnevezése

Üzeml 72/2013. (VIII. 27. ) VM
rendelet

EWC
kódszám:

Veszélyességi
kód

Mennylség

(kg)
Szillltó/BegyűJtő/Kezeia (KÜJ,

KTJ)

Vegyszerek
Halogéntamlmú szerves

oldószerek, mosófolyadékok

cs anyalúgok

07 02 03*

Azadott

hulladéktfpus nem
keletkezett,

Nem történt átadás

Lúgok
Vizes mosófolyadckok ós

anyalúgok
070501'

Az adott

hulladéktipus nem
ketetkezett,

Nem történt átadás

OJdószer

Halogéntartalmú szerves
oldószer, mosófolyadék és

anyalúg

07 05 03*

Azadott

hulladéktfpus nem
keletkezett,

Nem történt átadás

Hidrogén-peroxid
Pcroxidok, pl. hidrogén-

peroxid
16 09 03<

Azadott

hulladéktípus nem
keletkezett,

Nem történt átadás

Vegyszerek
Veszélyes anyagokat

tartalmazó vagy abból álló

vcgyszerek

1801 06"

Azadott

hulladéktfpus nem
keletkezett,

Nem történt átadás

Csirke vvs

szuszpenzio,

tengeri malac

Egyéb hulladékok, amelyek

gyűjtése és ártalmatlanitása

spcciális követelményekhcz
kötött a fertözések

elkerülése érdekében

180202'

Azadott

hulfadéktfpus nem
keletkezett,

Nem történt átadás

32. táblázat

4. 3.4 A hulladékok gyűjtési módjának ismertetése.

Az üzemben viszonylag nagy mennyiségü szilárd hulladék (veszélyes és nem veszélyes)
keletkezik a technológia jellegéből adódóan. Kijelölt hulladékgyűjtő és -tároló helyiséggel és
üzemi gyűjtőhellyel az üzem rendelkezik. A veszélyes hulladék gyűjtésére az üzemi épületen
belül, szilárd burkolatú, teljesen zárt helyen alakitottak ki munkahelyi gyűjtőhelyet. Továbbá
rendelkeznek, még egy kültéri kisméretű fedett/zárt gyüjtőhellyel is. (a két gyüjtőhely
alapterülete: belső 21, 12 m , és a külső 3,6 m) A gyűjtőhelyek megfelelnek a
246/2014. (IX. 29. ) Korm. rendelet vonatkozó előirásainak.

Az aktiv részlegben keletkező hulladékok vírusmentesítése érdekében azokon autoklávban

történő sterilizálást, dekontaminálást végeznek. Ezen kívül validált eljárással rendelkeznek
formalinos dekontaminálásra is, amely során bizonyitást nyert, hogy az anyag az ilyenjellegű
dekontaminálás után szintén nem tartalmaz élő virust.

A II. részlegből származó hulladékok csak is kizárólag autoklávos sterilizálást követően
kerülnek ki az üzemi gyüjtőhelyre. A beépitett autokláv is, a részletes helyszinrajzon feltüntetett
17-es a helyiségben található. A veszélyes hulladékok mennyiségét (kg) az üzemi gyüjtőhelyen
határozzák meg. A csomagolásukra és a gyűjtési/szállitási megoldásukra szigorú a veszélyes
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ámkra vonatkozó (ADR-Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállitásáról szóló Európai
Megállapodás) müszaki elöirások vonatkoznak. Itt egyébként a hangsúly elsösorban az adott
veszélyes hulladékok veszélyességi tulajdonságának megfelelö csomagoláson, más ámval való
együtt-tároláson, összeférhetőségen, csomagolóeszközön, speciális biztonsági intézkedéseken
ésjelölésen van.

A leggyakrabban pl. az alábbi csomagolóeszközöket használják:

un 1H2/Y29/S/10H/1P941

un 5H4/Class/6. 2/061H Zöldzóna Kft.

A termeléshez használt embrionált tyúktojásokat klávzsákba helyezés után fém
tárlódobozokban 121 C -on, 1, 1 bar-on, 20 percig dekontaminálják. A dekontaminálás után a
zsákokban elhelyezett hulladékokat az 1 db 4 m3-es kültéri zárt konténerbe üritik ahonnan az

Faragó Kömyezetvédelmi Kft. hetente kétszer szállítja el. A települési szilárd hulladékok
gyűjtése az udvaron elhelyezet 4 m3-es konténerben, történik, majd a NHKV Zrt. által kerül
elszállításra.

4.3. 5 A hulladékok telephelyen belül történő kezelésének, tárolásának, az ezeket
megvalósító létesítmények és technológiák részletes ismertetése, beleértve azok
műszaki és környezetvédelmi jellemzőit.

Az üzemen belül semmilyen további ártalmatlanitási, hasznosítási tevékenység nem folyik.
A keletkezett hulladékok tárolása kijelölt gyűjtö/tároló helyeken történik.

4.3.6 A telephelyről kiszállított (export is) hulladékok fajtánkénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szállító, átvevő szervezet azonosító adatai, a
hulladékszállítás folyamatának (eszköze, módja, útvonala) ismertetése.

A létesitmény hulladékgyüjtési és elszállítási rendszere folyamatos legkésöbb egy éven belül
minden hulladék kiszállittatása megtörténik. A keletkezett hulladékokat minden esetben a
kezelhetőség szempontjából szelektiven gyűjtik és megfelelő engedéllyel rendelkező
szállitónak és átvevönek kerülnek átadásra. A telephelyröl 2020-ban gyűjtőnek, szállítónak
vagy kezelőnek átadott veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét, valamint az átvevő
fél adatait a 4. 3. 3. pontban ismertettük.

4.3.7 A hulladékgazdálkodási terv, a keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti
veszélyességének csökkentésére tett intézkedések ismertetése.

A telephelyre vonatkozólag nem készült hulladékgazdálkodási terv, mivel a képzödő
hulladékok mennyisége nem teszi szükségessé.

77



^ Enviro
Hungary

Enviro Hungary Kft.
1094 Budapest, Tompa u. 7.

Tel. : 06 70, 776 46 58, Fax: 06 70/902 1 1 37
Web: www.ehukft.hu E-mail: info@ehukft.hu

4.3.8 Más szervezettől átvett (import is) hulladékok minéségi összetételének,
mennyiségének és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint
kezelésének ismertetése.

Nem releváns. Az Engedélykérő nem vett át, és a későbbiekben sem kiván átvenni hulladékot

a tevékenysége során.

4.3.9 A begyujtéssel átvett hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és
szarmazási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Nem releváns. Az Engedélykérö nem vett át, és a későbbiekben sem kiván áWenni hulladékot
a tevékenysége során.

4.4 Talaj

4.4. 1 A terűlet-igénybevétel és a területhasználat megváltozásának adatai.

A területen korábban bemutatott, a működéséhez szükséges létesítmények, berendezések

találhatók. A tevékenység megkezdését követően a területhasználat megváltozott, az eredeti
állapot nem állítható helyre, azonban tekintettel a létesitmény céljára ez eredeti állapot
helyreállitásra vonatkozó igény nem merül fel.

4. 4. 2 A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján, különös tekintettel a

változásokra (vegyi anyagok, hulladékok stb. ).

A telephelyen 1994-ben, a kömyezeti hatástanulmány készitésekor 2 db feltáró fűrást valamint
talajmechanikai fíirásokat végeztek. A fúrások során az alábbi felszin alatti rétegeket tárták fel:
(a talajmechanikai rétegszelvény a //. mellékletben található).

> A telek területén a felszin fedőképződménye egy bama kötörmelékes agyag, amely a telek
felső, E-i részén helyenként mesterséges eredetűnek (feltöltés) tünik. Vastagsága változó;
az E-i telekhatár közelében csak 0, 6 m (Fl fürás), a telek felső hannadában meghaladja a
3, 0 métert (Tl, T2 talajmechanikai feltáró fürás), mig az úthoz közeli, alsó részen ismét

kivékonyodik (0, 7 m F2, T3 fürások);
> A törmelékes agyag alatt, az út felőli mélyebb területrészen 0, 7 m, ill. 2, 9 m (F2, T3 fürások)

vastagságban sötétbama szinű közepes agyagot harántolt. Ez a törmelékmentes agyag a
terület E-i, magasabb részein kiékelődik;

> A bama agyag, ill. a Felső részeken a kötörmelékes agyag alatt szürke, helyenként
rozsdaeres, iszapos, homokos homokliszt, azaz lösz található. Vastagsága a felső
területrészen elenyésző (Fl fürás 0,3 m, Tl, T2 farások 3 méterig nem tárják fel), az út
felőli mélyebb területen azonban a 2, 8 métert is eléri (F2 fűrás);
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> A homokliszt alatti rétegek már csak a feltáró fürások adatai alapján ismertek. A 3,2 m
vastagságban átfúrt bama közepes agyagot, valamint a 3,7 m vastag sárga iszapos,
homokos, erösen cementálódott, kőzettörmelékes homoklisztet, csak az alsó részen tártak
fel F2 íurás;

> Mindkét fürás (Fl, F2) elérte, de különböző szinteken, a szürke, rozsdafonatos, kemény
homokkövet, mely a nagyobb szemű kvarckavicsok jelenléte miatt konglomerátumos
jellegű. Teljes vastagságában nem került feltárásra, de a rétegtani analógiai alapján az
oligocén korú hárshegyi homokkővel azonositható.

Osszefoglalóan megállapítható, hogy a területet felépitő üledékek vízzárónak (homokkő,
agyag), illetve gyengén vízáteresztőnek (törmelékes agyag, iszapos homokliszt) minősülnek.
A telephelyen végzett fürások egyikében sem jelentkezett talajviz. Az ivóvizkészletet
veszélyeztető esteleges szennyeződések függőleges beszivárgására, illetve horizontális
elmozdulására a vízrekesztö, vizzáró képződmények jelenléte, illeWe a talajviz hiánya miatt
gyakorlatilag nincs lehetöség.

4.4.3 A tevékenységből származó talajszennyezések és megszűntetési lehetőségeinek
bemutatása.

PE/KTF/616-24/2016 számú egységes kömyezethasználati engedély alapján a telephelyről a
befogadóba, mint idöszakos vizfolyásba engedett csapadékviz bevezetési pontjának
kömyezetéből évente egy alkalommal egy ponton (két mélységböl 0-50 cm, valamint 50-100
cm) talajmintát vesznek és TPH-ra vizsgálják meg.

2019 év

Eredeti azonosítójel:

KVI azonosítójel:

FIuart 1
(0-0, 5 m)

19-0338-03/1

Fluart2
(05-10 m)

19-0338-03/2

Mérték

egység

Alsó

méréshatár
Határérték

VPH' <20 <20 mg/kg sz.a. 20

EPH** <20 <20 mg/kg sz.a. 20

TPH*** <20 <20 mg/kg sz.a. 20 100

2020 év

Eredeti azonosítójel: PBJ 0,5 m
20-0338-01/1

<20

PBJ l, 0m

20-0338-01/2

<20

Mérték

egység

mg/kg sz. a.

Alsó

méréshatáj

20

Határérték

EPH'* <20 <20 mg/kg sz.a. 20

TPH*** <20 <20 mg/kg sz.a. 20 100

2021 év

Eredeti azonosítójel:

K.VI azonositó jel^
VPH*

FL050

.

2UÜ38-02/1
<20

FLO 100

21-0338-02/2
<20

Mérték

egyseg ^

mg/kg sz.a.

Alsó

méréshatár

20

Határérték

EPH" <20 <20 mg/kg sz. a. 20

TPH*** <20 <20 mg/kg sz.a. 20 100

33. táhlázat: Talajminta vizsgálati eredményei (20I9-202I)
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*: VPH: illékony alifás szénhidrogén tartalom (C5-C10)
**: EPH: extrahálható alifás szénhidrogén tartalom (C10-C40)
***.': TPH: teljes alifás szénhidrogén tartalom (C5-C40)

A mintavételeket és a vizsgálatokat az Eurofíns KVI-PLUSZ Kömyezetvédelmi Vizsgáló Iroda
Vizsgáló-laboratóriuma (Akkreditálási száma: NAH-1-1377/2019) végezte el. A vizsgálati
jegyzőkönyvet a 12. melléklet tartalmazza.

A legutolsó mintavétel 2021 május 11-én történt. A vizsgálati eredmény alapján a telephely
altalaja szennyezetlennek minösült.

4. 4. 4 Prioritási intézkedési tervek készítése.

Látsd 6.2. pontban

4. 4. 5 Remediációs megoldások bemutatása.

Jelen felülvizsgálatnál nem értelmezhető.

4.5 Zaj és rezgés

4.5. 1 A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi
szempontból, feltűntetve és megnevezve a védendő objektumokat, védendőnek
kijelölt területeket.

A telephely településrendezési terv szerinti besorolása G - gazdasági terület. A telephely
200 m-es kömyezetében lakóépület, ill. más egyéb védelem alá eső épület nem található.

Hatásterület a vizsgált létesitményt körülvevő teriilet, ahol a létesitménytől és a hozzá
kapcsolódó tevékenységtöl származó zaj a háttérterheléstől ftiggetlenül érzékelhető.
Háttérterhelésen a telephely terhelési hatásteriiletén (közvetlen hatásterületén) az azonos tipusú
kömyezeti zajforrásoktól és a nem a tevékenységhez kötődő közlekedéstől - származó
zajterhelést értjük.

A telephely zajforrásai épületen belül (egy része pl. tetőhéj szerkezet alatt) vannak elhelyezve.
Az épület homlokzatán elhelyezett kis teljesitményű klimaberendezések kültéri egységei
jelentkeznek külső zajforrásként, amely hatása nem számottevő. Ennek megfelelően,
zajkibocsátási hatásterület további vizsgálatáról/meghatározásának szükségességéről a
létesitmény esetében nem beszélhetünk.
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4.5.2 A zaj/rezgésforrások leírása, a tényleges terhelési helyzet meghatározása,
összehasonlítása a határértékekkel.

A zajforrásokban, technológiában a korábban benyújtott dokumentációhoz képest nem történt
változás. A termelési technológia továbbra is teljes egészében zárt épületen belül történik.
Külső zajforrásként az épület falán kívül elhelyezett légkondicionálók ventillátorai.

A nagyobb teljesítményű légkezelő berendezések a tető héjszerkezete alatt vannak telepftve.
A nagyobb teljesitményű berendezések száma: 10 db, a kisebbeké 14 db. A nagy teljesítményü
berendezések közül a legnagyobb hangnyomásszintje, Lp(l m) = 59 dB.

Uzemi és szabadidős létesitményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő
területeken

Zajtól vcdcndé terulet

Hatirérték (LTH) az LAM
megftélési szintre* (dB)

nappal
6-22 óra

éjjel
22-f. óra

Udülöterület, különleges területek közül az egészségügyi
területek

45 35

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerü
beépítésü), különleges területek közül az oktatási
létesítmények területe, a temetök, a zöldterület

50 40

Lakóterület (nagyvárosias beépítésü), a vegyes terület 55 45

Gazdasági terület 60 50

34. táblázat: Zajterhelési határértékek
(* Ertelmezése az MSZ 1 8150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint.)

Az engedély megszerzése óta a létesitmény zajkibocsátását módositó karbantartás, felújitás,
vagy korszerűsítés nem történt. A telephely kömyezetének zajterhelését befolyásolja a 11105.
sz. bekötőút, amelyre vonatkozó forgalmi adatok a fenti fejezetekben kerültek bemutatásra. A
közút forgalmához a telephelyre irányuló forgalom elhanyagolható mértékbenjárul hozzá.

A zaj- és rezgéshatás részletes vizsgálatára korábbi szakmai anyagokban szereplő információk
alapján nem volt szükség, részben a korszerü zajforrások elhanyagolható alacsony szintje,
részben a védendő objektum hiánya miatt. Zajvizsgálat végzését mi sem tartunk indokoltnak.
Zajjal kapcsolatos lakossági panaszról, illetve a telephelyre vonatkozó zajkibocsátási
határértéket megállapító hatósági határozatról nem szereztünk tudomást.
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4.6 Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása

4.6. 1 A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) felmérése
és annak a természetes, eredeti állapothoz, vagy kornyezetében lévé, a

tevékenységgel nem érintett területekhez való viszonyítása.

A vizsgálat területén vakcina előállitási tevékenység folyik. A létesítmény térrészei
összefiiggően szilárd burkolattal fedettek. Mellette húzódik a közepes forgalmat lebonyolitó
11105. számú út, mely Pilisborosjenöt köti össze Urömmel.

A létesitmény beépítettsége és a folytatott tevékenység következtében magasabb rendű
élölények számára élőhely fünkciót gyakorlatilag nem biztosit. A szilárd burkolatú térrészek
mellett kisebb gyepesitett felületek találhatóak.

A telephelyhez eső legközelebbi kiemelt /elentöséeü természetmesörzési területek:

Duna Ipoly Nemzeti Park (A telephelytöl 695 m távolságra)

^7^-
/'"ír

s^ - ^

N^^f^^W '',
v ~ ~ . :^. ^ ^a--^ /
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""s^''^"^:". '_
'.-"' '"'''"i.'Í'Sf1 'K.IB.A'S\~ "~"°eé<tiút

EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: 646395. 9543965514 Y; 2510167, 5394334461

r'a

25. ábra: A teíephely kömyezefében lévo kiemelf jelentőségű természetmegőrzési területek
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A telephelvhez esö legközelebbi különleges Natura 2000 élőhelvvédelmi tefületek:

HUDI 20039 Pilis és Visegrádi-hegység (A telephelytől kb. 695 m távolságra)
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26. ábra: A telephely környezetében lévu ktili'mlvgt's Natwa 2000 éföhelyvédelmi teiiiietek

A telephely területe nem érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeit. A Nemzeti Ökológiai
Hálózat a Páneurópai Okológiai Hálózat (PEEN) része. Az országos ökológiai hálózat területét
az Országos Területrendezési Tervröl (OTRT) szóló 2003. évi XXVI törvény jelöli ki.

A Hálózat fiinkcionális elemei a magterületek, az ökológiai folyosók és puffer teriiletek. A
telephely területe nem érint sem magterületet, sem puffer területet, sem pedig ökológiai
folyosót. Az ökológiai folyosó biztositja a magteriiletek közötti kapcsolatot, a génáramlást az
egymástól elszigetelt populációk között. Ezek az élöhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik
ossze.
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27. ábra: A telephely környezetében lévő ökológiai hálózat

4. 6. 2 A tevékenység következtében torténő igénybevétel módjának, mértékének

megállapitása. A biológiailag aktív felületek meghatározása.

A létesitmény működése az élővilágra számottevő hatást esősorban a területfoglalással,
valamint a légszennyező-anyagok kibocsátásával gyakorolhat. Bár az utóbbi hatása igen
csekély valószinűségü.

Megállapitható hogy a természetes növénytakarón és a kultúrflórán immisszió hatásnak
tulajdonitható elváltozások, nem észlelhetők. A növényzet egészségi állapota általánosságban
átlagosnak mondható.

4.6.3 A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek
megjelölése.

A telephely kömyezetében elöforduló erős antropogén hatás alatt álló területek (gyomos
gyepek, szántók, fasorok) természetvédelmi szempontból kevésbé értékesek, jelentösen
degradáltak, faunájuk szegényes. Altalánosan jellemző a tág tűrésű fajok előfordulása ezeken
az élőhelyeken.
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4.6.4 Az eddigi károsodás mértékének meghatározása.

A telephelyen a felülvizsgálati időintervallumban nem történt havária helyzet, ennek
következtében az élővilág sem károsodott.

5 Az alkalmazott technológia, a technológiai eljárások és a
műszaki megoldások elérhető legjobb technikának (BAT) való
megfelelés vizsgálata

Az Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentésröl szóló, 96/61/EC sz. Tanácsi irányelvet
(IPPC Direktiva) 1999. október 30-ig kellett az EU valamennyi tagországának a hazai
jogrendbe átültetnie. A magyarországi EU jogharmonizációjának és az EU követélményeknek
megfelelően az IPPC Irányelv a kömyezet védelméről szóló, 1995. évi LFII. törvény módositása
és az egységes kömyezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályait lefektető,
193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet megalkotása révén épült be a magyar jogrendszerbe. A
kormányrendelet 2001. októberében lépett hatályba és az összes érintett létesitményben való
maradéktalan végrehajtásának határideje 2007. október 30.

Az IPPC új, alapvető követelménye az Elérhető legjobb Technika (BAT: Best Available
Technique) bevezetése és alkalmazása. A BAT pontos meghatározása a kömyezetvédelem
általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény 4. §-ban található.

A BAT összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a
tervezést, a karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és
gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabb a kömyezet
egészének magas szintü védelme szempontjából.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott létesitmény esetében a BAT nem szükségszeriien az
alkalmazható legkorszerübb, hanem gazdaságossági szempontból legésszerűbb, de ugyanakkor
a kömyezet védelmét megfelelő szinten biztositó technikákat/technológiákatjelenti.

A meghatározás figyelembe veszi, hogy a kömyezet védelme érdekében tett intézkedések
költségei ne legyenek irreálisan magasak. Ennek megfelelöen a BAT ugyanazon ágazat
létesitményeire például elöírhat többféle technikát a szennyezöanyag kibocsátás mérséklésére,
amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhető legjobb technológia. Amennyiben
azonban a BAT alkalmazása nem elégséges a körayezetvédelmi célállapot és a szennyezettségi
határértékek betartásához, és a nemzeti vagy nemzetközi kömyezetvédelmi elöirások
sérülnének, a BAT-nál szigorúbb intézkedések is megkövetelhetőek.
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A hatóság egy konkrét technológia alkalmazását nem irja elő, a kömyezethasználónak kell
bemutatnia és igazolnia, hogy az általa okozott technika, technológia hogyan viszonyul a BAT
követelményekhez.

A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika

TiffBBB (| (isasssS^

/. Kevés huUadékot íei'melő

technológia alkalmazása

- A keletkezö folyékony hulladékok mennyisége nem

mérsékelhetö (technológiáknak müködniük kell).

- A tárolások során megvalósítják a folyadékok és

szilárd anyagok, illetve az egymással reakcióba lépö

anyagok elkülönített tárolá&át.

- A tárolt anyagok mennyiségéröl és veszélyességi

jellemzöirol, minden készletmozgást azonnal

regisztrálni képes készletnyilvántartó

vállalatirányítási informatikai rendszert müködtetnek.

A nyilvántartásban visszakereshetök a

készletmozgások.

- A készülékek tísztításhoz a lehetö legkevésbé

veszélyes, legkisebb mennyiségü vegyszer

alkalmazását írják elö a célra megfelelöek közül.

Alacsony oldószer igényü (CIP) tisztítási, mosási,

öblítési technikát alkatmaznak.

- Az üzemben már vakcinát nem töltenek így nincs

szükség termékváltásra és tisztításra.

- A gyártások alapvetöen zárt rendszerekben

történnek, vizes közegben, így minimális apárolgási

és elfolyási veszteség.

- A technológiák lefütását folyamatosan ellenörzík

(ún. folyamat-felügyelet). Automatizált bemérö

rendszerekkel gondoskodnak a technológiák

szükségleteÍ szerinti pontos anyagfelhasználásokról.

- A kilépö anyagok kis mennyisége miatt leválasztó

berendezés a telephelyen nem üzemel.

Célszerü lenne

megvizsgáüii a

tartályos szennyvíz

helyben történö

tisztításának

müszaki

lehetöségeit,

amennyiben ez

gazdaságilag/

müszakilag Ís egy

megvalósítható

megoldás lenne.

2, Kevésbé veszélyes

anyagok használata

- Uj eljárások bevezetésekor a kömyezetet nem

terhelö tisztító anyagok, tisztítási módszerek

alkalmazását részesítik elönyben.

- A termeléshez használt vegyszerek felhasználása az

OGYEI (Országos Gyógyszerészeti és Elelmezés-

egészségügyi Intézet) által engedélyezett technológiai

leírás alapján történik. Az alkalmazott technológiai

eljárások megfelelnek a legkorszerübb nemzetközi

technikáknak.

Nem szükséges

intézkedés.
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BAT alapelvek Értékelés Javaslat(ok)

- A vakcina gyártás során igen kis mennyiségben

használnak veszélyes anyagokat (laborméret), a

folyamatok vizes közegben zajlanak.

- A készülékek tisztításhoz a lehetö legkevésbé

veszélyes, legkisebb mennyiségü vegyszer

alkalmazását íiják elö a célra megfelelöek közül.

Alacsony oldószer igényü (CIP) tisztÍtási, mosási,

öblítési technikát alkalmaznak.

3. A folyamatban keletkezö

és felhasznált anyagok és

hitlladékok

regenerálásának,

újrahasznosiíásának

elosegitése.

- Mivel nem Íparméretü anyagáramokról beszélünk,

ezért nehéz az ilyenjellegü müvelet kivitelezése

- A hulladékégetést végző partnerek hö hasznosítást

végeznek.

- A csomagolóanyagokat, hulladékká válásuk esetén

szelektiven gyüjtik és hasznosításukkal foglalkozó

szervezetnek adják át.

Nem szükséges

Íntézkedés.

4. Alternativ iizemeltetési

folyamatok, berendezések

vagy' módszerek, amelyeket

sikerrel próbáltak ki ipari

méretekben.

- A tennelést az OGYEI által engedélyezett

technológiai leírás alapján végzik, amely a korszerű

nemzetközi technikák fígyelembe vételével került

összeállításra. A Kömyezethasználó a nemzetközi

gyógyszeriparban általánosan alkalmazott GMP

mínöségirányítási rendszert alkalmazza, amely

szigoró elöírásokat tartalmaz az alkalmazott

technológiára vonatkozóan.

- A nemzetközi gyakorlatban elfogadott (GMP),

bevált szerkezeti anyagú berendezéseket

alkalmaznak.

- A gyártási idöszakon kívül jelentös energiát

fordítanak altematív eljárások kidolgozására,

kisüzemi kísérletek végzésével.

Nem szükséges

intézkedés.

5. A müszaki fejlödésben és

felfogásban bekövetkező

változások.

- Az oltóanyag termelö üzem 1995-ben épült. Az

alkalmazott technológiai megoldások hasonlóak a

nemzetközi gyakorlatban alkalmazott eljárásokhoz.

- A GMP minöségirányítási rendszer biztosítja az

alapvetöen egységes, az EU színvonalához mérhetö

müszaki, irányítási és kömyezetvédelmi szintet.

- Saját lcutató-fejlesztö szervezet fermtartása, mind az

alapkutatás, mind a technológiafejlesztés területén,

a kutatások eredményeinek gyors gyakorlati

alkalmazhatósága érdekében.

Nem szükséges

intézkedés.
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BAT alapelvek Értékelés Javaslat(ok)

6. A vonatkozó kihocsátások

természete, hatásai és

mennyi sege.

- A létesítmény számottevö mennyiségü kibocsátással

nem terheli a kömyezetet. A keletkezö hulladékok

ártahnatlanításáról megfelelöen gondoskodüc, a

légszennyezö kibocsátás méréses vízsgálata

megtörtent.

- Az aktív vims szabadba kerülésének

megakadályozását megfelelö müszaki megoldások

(elszívott levegö szürése, szennyvizek elkülönített

gyüjtése) és biztonságtechnikai szabáiyok biztosítják.

A közmübe bocsátott

szennyviz

szennyezöanyag

tartalmának méréses

vizsgálata pontos képet

ad a kibocsátás

jellemzöiröl.

7. Az új, illet\'e a meglévő

léíesitmények

engedélyezésének

időpontjai.

- A létesítmény egységes kömyezethasználati

engedéllyel rendelkezik, melyet ötévente felül kell

vizsgálni a hatályosjogszabályok szerint

- Altalános engedélyét 1999-ben adta ki az ANTSZ

56-591/1999.

- A létesítmény építési engedélyét 1994-ben adta ki a

Pilisborosjenö Onkormányzat Polgármesteri Hivatala

(588/1994.)

Nem szükséges

intézkedés.

8. Az elérhetö legjobb

technika.

- A GMP minöségirányítási rendszer biztosítja az

alapvetöen egységes, az EU szÍnvonalához mérhető

müszaki, irányítási és környezetvédelmi szintet.

Nem szükséges

intézkedés.

9. Afolyamatbanfelhasznált

nyersanyagok (beleértve a

vizet ís) fogy'asztása és

jellemzöi éf: a folyamat

eiiergiahaíékonysága.

- A tevékenységet írott gyártási, tennelési utasítások

szerint végzik, az anyagnormák betartásával.

- Valamennyi veszélyes hulladékot eredményezö

technológiáról van anyagmérleg. HavÍ bontásban

elkészítik az energia és anyag felhasználási

összesítéseket.

- A beszerzés és termelés elöre tervezetten,

programozottan történik.

- A tárolt anyagok mennyiségéröl és veszélyességi

jellemzöiröl, minden készletmozgást azonnal

regisztrálni képes készletnyilvántartó

vállalatirányitási infonnatikai rendszert müködtetnek.

A nyilvántartásban visszakereshetök a

készletmozgások.

- A höszigetelt vezetékeket rendszeresen ellenörzik,

sérüléseit rendszeresen karbantartják.

Irott üzemeltetési-, kezelési- és karbantartási

utasítások vannak, melyek betartását ellenörzik.

A folyamatirányítási rendszerek minden előírt

paramétertöl való eltérés esetén riasztanak és

regisztrálnak.

Nem szükséges

intézkedés.
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- A folyamat felügyeletí rendszerek a reakció

körülmények pontos betartása útján gondoskodnak

arról, hogy azonos receptúra szerint folyjon a gyártás

minden egyes tétele, így a rontott gyártási tételek

száma radikálisan lecsökken.

10. Annak igénye, hogy a

kibocsátások környezetre

gyakorolt hatásáí és ennek

kockázatát a mimmálisra

csökkentsék v^g)'

megelozzék.

- Az alkalmazott GMP mínöségirányítási rendszer

biztosÍtja az alapvetöen egységes, az EU

színvonalához mérhetö müszaki, irányítási és

kömyezetvédelmi szintet.

- Az üzem azon részlegéböl, ahol aktív vims

elöfordulása lehetséges, az elszívott levegö speciális
szürörendszeren keresztül távozik. A szürörendszer

megfelelöségét müszeres vizsgálatokkal

rendszeresen ellenörzik. A részlegben keletkező

szennyvizeket zárt tartályban gyüjtik. Az így

gyűjtött szennyviz csak a megfelelö mikrobiológiai
minösités után kerül elszállításra és kezelésre.

-A gyár minden raktára betonozott, zárt épületben

került kialakításra. Kiszóródás esetén az anyag
maradéktalanul felszedhetö, eltávolítható.

- A csatomába engedett tísztítóvizek biológiailag
bontható tisztítószert tartalmaznak.

- A hulladékok gyüjtését szabályosan kialakított

üzemi gyűjtöhelyen végzik. Folyamatosan

gondoskodnak a keletkezö veszétyes hulladékok

hasznosításáról, ártalmatlanításáról. A hulladékok

szállítását engedéllyel rendelkezö szakcéggel

végeztetik.

A veszélyes hulladékok

szakszerü gyüjtésének,

szállításra való

elökészítésének

eljárásainak folyamatos

biztosítása.

11. Annak igénye, hogy

megelőzzék a baleseteket és

minimálisra csökkentsék

ezek környezeti'e gyakorolt
hatását.

- A társaság rendelkezik biztonságtechnikai

tanácsadóval, kidolgozott szabályzatokkal.

- Folyamatos az oktatások megléte.

- Az aktív vírussal végzett munkavégzés szigorú

müszaki és munkavédelmi elöírások mellett folyik.

Megfelelö zsiliprendszer és légtechnikai

nyomásviszonyok, valamint a levegö- és szennyvíz

ellenörzött kibocsátása akadályozza meg az aktív
vírus szabadba Jutását.

- Az anyagtároló eszközök egyértelmü, idöjárásálló

feliratozással vannak ellátva.

Kárelháritási terv

begyakorlása.
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12. A magyar környezetvédelmi közigazgatási szervek vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett informádók,

továbhá az Európai Bizottság által a tagállamok és az éríntett iparágak közötí az elérhetö leg/ohh techmkákról, a

kapcsoiódó moniíoríngról és afejlödésrol szervezetí mfoi'máciöcserének a Bizottság által közzétett tapasztalaíai.

OFC = " OrganicFineChemicals " című BREF végső munkaközi válíozaía (2006. augusztus) alapján.

MEGELÖZÉS:

A kömyezetvédelmi, biztonságtechnikai és

egészségvédelmÍ elöirások folyamatfejlesztésbe

történö integrálása.

ORBBMW

Az alkalmazott GMP (goodmanufacturingpractice)

minöségbiztosítási rendszer egyik kiemelt területe a

munkafolyamatok során betartandó egészség- és

munkavédehni elöírások folyamatos oktatása a

munkatársak részére.

A folyamatok biztonságának, illetve

ellenörizhetöségének biztosítása.

Mérések végrehajtása/megszervezése.

Biztonsági felmérés elvégzése, fígyelembe véve a

normál üzemtöl eltérö üzemállapotokat is. Eljárások

és technikai elöirások kidolgozása a veszélyes

anyagok kezeléséböl és tárolásából eredö

kockázatok csökkentése érdekében.

A veszélyes anyagok kezelésében résztvevö

munkatársak megfelelö oktatása.

Elvégezték a tevékenység/munkaterületek

kockázatértéketését.

A kibocsátásokat a Kömyezethasználó rendszeresen

méri (levegö, víz).

A gyártási folyamatok a fizikai paraméterek

folyamatos mérése, monitorozása mellett történnek. A

gyártás felügyeletét 0-24 órás müszaki ügyelet látja

el.

A GMP minöségbiztosítási rendszer keretein belül a

munkatársak rendszeres egészség- és munkavédelmi

oktatásban részesülnek.

KORNYEZETI HA TASOK MINIMALIZALASA:

Uj gyár/gyáregység kialakítása úgy, hogy a

felhasznált technológiák segítségével

minimalizálható legyen a kibocsátotí

szennyezöanyagok mennyisége:

- zárt és tömített berendezések használata;

- zárt gyártóterület és mechanikai légcsere

biztosítása;

- inert gáz takarás biztosítása olyan technológiáknál,

ahol VOC-k kezelése történik;

- a reaktorok egy vagy több kondenzátorhoz való

kapcsolása az oldószerek regenerálásához

- a kondenzátorok regeneráló rendszerhez való

kapcsolása;

- gravitácíós áram alkalmazása a szivattyúk helyett;

- a szennyvizek szétválasztása, illetve szelektív

kezelésének megvalósítása;

- magas fokú automatizálás kialakítása modem

folyamatirányítási rendszerek atkaünazásával a

A gyártási müveletek légtechnikailag zárt, ún. tiszta

terekben történnek. ahol mind a beérkezö, mind a

távozó levegÖt szürik. A technológia alapvetöen vizes

közegben zajlik, párolgásból eredö anyagveszteség,

illetve kíbocsátás nem jelentös. Kockázatos

kibocsátást az aktív víms szabadba kerülése

jelenthetné, amely ellen nagy hatásfokú HEPA

szürökkel védekeznek.

Oldószer (alkohol) felhasználás csak a tojáshéjak

fertötlenítésénél, illetve a gépek tisztításánál történik.

Oldószer regenerálás, illetve kondenzáció a kís

mennyiség miatt gazdaságosan nem kivitelezhetö.

A II. részlegböl származó szennyvizeket szelektíven

gyüjtík, szállítják el.

A technológia sajátja, hogy számos csak kézzel

végezhetö müveletet tartalmaz. A technológia egyéb

gépi berendezései teljesen automatizáltak.
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l'wwffi^ laffBMBht
stabil és hatékony termelés megvalósítása
érdekében.

Talajvédelem és vízvisszatartás

- a veszélyes anyagok kezelése és tárolása a

kömyezet szennyezését kizáró módon;

- szivárgások gyors és hatékony kezelése;

- a kiömlések és szivárgó anyagok biztonságos

vísszatartásához szükséges mennyiségek

biztosítása, a kezelésük, illetve ártalmatlanításuk

érdekében;

- Fel- és lepakolás csak olyan teriileteken történjen,
ahol a szivárgó anyagon. biztonságok lefolyása
biztosított;

-A kezelésre váró anyagok tárolása és gyüjtése

dszivárgás ellen védett területeken;

- Elfolyás elleni védelem kiépítése, illetve felitató

anyagok biztosítása.

Az alagsori szennyvíztartályok körüi teljesen vízzáró

jó müszaki védelemmel ellátott kármentö rendszer

van kialakítva. Amennyiben a túltöltés gátló rendszer

ellenére szennyvíz folyna ki, az a kámientö területen

belül maradna, onnan elfolyás nem lehetséges. A
létesitmény szennyvíztárolása tekintetében egy 5-ös
müszaki védelem van biztosítva a szennyvíztárolás

esetén (korróziómentes tartály + epoxi felület-

szigetelés + aljzatszigetelés + agyagtalajréteg).

A technológiában jellemzöen kis mennyiségben

használnak vegyszereket. A több literes kiszerelésű

folyékony veszélyes anyagok alatt kármentÖ tálcák

vannak elhelyezve. Számottevö rakodási munka,

illetve átfejtés veszélyes anyagokkal nem történik.

A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat

épületen belül, a kömyezet szennyezését kizáró

módon zárt csomagolásban tárolják.

Szivattyúk, illetve tárolóedények túltöltés elleni

védelemmel történö ellátása, vagy megfelelö
személyzet biztositása a rendszeres felülvizsgálatra.

A szennyvízgyüjtö tartályok szintérzékelökkel

vannak ellárva. A beállított vizszint elérésekor. a

müszer jelet ad a müszaki ügyeleten. A tartályok
kialakítása megakadályozza a túltöltés lehetöségét,
azaz a tartályokon úgy vannak beállítva a csapok,
hogy amikor egy tartály megtelik utána rögtön a
másik tartályba, folyik a szennyvíz, így túlfolyás nem
lehetséges.

Tárolóedények és csÖrendszerek ellenörzésére és

tesztelésére karbantartási program kidolgozása.

A Kömyezethasználó éves karbantartási programmal

rendelkezik, mínden üzemben használt berendezésre

és rendszerre vonatkozóan. A karbantartást szakcégek
végezik el.

VOC kibocsátások minimalizálása

- A pontforrások befoglalása, illetve a nyílások

lezárása a nem-kontrollált szennyezöanyag

kibocsátások minimalizálása érdekében;

- A szárítás zárt ciklusban történö megoldása, illetve

kondenzátorok alkalmazása az oldószer regeneráció

érdekében;

Az oldószeres öblítés és tisztítás zárt

berendezésben való végrehajtása;

A technológia alapvetöen vizes közegben zajlik, kis
mennyiségü alkohol felhasználásával.

Oldószer regenerálás, kondenzáció, visszaforgatás a
kis mennyiség, illetve az alapanyagra vonatkozó

szigorú mínöségi elöírások miatt nem

gazdaságos/nem életszerü.
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- A technológiai gözök visszaforgatása olyan

helyeken, ahol a tisztasági követetmények ezt

lehetövé teszik.

A kiáramló gázáramok mennyiségének csökkentése

- Minden felesleges nyílás lezárása, hogy ne

kerüljön levegö beszivásra a gázgyüjtö rendszerbe a
technológiai berendezéseken keresztül;

A technológiai berendezések szivárgás-

mentességének biztosítása, elsösorban a tartályok

esetében;

- Lökésszerü mertizálás alkalmazása a folyamatos

inertizálás helyett.

A technológia során nem használnak inert gázokat. A

berendezések a sterilitás érdekében zártak. Kémiai

reakcióhoz kapcsolódó inertizálás nem történik.

Alsó táplálással folyadék hozzáadása a tartályban,

kivéve akkor, ha a reakció és/vagy biztonsági,

megfontolások ezt nem teszik lehetővé;

- Ha szilárd anyagok, illetve szerves folyadék is

hozzáadásra kerül, a BAT ajánlás az, hogy a szilárd

anyagokat, mint takaróként kell használni ott, ahol a

sürüségbeli különbségek lehetövé teszik a szerves

terhelés csökkentését a kiszorított gázban, kivéve, ha

a reakciós köriilmények és/vagy biztonsági

megfontolások ezt nem teszík lehetövé.

Oltóanyag elöállítás esetében nem értelmezhetÖ

szempont.

Csúcskoncentrációk minimalízálása;

A csúcsterhelések és áramok, illetve a kapcsolódó

szennyezöanyag-koncentrációs csúcsok

minimalizálása a termelési mátríx optimalizálásával,

illetve filterek alkalmazásával.

Oltóanyag elöállítás esetében nem értelmezhetö

szempont.

A szennyvízáramok mennyiségének és terhelésének

minimalizálása;

Magas sótartaünú anyafolyadékok elkerülése, vagy

ezen anyafolyadékok kezelése altematív leválasztó

technikák alkalmazásával (pl, membránszürés,

oldószer-alapú folyamatok, reaktív extrakció,

közbensö izoláció elhagyása).

Az alapanyag gyakorlatilag biológiailag élö anyag,

amely nem türi a szélsöséges kömyezeti viszonyokat

(pl: magas koncentrációjú oldatok), így alapvetöen

híg vizes oldatokban zajlanak a folyamatok. Ez

alacsony szennyezöanyag koncentrációt eredményez

a szennyvízben, Ílletve gazdaságtalanná tenne

bánnilyen visszanyerési müveletet. Oltóanyag

elöállítás esetében nem értelmezhetö szempont.

Ellenáramú termék mosás alkalmazása. abban az

esetben, ha a termelés volumene ezt indokolttá teszi.

Oltóanyag elŐállítás esetében nem érteimezhetö

szempont.

Víz-mentes vákuum generálása.
Viz-mentes vákuum elöállítás történik. A levegö

elszivást ventillátorok látják el.

Batch alapú termelés esetén tiszta és világos

eljárások alkalmazása a reakció kívánt végpontjának

meghatározására.

A GMP minöségbiztosítási rendszer tiszta és világos

eljárások alkalmazását követeli meg a gyártás során.

92



.ÍB Enviro
Hungary

Enviro Hungary Kft.
1094 Budapest, Tompa u. 7.

Tel. : 06 70, 776 46 58, Fax: 06 70/902 11 37
Web: www.ehukft.hu E-mail: info@ehukft.hu

IAT ajanlás

Közvetett hűtés alkatmazása.

tfafínTimia

Csak közvetett hűtést alkalmaznak.

Egy elŐ-öblitési lépés alkalmazása a mosás elött,

hogy csökkenteni lehessen a mosóvíz szerves

terhelését.

Csapvizes elööblítést alkabnaznak a berendezések

dekontaminálása elött.

ENERGIAFELHASZNÁLÁS
MINIMALIZÁLÁSA^

A GMP minőségbiztosÍtási rendszer, illetve a gyártás

folyamatos fejlesztése biztositja az

energiafelhasználásoptimalizálását.

Hulladékáramok kezelése

Anyagmérleg felállitása VOC, AOX, EOX és

nehézfémekre vonatkozóan éves szinten.

Rendelkeznek anyagmérleggel.

HuIIadékáram vizsgálat lefolytatása a keletkezö

hulladékok eredetének azonosítása érdekében.

Oltóanyag elöállítás esetében nem értelmezhetö

szempont.

Oldószer újra használat

A keletkezö gázok kezelése.

VOC-k kiválasztása, illetve csökkentési

lehetŐségek;

- Nem oxidációs VOC visszanyerés és csökkentési

technikák;

Oldószer újra használat a kis mennyiség, illetve az

alapanyagra vonatkozó szigom minöségi elöírások

miatt gazdaságosan nem lenne kivitelezhetö.

A kémiai folyamatokból származó Nox

csökkentése.
A kémiai müveletek során nem keletkezik NOx.

HCI, CI^ és HBr/Br^ visszanyerés/csökkentés. A gyártás során HCl, Cl^ és HBr/Br^ nem keletkezik.

Szilárd anyagok eltávolitása a keletkező gázokból.
A gyártás során szilárd anyag nem keletkezik. A

gyártás tíszta térben történik, ahova többszörös

szürést követöen jut be a levegö.

Szabad cianid eltávolítása a keletkezö gázpkból. A gyártás során cianidok nem keletkeznek.

Szennyvízáramok kezelése

BiotógÍaiIag aktív anyagokat tartalmazó

szennyvizek;

A telephelyen szennyvízkezelés nem történik. A

technológia során biológiailag élö anyaggal

dolgoznak, amely nem türi a szélsöséges kömyezeti
viszonyokat. A technológiai vizek híg vizes oldatok.

A külön gyüjtött szennyvizek aktív vírusokat nem

tartalmaznak.

Qldószerek eltávolitása a szennyvizekböl

Cél az oldószerek visszanyerése telephelyen belüli,

vagy azon kivüli újra használat érdekében

sztrippelés, desztilláció, extrakció vagy ezek

kombinációjának alkaünazásával, ott, ahol a

biológiai kezelés, valamint a friss oldószer

megvásárlásának költségei magasabbak, mint a

visszanyerésé és a tisztításé. Oldószerek

A szennyvizek szennyezöanyag koncentrációja

alacsony, igy gazdaságtalan/nem életszerü lenne

bármilyen visszanyerési müvelet.

A szennyvizek igen kis mennyiségben tartalmaznak
oldószert.
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BAT ajanlás

visszanyerése a szennyvízáramból a bennük rejlö

höencrgia hasznosítás érdekében, abban az esetben,

ha az energiamérleg azt mutatja,

hogy a természetes üzemanyag felhasználás
kiváltható.

(^^1-SR%

AOX (Halogénezett szerves vegyületek), Nehéz
fém, tartalmú szennyvizek elökezelése.

A telephelyen nem használnak ilyen jellegü
vegyületeket.

Szabad cianidok ̂  ártalmatíanitása/kicsapatása
(oxidációja)

A telephelyen nem használnak ilyen jellegü
vegyületeket.

Biológiai szennyvízkezelés

A közös kezelése a szennyvizeknek hordozhat

elönyöket, hátrányokat is, fontos információ a

toxikus anyagok jelenlétéröl meggyözödni. A külsö

kezelés hatékonysága nem lehet rosszabb a helyszíni
tisztításnál.

A telephelyen nincs szennyvízkezelés, a híg vizes
oldatok tisztítása a kommunális szennyvíztisztítóban

megfelelő müveletekkel/mértékü hatásfokkal

végezhetö el.

Biomonitoring

A biológíai szennyvíztisztítást követoen a teljes

elfolyó mennyíség rendszeres biomonitoringja,

abban az esetben, ha olyan anyagok kezelése vagy
elöállítása történik.

Folyamatos toxicitás vizsgálatok - abban az esetben,

ha a maradékanyagok akut toxicitása gyanított,
folyamatos toxicitási monitoring végrehajtása,
online TOC vizsgálatokkal együtt.

A II. részlegböl szánnazó és elkülönítetten gyüjtött

szennyvíz aktív vírus tartaknát idöszakosan

vizsgálják. Biocid tartalmú a szennyviz, így ennek
megfelelöen ökotoxikus tulajdonsággal bÍr. Egy

egyszeri vizsgálattal ez megállapítható, veszélyes

hulladékként kell kezelni, és nem indokolt a

folyamatos ökotoxikus vizsgálat elvégzése.

KORNYEZETI MENEDZSMENT:

Kömyezetközpontú irányítási rendszer bevezetése

és alkalmazása.

Nem rendelkeznek KJR-el. A gyártás során

alkalmazott eljárásokat és azok körülményeit szigorú
íparági minöségbiztosítási rendszer (GMP) szerint

végzik. A KIR bevezetése a telephelyen nem indokolt.

Uzemeltetöi elkötelezettség/döntés szükséges hozzá.

A tevékenvségre vonatkozó BAT értékelések a következők:

Levegore vonatkozó BA T értékelés:

A hatályos levegőre vonatkozó általános és technológiai kibocsátási határértékek betartása
minimum követelmény. A technológia olyan alacsony anyagmennyiségekkel dolgozik, hogy
külön leválasztó berendezésre nincs szükség. A létesitmény alkalmazottai ott ahol lehet,
fokozatosan lecserélik a felhasznált oldószereket vizre, és lehetőleg csak alkoholokat
használnak.
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Vizhasználatra vonatkow BA T értékelés:

A vizhasználat, mint természeti erőforrás felhasználás mérséklésére, egyelöre nincs lehetöség,
ugyanis a normál technológiai müködésének egyik alapvető feltétele.
A szennyvízkibocsátásokkal kapcsolatos jellemzők nem változtak az elmúlt időszakban (5 év).
Kétféle irányba távoznak a szennyvizek (1. közcsatoma, 2. folyékony hulladékként történő
elszállitás). A kömyezetre gyakorolt hatás így mérsékelt. A csapadékvizek elvezetésből
származó vizminták vizsgálatai alapján a kritikus szennyezőanyagokjelenléte nem számottevö.
A csapadékelvezetö rendszer KTVF: 7916-2/2013. sz. vizjogi üzemeltetésre feljogosító
engedéllyel rendelkezik, ami 2033.02.28-ig lesz érvényes.

Földtani közegre ésfelsyn alattí vizre vonatkow BA T értékelés:

Az elmúlt időszakban fennmaradtak azok a viz és talajvédelmi szempontból lényeges műszaki
feltételek, amelyekkel biztonságosan végezhető a létesitményben a tevékenység. Az üzem
tevékenysége során talaj- és talajvizterhelés nem történik. Azóta ilyen jellegű vizsgálat nem
történt. A 6/2009. (IV. 14. ) KvVM-EüM-FVM együUes rendelet szerinti, és az engedélyben
előirt vizsgálatok folyamosan szennyezettség mentes állapotokat mutattak.

Hullailéktermelésre vonatkow BAT értékelés:

Az elmúlt időszakban a tennelési volumennek köszönhetően részben csökkent a telephelyen
keletkező összes hulladékok mennyisége. Az összetételük nem befolyásolható a felhasznált
anyagáramok tekintetében, ugyanis elég anyag specifikus technológiáról beszélünk.
A tevékenység végzésekor a megfelelő csomagolásra/gyűjtésre/szállításra kiemelt figyelmet
forditanak. Ennek fokozása a megfelelő kontroll (szerződések megfelelősége, partner
engedélyek felülvizsgálata) folytatása ajövőben.

Zajterhelésre vonatkow BA T értékelés:

Korszerii berendezések lévén, és a hangnyomásszint értékeknek megfelelően, ill. a védendö
épületek távolsága miatt nem szükséges egyéb beavatkozás vagy intézkedés. A berendezések
folyamatos karbantartása fontos szempont ajövöre nézve.

Az élovitágra vonatkow BA T érlékelés:

A területfoglaláson kivül ez a fajta tevékenység a kömyezetében lévő, a tevékenységgel nem
érintett területek ökoszisztémaját nem befolyásolja. Kismértékű kömyezeti kibocsátásokról van
szö.

Havária események elkerülésére vonatkow BAT 'érlékelés:

Az egész létesitményre nézve folyamatosan biztositani kell egy át fogó havária tervet (akár
szinlelt eseményekkel begyakorolva, bevonva a szakhatóságokat), amely minden olyan
intézkedést tartalmaz, amely a mindenkori biztonságos üzemeltetést szolgálják.
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6 Rendkívüli események
6. 1 A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a környezetbe került vagy

kerülő szennyező anyagok, valamint hulladékok minőségének és
mennyiségének meghatározása környezetí elemenként.

Rendkívüli esemény nem történt a telep üzemeltetése során.

6.2 A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő
intézkedések, haváriatervek, kárelhárítási tervek bemutatása.

Vélelmezett veszélyforrások a vátlalatnál:

>. Emberekre is ártalmas fertőző anyagokból eredő kockázat ("A" kategória)

>. Veszélyes anyagok felhasználása, illetve ezek tárolása, munkavégzés során fellépő tűz-

és robbanásveszély, mérgezés, kömyezetkárositás, korrózió, stb.;

> Termelést kiszolgáló, karbantartó és egyéb tevékenységből származó veszélyes

hulladékok illetve ezek gyűjtése, mozgatása és fellépő tüz- és robbanásveszély,

mérgezés, maró hatás, és kömyezetkárositás, korrózió, stb.;

> Aktiv virus szabadba kerülése;

> Anyagok, berendezések, létesítmények gondatlan vagy nem megfelelő használata,

karbantartási müveletek figyelmen kivül hagyása

> Gépek, berendezések, műszaki létesitmények, épületek, épitmények, műtárgyak

fimkcionális hibaja;

> Gépek berendezések meghibásodása;

> Emberi mulasztás;

> Elemi kárt elöidézö természeti esemény

Lehetséges káresemények

> Az üzemben igen kis mennyiségben használnak veszélyes anyagokat, ezért a

kömyezeti káresemény valószinűsége, illetve annak hatásai csekélyek.

> Haláleset, egészség károsodás;

> Természetes vagy épitett kömyezet károsodása (elsősorban kömyezetkárosító anyagok

kijutása által);
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o A talaj, talajviz szennyeződése, multifünkcionalitás elvesztése, káros hatások a

talaj élővilágára.

o A felszini viz szennyeződése szennyezőanyag csapadékcsatomán történő kijutása

által, káros hatás a vízi ökoszisztémára nézve.

o Ozonkárositó légszennyező anyagok légkörbe jutása.

o Megnövekedett zajterhelés esetén stressz élettani hatások.

> Műszaki létesitmények, berendezések károsodása vagy egyéb vagyoni (anyagi) kár;

> Tűz vagy robbanás, ami legtöbbször a fenti károkat vonja maga után.

Elemi csapások (foldrengés, árviz, villámcsapás) esetére - azok gyakoriságát, erösségét
figyelembe véve - szabványok és rendelkezések rögzítik az előirásokat, melyek megtartását a
létesítési és a használatbavételi engedélyezési eljárások során a megfelelő szakhatóságok is
ellenőrzik. Az üzemeltetés során ezeket, az előirásokat messzemenően figyelembe veszik.
A telephely körbekeritett és 24 órás őrzése biztositott. Az aktív vírussal végzett
munkafolyamatok elkülönitett részlegben zajlanak. A részlegből elszivott levegő nagy
hatékonyságú szűrőkön keresztül jutnak a szabadba. A szűrőkön történő nyomásesés értékét a
müszaki részleg rendszeresen figyelemmel kiséri és dokumentálja, a szükséges cserét
legkésőbb a megengedett határérték elérése előtt szakszerviz végzi el.
A légtechnikai rendszer működését folyamatosan számitógépes adatrögzítő és hibajelző
rendszer felügyeli, valamint negyedévenként szakszerviz ellenőrzi.

A II. részlegben keletkező szennyvizek elkülönitve, zárt szennyviztartályban gyűlnek.
A tartályokon úgy vannak beállitva a csapok, hogy amikor egy tartály megtelik utána rögtön a
másik tartályba, folyik a szennyviz, így túlfolyás nem lehetséges. A technológiai szennyvizet
(mint folyékony hulladékot) szerződéseses partner szállitja el. A Fluart Innovative Vaccines
Kfl. működése óta a külön zárt tartályban gyűjtött technológiai szennyvizminta virológiai
eredménye mindig negatív volt.

Az aktiv virussal dolgozó személyek munkamhát viselnek, a Munkavégzés után a munkamha
a részleg területén belül marad. A terek tisztaságát megfelelő légtechnikai rendszerrel és
beépitett szűrők segitségével biztositják. A különbözö tisztasági fokozatú terek közötti
közlekedési útvonalakon zsilipelési lehetőséget és megfelelő nyomásviszonyokat alakítanak ki
a légtér minőségének megóvása érdekében.

A telephely rendelkezik Uzemi Kárelháritási Terwel. Az Üzemi Kárelháritási Terv kiterjed a
telephelyen végezett tevékenységre, valamint a telephely összes létesítményére is.

A terv részletesen tartalmazza az egyes területeken szükséges ellenőrzési tevékenységeket és
ismerteti a hiba fellépése esetén szükséges intézkedéseket.
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2009-ben készült egy üzemi kárelháritási terv a vonatkozó jogszabálynak megfelelően.
[90/2007. (IV. 26. ) Korm. rendelet a kömyezetkárosodás megelőzésének és elháritásának
rendjéről] A terv részletesen kifejti azokat a veszélyforrásokat, intézkedéseket, amelyek
szükségesek egy ún. rendkivüli esemény kapcsán. A tervet 2019-ben felülvizsgálták, amelyet
az illetékes hatóság jóváhagyott.

Az oltóanyag-termelö űzem kömyezeti terhelésének minimális szinten való tartását iparági
rendszerek szavatolják:

GMP (good manufacturing practice): egy nemzetközi piacokon is elfogadott egységes
minöségbiztositási rendszer, mely a termékek export értékesítésének előfeltétele. Ez a norma a
magyar gyógyszeripar szereplöinél egységesen megjelenik, igy biztositva az alapvetően
egységes, az EU (valamint más fejlett országok) színvonalához mérhetö műszaki, irányítási és
"másodtermékként" gyakran kömyezetvédelmi szintet.

Kármegelőzés és kárelháritás müswki feltételei

Az ellenőrzési rendszer feladata, hogy előzetes intézkedésekkel, rendszeres ellenőrzésekkel
megakadályozza a rendkívüli szennyezés bekövetkezését, a veszélyes anyagok kömyezetbe
való kijutását (felszini viz, talajviz- vagy talajszennyezés).

A veszélyes anyagok kömyezetbe jutásának megakadályozásában a kömyezeWédelmi,
munkavédelmi és technológiai elöirások betartása mellett legfontosabb a rendszeres ellenőrzés
és ezzel együtt a tervszerü, megelőző karbantartás.

Az üzemeltetök és karbantartók minden munkakezdéskor kötelesek a munkaeszközök,
berendezések ellenörzését elvégezni. Hiányosság, rendellenesség észlelése esetén azonnal
jelenteni kell a közvetlen vezetőnek és a hiba elháritását el kell kezdeni.

Biztosítani kell a tartályok, vezetékrendszerek, védekezési eszközök, kármentők, csurgalékviz
aknák, térburkolatok megfelelő müszaki állapotát (szivárgás, tömitetlenség, korróziós ártalmak,
stb. ). Az anyagmozgató eszközöket szerződéses megbizott félévente felülvizsgálja, és a feltárt
hibákat azonnal kijavitja.

Csatomahálózatot évente karban kell tartani, a lerakódott szennyeződéseket szükség esetén
mosatással el kell távolitani. A csatomarendszer meghibásodása esetén azonnal intézkedni kell
a javitás elvégzéséről. Gondoskodni kell a géppark gyártói leirásban szereplő gyakoriságú
rendszeres karbantartásáról.
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A veszélyes anyagok, hulladékok tárolását, mozgatását végző munkahelyeken rendszeres
vezetöségi munkahelyi ellenőrzést kell tartani. Tűz- és munkavédelmi vonatkozásban

kármegelőzés szempontjából mind a vezetőknek, mind pedig az alkalmazottaknak be kell
tartaniuk a Tűzvédelmi ill. a Munkavédelmi szabályzat előírásait.

A kárelháritáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek folyamatosan kell biztositani.
A kárelháritás tárgyi eszközeinek részben a potenciális veszélyforrások elhelyezkedése szerinti
egységekben kell rendelkezésre állniuk. Technológiai és gépkezelési utasitások, vegyi anyag
biztonsági adatlapjainak elhelyezése a munkavégzés helyszinén. Kárelháritási Műveleti tervet
ki kell helyezni a munkahelyeken. A biztonsági adatlapon, kárelháritási tervben előirt
kárelháritási anyagok, kárelháritáshoz szükséges eszközök készletezése elengedhetetlen.

Az üres, veszélyes anyagok és készítmények tároló edényeinek szelektiv gyűjtése, veszélyes
hulladékként történő kezelésük. A rendeletek előirásainak megfelelően a szennyezett anyag
átvételéről és elszállitásáról szóló okmányok megőrzése. Kömyezeti monitoring rendszer
müködtetése, rendszeres vizsgálatok elvégzése, eredmények értékelése. A csapadékvíz
szennyezési paraméterek ellenőrzése: - félévente mintavételezéssel.

Oktatás, kárelháritási gyakorlatok

szervezet működésének biztosításához szükséges, hogy a kárelháritásban résztvevő
munlcatársakkal rendszeres időközönként, oktatás során a kárelháritással kapcsolatos
feladatokat is ismertessék, valamint az új munkatársak felvételekor is történjen meg a
kárelháritásra vonatkozó képzés.

A kárelháritási szabályzatot évente ismertetni kell az adott területen foglalkoztatott
dolgozókkal. Visszakérdezéssel kell meggyöződni az ismeretek elsajátitásáról. Szükség esetén
a tapasztalatok alapján lehet módosítani a kárelháritási tervet, és ezt ismételten oktatni kell,
különös tekintettel a káreseményt követően.

A kárelháritásra való felkészülés időszakában az egységek vezetői a helyi sajátosságaik
fígyelembevételével, jelen kárelháritási terv alapján végzik az oktatást. Az ismeretek
elsajátitásáról visszakérdezéssel kell meggyőződni. Szükség esetén - különös tekintettel
káreseményt követően - a tapasztalatok, következtetések levonása alapján kell módositani a
kárelháritási tervet. A kárelháritási terv módositásainak felelőse a Kömyezetvédelmi felelős.
A változtatásokról az oktatások során tájékoztatni kell a munkatársakat.

99



Enviro
Hungory

Enviro Hungary Kft.
1094 Budapest, Tompa u. 7.

Tel. : 06 70, 776 46 58, Fax: 06 70/902 1 1 37
Web: www. ehukft. hu E-mail: info@ehukft. hu

7 Osszefoglaló értékelés, javaslatok
7. 1 Légszennyező anyag kibocsájtás

A felülvizsgálat idöpontjában 5 db bejelentésköteles pontforrás rendelkezik alapbejelentéssel.
A 2 db újonnan létesült pontforrás alapbejelentésére jelen felülvizsgálat során sor került.
Valamennyi bejelentett pontforrásra vonatkozóan a kömyezetvédelmi hatóság határértékeket
állapitott meg. A telephelyen üzemelő pontforrások kibocsátását 2018. novemberében méréssel
vizsgálták. Az elvégzett mérések alapján a pontforrásokon át nem kerül kibocsátásra hatóság
által meghatározott határértéket meghaladó koncentrációjú légszennyező anyag. Az elvégzett
modell számitások szerint az üzem légszennyező-anyag kibocsátása nem okoz a
4/20)1. (1. 14. ) VM rendeletben meghatározott határértéket meghaladó levegőszennyezést, a
levegőtisztaság-védelmi hatásterületek nem érintenek védendő létesitményt, lakóházat.

7. 2 Vizgazdálkodás

A keletkező szennyviz mennyisége átlagosan hetente kb. 25 m . Évente összesen 5-600 m3.
A létesitményből számiazó, közműhálózatba kerülő szennyvizre vonatkozóan évek óta pontos
laboreredmények állnak rendelkezésre. A technológiai szennyvizkibocsátás nagy része
rendkivűl alacsony sótartalmú RO viz, amely miatt a szennyezőanyagok jórészt higulnak.
A technológiai szennyvizet a közcsatomára bocsáthatóság érdekében kommunális szennyvízzel
keverik össze. A Kft. által közcsatomára bocsátott szennyvizek minőségének vizsgálata az
önellenőrzéseknek megfelelően történik, igy folyamatos, pontos és részletes szennyviz
minőségi adatok állnak rendelkezésre. Az összekeverés után, a közcsatomára való bocsátási

pont elött vett minta vizsgálati eredményei közül egyik komponens tekintetében sem történt
határérték túllépés. A közcsatomára való bocsátás biztosított.

7.3 Földtani közeg és felszín alatti vizek védelme

A vizsgált létesítmény felszin alatti lokalizált szennyezéséröl nincs információnk. Evente
folynak talajvizsgálatok, amelyek a szénhidrogén eredetü szennyezést vizsgálják, ezek
eredménye mindig negativ volt. A potenciális szennyező források (veszélyes hulladék üzemi
gyüjtőhely és a szennyvíztartály) megfelelő műszaki védelemmel el vannak látva. Az üzem
tevékenységéből származó talaj- és talajviz-szennyezés nem valószinűsíthetö. A talaj és a
talajvizek védelme érdekében ajelenlegi technológia mellett intézkedést hozni nem szükséges.

7.4 Hulladékgazdálkodás

A létesitményben eddig évente kb. 400-500 t veszélyes hulladék keletkezett. A nem veszélyes
hulladékok jelentős részét a tojáshulladék tette ki. Az üzemben keletkező egyéb hulladékok
mennyisége nemjelentős. A felülvizsgálat tapasztalatai szerint a hulladékok gyűjtésének módja
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és körülményei megfelelőek. Továbbra is szigorú előírások (pl. ADR) betartása szükséges.
Partnerek engedélyeit és a szerződéseket folyamatosan kontrolálni (érvényesség, jogosultságok
stb. ) kell.

7.5 Zajvédelem

Az engedély megszerzése óta a létesitmény zajkibocsátását módositó karbantartás, felújitás,
vagy korszerüsités nem történt. A létesitmény kömyezeti zajkibocsátása a vonatkozó
zajvédelmi előirásoknak megfelel. A tevékenység végzése során továbbra is teljesülnek a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előirt határértékek.
A közút forgalmához a telephelyre irányuló forgalom elhanyagolható mértékben járul hozzá.
A termelési technológia zárt épületen belül történik. Külső zajforrásokként az épület falára
elhelyezett légkondicionálók ventilátorai jelentkeznek. A létesitmény zajszempontú
hatásterületén védendő létesitmény nem található. A telephely 175 m-es kömyezetében
lakóépület, ill. egyéb védendö épület nincs.

7.6 Elővilág

Megállapitható, hogy a természetes növénytakarón és a kultúrflórán immisszió hatásnak
tulajdonitható elváltozások, nem észlelhetők. A növényzet egészségi állapota általánosságban
átlagosnak mondható.

7. 7 Haváriák

A telephely rendelkezik Uzemi Kárelháritási Terwel, amelyet az illetékes hatóságjóváhagyott.
Az Uzemi Kárelháritási Terv kiterjed a telephelyen végezett tevékenységre, valamint a
telephely összes létesítményére is.

Az oltóanyag-temielő üzem kömyezeti terhelésének minimális szinten való tartását iparági
rendszerek szavatolják:

GMP (good manufacturing practice): egy nemzetközi piacokon is elfogadott egységes
minőségbiztositási rendszer, mely a termékek export értékesitésének előfeltétele. Ez a norma a
magyar gyógyszeripar szereplőinél egységesen megjelenik, így biztositva az alapvetően
egységes, az EU (valamint más fejlett országok) színvonalához mérhető műszaki, irányitási és
"másodtermékként" gyakran kömyezetvédelmi szintet.

7.8 Elérhető legjobb technológia (BAT)

A felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy a vizsgált létesitmény müködése megfelel a BAT
ajánlásokban szereplő eljárásoknak.
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Budapestí is Pest Megyei MérnOU Kamara
Ttilfoiv (U 4SS-U-M FSK W 1SS-U-6f

Clm: Bsíaptsl DC IttrSlel IM4 Aiwat tía 1-3.
Honlap: Aíyy/Ww*pw*Jk<

Otimtm-. swvoifion
Ogyintéri nevc: Hujbcrt-Bir* Olg*
Títff: Uul<dtkfUl*[lti>d**l u.Mrta tcvtkuyrtg engtdély<zé8*

HATÁROZAT

Név: Lultio Ákos
Lalccim: IOM Budaput Tompa utc* 7. U. en. 3.
Végzetlsigelt:
kornyurtinérnBk (>zim*: KÖJ/2003, kelte: 2<M13W3/18)
Kamarai nyilvántartisi szim: 01-14705

szimira az alábbi tevíkcnysíg folytatásit uigedélyezcm, uzel egyidejuleg a jogosultsigot a
MagyarMémftki Kanura állal vezetett níyjcgyzékbcbcjegyzem;

SZKV-I.l. - HuUadékgudilkodísl uakért6

Az cngedély határozatlan ideig érvínyes.

A hatirozatot n lervezö- és izakírlo mémökök. valaminl epítészek szahnai kamaráiról szoló
~Í996~ fvi LVlll. lörvény 42. S-ában biztositott hatáskörömbcn és o k5rnyaetwdet'<":
(ermészetvédelmi, vizgaiÁálkodási es lájvédelmi szaténSi levékenységrol szóló W/2009. (Xll.
'2S".)~h>wvn'MlrÍimck a kérelcm elbirilására és a hatáiozat taitatmára vonatkozó
rcncfclkczcsei szerinl hoztam.

A határozat a kérelcmnek hclyt adott, czért ax állalános közigazgalási rendlarlásról szóló
1016. ewCL. lörveny 81. § (2) bekezdést alapjáii a határozalban csak az azt mcgalapozó
jogszabálybelyek szerepelnek, ajogoivoslatról szóló tájékoztatást melléztem.

Kcl(:2018. ntórcius28.

p.l.

^
ly Ferenc

iücír

Kifljík-
riLuUu Akoa (1094 Budapttl Tomp* utc< 7. 11. <m. 3.)

2. 1raU*r



Budapestí és Pest Megyei Mérnökí Kamara
Tetefen: (1) 455-8S-69 Fax: (l) 4S5.8S-69

Clm: BudapestlX. keritlet l994Angyal utca 1-3.
JloHlap: http://www.bpmk.hu

Űgyszám: 1518/2/01/2017
Ogyintézö neve: Hujbert-Biró Olga

T^rgy: Levegőtísztaság-védelem szakértő tevékenység engedélyezéae

UATÁROZAT

Név: Lukács Ákos
Lakclm: 1094 Budapcst Tompa utca 7. II. em. 3.
Végzettségek:
knrnyezetmérnök (száma: KÖ.3/2003, kelte: 2003/03/18)
Kamarai nyilváDtanási szám: 01-14705

számára.iB alabb;,tevékenység folytatá.sát engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultsáeot a
Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Lcvcgotisztaság-védelem szakértö

Az engedély határozatlan ideig érvényes.

Ao^táro2at°^a lerv zó~ es sza^^mökök, vatamint épilészek szakmai kamaráiról szóló

 

:éw LVIIL torvé"y42: §-ába" és l kömyezetvedelmCtermészetvédebnl. 'wwzdálkod&si
?^,re^m"até"o'terófen^ro/"o/02?7/^ö9-^2/.̂ to^^^^

hoztam,

A/, haÍar(>.zaLak,crelem"ek, he'ytaclott. 'ezert ° ^8"Vtási hatósági eljáw és szolgállatás
fató".a"!a6aSairolízo/0. 2w-.éw^
es ajogorvoslatról szóló tajéko2tatást mellöztem.

Kell: 2017. augusztus 3.

p. h. \^

Kani'ik.
1. Lukics Ákos (1094 Budapest Tompa utea 7. II. em. 3.)

.l/tí
iRonkayFerenc

titkár

2. Irallár

K.tílt: 2017. augusztus 3. 1/l. oldal Ogyszám: 1518/2/01/2017



Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Telefon: (1) 455-SS-60 Fax: (1) 4S5-S8-f9

C/m; SudapestlX. kerOlet 1094Angyal ulca 1-3.
Honlap: htlp://www. hpmk. hu

Ugyszám; 1519/2/01/2017

Ugyintéző neve: Hujbert-Bu-ó Olga

Targy: Víz- és fBldtani kBzeg védclem szakérté tevékenység engedélyczése

HATÁROZAT

Név: Lukács Ákns
Lakcim: 1094 Budapest Tompa utca 7. II. em. 3.
Végzettségek:
környezetmérnök (Si&ma: KÖ.3/2003, kelle: 2003/03/18)
Kamarai nyilvántartási szám: 01-14705

számára az alabbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a
Magyar Mírnöki Kamara által vezetett néyjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-I.3. - Víz- és földlani közeg vcdelem szakértó

Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A. ha rozatol-a lervező- és szakérto mérnökök, valamint épilészek szakmai kamaráiról szóló
7 _. 6', M LmL torvény 42.: §-ábanes <> kornynetvédelmi, természelvédelmi. vizgazdálkodási
"tajvédelmi szakértöi tewkenységrol szóló 297/2009. (XII. 21. ) konnányrendelethe'nbíztoslt ott
hatáskörömben hozlam.

A,.határozat a kére!emnek. he!yt. ad0"'ezert ° kötíSazSat"si halósági eljárás és szolgáltatás
ahalanos szabályairól szólc \ 2004. évi CXL. lörvényjÍ. § (4) bekezdése alapjm'azTndokoTist
és ajogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt:2017. augusztus3.

p. h.

Knnjiik'
I. LukacsAkos(1094BudapeslTompautca7. II. cm. 3.)
2. Irattir

Kclt: 20I7. aususztus3. 1/I. oldal Ügyszám; 1519/2/01/2017
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IIATÁROZAT

Korór ZtUMiuina Mttdoln* (lak6hcly<; 3S24 Mukolc, Adlcr KAruly ulca 21.,
KÜJ: 103566364) Kerelmezót, aki
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Miakuld Egyctem
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3. melléklet

ANTSZ engedély



Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Pest Megyei Intézete

Budapesl, III. Váradi u. 15. Tel: 2502110 Fax: 3889163

Szám:56-59l/l999.
Dgyintéző: Ring Pné. Tárgy: Altalános

tevékenységi engedély

/yuz^utó.w s:i>tf{állulá.'ii iii/ hefizelve

HATÁROZAT

OMNIVEST Oltoanyagtermelö és Kutatásfejlesztö Kereskedelmi Kft. / 2097 Pilisborosjenő,
Fö u 7/részére az alábbi kikötéssel

eneedélyey. em

veszélyes vegyi anyagok beszerzését és felhasználását, telephelyen belüli anyagmozgatását,
tárolásá), Pest megye teriiletén a kérelemben felsorolt anyaglista alapján.

I. A veszélyes anyagok itl. / és készitmények Biztonsági Adatlapjait az engedélyes köteles a
tevékenység helyén tartani.

2. A technológiai folyamatok nem térhetnek el az ANTSZ Pest Megyei Intézetéhez benyújtott
kérelemben foglaltaktól.

A kérelem száma: A halározal visszavonásig érvényes.
Halúridö: az 1 és 2 pontra vanatkozóan a határozat kézhezvételétöl

* számitoll 1 nap.

A határozat végrehajtásáért felelös: Laczkó Tamás ügyvezetó igaxgató, valamint hatáskörének
megrelelően Martosné Mendi Rila biológus

A határozat érvényességi ideje: visszavonásig

A határozalban foglallak nem teljesilése eselén a kötelezeltel szemben az 1957. évi IV. tv. 82.
paragrafüs /t/bek c/ pontjá) módositó 1997 évi LIV tv alapján 100. 000 Ft-ig lerjedö
pénzbirság szabható ki.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtöl számilotl 15 napon belül az ANTSZ Országos Tiszti
Föorvosi llivatalhoz cimzett, de nálam benyújtandó 31. 250 Ft. igazgatási szolgáltatási dijjal
mcgegyezö jogorvoslati dij befizetésének igazolásával ellátott fellebbezésnek van helye, melyct
a2 Országos Tiszti Föorvosi Hivatal 10032000-01491601-00000000 számú számlajára poslai
befizetéssel vagy átutalással kell megfizetni.
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IN DOKLÁS

OMNINVEST Kft./ 2097 Pilisborosjenő Fö u. 7../ kérte Intézetünktől általános tevékenységi
engedély kiadását. A kérelmel megvizsgálva megállapilást nyen, hogy az tartalmazza a
veszélyes anyagokkal és készilményekkel kapcsolalos eljárásról szóló 233/1996. (XII. 26)
Korm rendelet végrehajtásáról rendelkezö 31/1997 (1121. ) NM. sz. rendelel 5. sz
mellékletében elöirt szükséges adatokal

A 233/1996. (XII. 26. ) Korm rendelet 15. paragrafus 111 bek. értelmében bánnely veszélyes
készitménnyel tevékenység csak akkor végezhető, ha szabályszerűen elkészitett Biztonsági
Adatlap a tevékenységet végzőnél rendelkezésre áll.

Ugyanezen rendelet 19 paragrafüsa úgy rendelkezik, hogy a tevékenységet végző
balesetmegelözési és- elháritási tervet készit, amelynek egy példányál a tevékenység helye
szerint illetékes megyei intézetnek át kell adni.

A 233/1996. (XII.26. ) Korm. sz. rendelet 15. paragrafus /5/ bek. b/pontja szerint általános
tevékenységi engedély meghatározotl levékenységre az engedélyben meghatározott
idötartamig szól

A fentiek értelmében az általános tevékenységre vonalkozó határozatomat 1991. évi XI. 11.
paragrafusban és a 7/1991. (VI.26) NM. sz. rendelet 5. paragrafusban bizlosítotl jogkörömben
adtam ki.

Budapest, 1999 december 13

. <.

Dr. Kelemen Erzsébet

megyei tisztiorvos

osztályvezetö foorvos

Errnl énesiil:

1. Engedélyes
2. ANTSZ Városi Inlézete, Budapest, XI. Karinthy F. u. 3.
3. Irattár
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Részletes helyszínrajz
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Emissziós mérési jegyzőkönyv



ncotech

A NAH által NAH-l-1201/2015 számon
akkreditált vizsgálótaboratórium.

VlZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Fluart Innovative Vaccines Kft. pilisborosjenői telephelyén
üzemelő P2, P3, P4, P6, P7 és P8 jelű pontforrások

légszennyező anyag kibocsátásának méréséről

Témaszám: M-349/2018

A Vizsgálati Jegyzőkönyv száma: 1-349/2018.

A VizsgálatiJegyzőkönyvetjóváhagyta:

V^, T^
dr. Csókási Pál "

műszaki igazgató

..(?'

- 2018. november -

A Vizsgálatl Jegyzőkönyv 29 db számozott oldalt és 2 db mellékletet tartalmaz.

Az ENCOTECH Kft. Loborotóriuma {rósbelí engedélye nélküt a Vízsgálati Jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosftható.
Jeten Vizsgálatí Jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mérésí időszakokra vonatkoznak,

ENCOTCCH Kiimyizetvédelmi 1089BUDAPEST Tel. :+3613037848 meresiaenmlechhu
Szolgáltató és Tanacsadó Kh. LABORATORIUMA Blátíiy Onó utca 41 Fax: +36 1 3231512 www. encotech hu



Fluart Innovative Vaccines Kft., Pilisborosjenö Emisszió mintavétel

TARTALOMJEGYZÉK

1. AVIZSGÁLATCÉUA.............................................................................................................................................. 4

2. AVIZSSÁLATOTVÉGEZTE.....................................................................................................................................4

3. AMEGBfzÓADATAI............................................................................................................................................. 4

4. ATELEPHELYADATAI........................................................................................................................................... 4

5. A LÉGSZENNYE2Ő PONTFORRÁSOK ADATAI ....................................................................................................... 5
5. 1.
5.2.
5.3.
5.4.
5. 5.
5. 6.

ALKOHOLOS FERTÖTLENÍTÖ ELSZÍVÓ I. (P2)
ALKOHOLOS FEBTflTLENlTO E15Z|VÚ II. (P3)
KAZÁNKÉMÉNV I. (P4).
AGGRE6ÁT KOnTO (P6)

5

5

5

5

VEGVIFOLKElll.ELS2(VÓKORTŰ(P7)...................................................................................................................... 6
P8 ................................................................................................................................................................. 6

6. MINTAVÉTEU ÉS ÜZEMVn-EU KÖRÜLMÉNYEK.................................................................................................... 6
6. 1. MINTAVÉTEUIDŐPONT.................................................................................................................................... 6

6. 2. KÖRNVE2ETIPABAMÉTEREK.................................................................................................................................. 6

6. 3. SZENNYEZÖTECHNOLÓGIA................................................................................................................................. 6
6.4. MINTAVÉTELI IDÖSZAKOKRA VONATKOZÓÜZEMVITELlADATOK................................................................................ 7

7. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK.................................................................................................................. 7
7. 1. A KÖRNYEZE71 LEVEGÖ ÁLLAPOTJEL2ŐINEK MEGHATÁR02ÁSA................................................................................... 7

7.2. AZ AIACSONYABB HÖMÉRSÉKLETŰ VÉGGÁZ ÁLLAPOTJELZÖINEKMEGHATÁROZÁSA......................................................,7
7.3. A FÜSTGÁZ ÁLLAPOTJEtZÖINEK MEGHATÁROZÁSA........."...,.,.".............................................................................. 8

7.4. ATÉRFOGATÁRAMMEGHATÁROZÁSA..................................................................................................................... 8
7.5. SZENNYEZÖANYAG KtBOCSÁTÁS MEGHATÁROZÁSA................................................................................................ 8

8. A VIZS6ÁLAT SORÁN ALKALMAZOn SZABVÁNYOK. 10

9. MÉRÉSIEREDMÉNYEK........................................................................................................................................ 11
9. 1. ALKOHOIOSFERTÖTLEN|TOEIS2|VŰI.(P2)......................................................................................................... 11

9. 1. 1. yAtégcsotómoméreíe/amérés/s^bon.............................................................................................. 11
9. 1. 2. A mérési keresztmetszet vázlatrajza, mmtavétel,........................ ".,... """.". """""............................ 12
9. 1. 3. Aramlásljellemz6k.............................................................................................................................. 12
9. 1. 4. Szennyező komponensek mérési eredményei................................................................................... }3

9.2. ALKOHOLOS FERTOTLfNlTÖ EISZfVÖ II. (P3).......................................................................................................... 13
9. 2. 1. A tógcsotornam^rete/omérés/s/tócrn............................................................................................... 13
9. 2. 2. A mérési keresztmetszet vázlatrajza, mintavétel,. "........................................................................... 14
9.2. 3. /<rom/(isi'/effem;ff([.............................................................................................................................. 14
9. 2.4. SzennyezS komponensek mérésieredményei.................................................................,...,.^^.......... 15

9.3. KAZÁNKÉMÉNVl.(P4)...................................................................................................................................... 15
9. 3. 1. /l/égcsatomo mé/'ete/omérés/'s/'róCTn............................................................................................. 15
9. 3.2. A mérési keresztmetszet vázfatrajza, mintavétet...................................................................., "."...." 16
9. 3. 3. Áramlásljellemzők.............................................................................................................................. 16
9. 3.4. FoSyamatosan mértkomponensek mérésieredményeí................................................. ^................... 17

9.4. AGGREGÁTKORTŐ(P6) .................................................................................................................................... 18
9. 4. 1. AléQcsatornaméreteío mérésisfkban......................................................................."".........".,.,.,... 18
5. 4. 2. A mérési keresztmetszet vázlatrajza, mintavétef.,.. ". ""..................... ".... "..................................... 19
9, 4.3. Aramlásijetlemzők........................................................................................................... ^.......... "."" 20
9. 4.4. Szílárdanyag mérésf ereí/ménye/....................................................................................................... 20
9, 4. 5. Fo/)/amoto5onmértA:omponen5efrm^/'es/eretfm^n)/e/...................................................................... 27

9. 5. VEGYIFŰLKE III. EISZ(VÖKÜRTŐ(P7)................................................................................................................... 22

9. 5. 1. Alégcsatorna méreteia mérési síkban....................................................................................... ".. 22
9.5.2. A mérési keresztmetszet vázlatrajza, mmtarótó/................................................................................ 23
9.5.3. /iromfosfj'e/temziK;.............................................................................................................................. 2J
9.5.4. Szennyező komponensek mérési ereiiményei..................................."..................... ^.......,. ^"........... 24

Vizsgálat! Jegyiökönyv száma: 1-349/2018. 2/29 ENCOTECH Kft. laboratórluma



Fluart InnovativeVactínes Kft,, Pilisborosjenö Emisszló mintavétel

9.6. P8 ................................................................................................................................................................ 24
9. 6. 1. A légcsatoma méreteía mérésisíkbon............................................................................................... 24

A mérés! keresztmetszet vózlatrajza, mmtavétel................................................................................................ 25
9. 6.2. /iromtó5;yeffem;o<r.............................................................................................................................. 2(
9. 6. 3. Folyomatosan mért komponensekmérésieredményei..................................................................... 26

10. LÉGSZENNYEZŐ ANYAG KIBOCSÁTÁS EREDMÉNYEI ......................................................................................... 28

MELLÉKELETEK:

1. SZ. MELLÉKLFT; 18-84/1535-1540 sz. Laboratóriumi Vizsgálati Jegyzőkönyv

Vizsgálati Jegyzökönyv száma: 1-349/2018. 3/29 ENCOTECH Kft. Laboratiiriuma



Fluart Innovative Vaccines Kft., Pilisborosjenfi Emisszió mintavétel

1. A VIZSGÁLAT CÉUA

A Fluart Innovative Vaccines Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 7. szám alatti telephelyén

üzemelő P2, P3, P4, P6, P7 és P8 jelű pontforrások a vonatkozó jogszabályok szerint

engedélykötelesek és a légszennyező anyag kibocsátásukat időszakosan ellenó'rizni kell.

Jelen vizsgálat tárgya a fenti pontforrások légszennyező anyag kibocsátásának 6/2011.

(1. 14. ) VM rendelet 8. pontjában foglaltak szerinti ellenőrzése.

A vizsgálat során feladatunk volt a fenti pontforrásokon keresztül kibocsátott

légszennyező anyagok koncentrációját mérésekkel meghatározni.

2. A VIZSGALATOT VÉGEZTE

ENCOTECH Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.

A wzsgalotban részt vettek: Mészáros László, vizsgáló munkatárs,

Keleti Zoltán, méréstechnikus.

3. A MEGBIZÖ ADATAI

A megbízó neve: Fluart Innovative Vaccines Kft.

A megbfzó címe: 2097 PilisborosJenő, Fő u. 7.

4. A TELEPHELY ADATAI

Atelephely neve: Fluart Innovative Vaccines Kft.

Atelephelycíme: 2097 PilisborosJenő, Fő u. 7.

KUJ azonosftó: 100201167

KTJ azonositó: 101618990

A telephely kapcsolattartóia: Orosz István, karbantartási vezető

Tel. : 70/422-3278

VizsgálatiJegyzfikönyvszáma; 1-349/2018. 4/29 ENCOTECH Kft. Laboratóriuma
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5. A LÉGSZENNYEZÖ PONTFORRÁSOK ADATAI

5. 1. ALKOHOLOS FERTŐTLENÍTŐ ELSZÍVÖ I. (P2)

Pontforrás száma: P2

Pontforrás megnevezése; Alkoholosfertőtlenítő elszfvó I.

Mérési keresztmetszet: 0,031 m'

Vizsgált szennyezőanyag: Etil-alkohol

5. 2. ALKOHOLOS FERTŐTLENÍTŐ ELSZÍVÓ II. (P3)

Pontforrás száma: P3

Pontforrás megnevezése: Alkoholos fertőtlenítő elszfvó II.

Mérési keresztmetszet: 0, 031 m'

Vizsgált szennyezőanyag: Etil-alkohol

5. 3. KAZÁNKÉMÉNY I. (P4)

Pontforrás száma: P4

Pontforrás megnevezése: Kazánkémény I.

Mérési keresztmetszet: 0, 036m'

Vizsgált szennyezőanyag: Szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid

5.4. AGGREGÁT KÜRTÖ (P6)

Pontforrásszáma: P6

Pontforrás megnevezése: Aggregát kürtő

Mérési keresztmetszet: 0, 008 m-

Vizsgált szennyezőanyag:
Szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, szilard

anyag

VizsgálatiJegyzökönyv száma: 1-349/2018. S/29 ENCOTECH Kft. Laboratóriuma
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5.5. VEGYIFÜLKE III.ELSZÍVÓ KÜRTŐ (P7)

Pontforrás száma: P7

Pontforrás megnevezése: Vegyifülke III. elszívó kürtő

Mérési keresztmetszet: 0,012 m'

Vizsgált szennye2őanyag: Etil-alkohol, ammónia, formaldehid

5.6. P8

Pontforrás száma: P8

Mérési keresztmetszet: 0, 013 m'

Vizsgált szennyezőanyag: Szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid

6. MINTAVÉTELI ÉS ÜZEMVITELI KÖRÜLMÉNYEK

6. 1. MINTAVÉTELI IDŐPONT

Heiyszjni mérések: 2018. október31. 9-15 óra között

6.2. KÖRNYEZETI PARAMÉTEREK

A mintavételi időszakra vonatkozó környezeti paraméterek a következők voltak.

Dátum
Hőmérséklet

[°C]
Páratartalom

10,

Légnyomás
[mbar]

2018. október 31. 25 35 1006

6.3. SZENNYEZŐTECHNOLÓGIA

A Fluart Innovative Vaccines Kft. influenzs elleni oltóanyagok gyártását és intenzív

kutatási és fejlesztési tevékenységet folytat. A P2 és P3 jelű pontforrások alkoholos

fertőtlenítők elszívását biztosítják. A P7 jelű pontforrásoz vegyifülke elszívása tartozik.. A

P8 jelű pontforráshoz egy ampullazáró berendezés kapcsolódik.

Vizsgálati Jegyzőkönyv száms: 1-349/2018. 6/29 ENCOTECH Kft. Laboratóriuma
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6.4. MINTAVÉTELI IDŐSZAKOKRA VONATKOZÓ ÜZEMVITELI ADATOK

A mérések időtartama alatt a légszennyező anyagot kibocsátó technológiánál a normál

üzemmenetnek megfelelő, átlagos termelési tevékenység volt jellemző. A termelést,

üzemvitelt megzavaró körülményt nem tapasztaltunk.

A normál üzemmenetről szóló nyilatkozatot2. sz. mellékletként csatoljuk.

7. VIZSGÁLATI MÖDSZEREK, ESZKÖZÖK

A mintsvételek körülményeit az MSZ 13-101:1985 sz. szabvány szerint választottuk meg.

7.1. A KÖRNYEZETI LEVEGŐ ÁLLAPOTJELZŐINEK MEGHATÁROZÁSA

A hőmérséklet és a nedvességtartalom meghatározását TESTO 605-Hl típusú digitális

hőmérséklet és relatív páratartalom mérővel végeztük. A mérőműszerjellemzői:

Gyártó:

Méréstartomány:

Felbontás:

TESTOTHERM

5... 95 % relativ páratartalom; O...+50 °C

0, 1 %; 0, 1 °C

A légköri nyomás méréséhez TESTO 511 tfpusú barométert alkalmaztunk. A mérőműszer

jellemzői:

Gyártó: TESTOTHERM

Méréstartomány: 300.. 1200 mbar

Felbontás: 0, 1 mbar

7. 2. AZ ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETŰ VÉGGÁZ ÁLLAPOTJEIZŐINEK
MEGHATÁROZÁSA

A hőmérséklet és a nedvességtartalom meghatározását a P2, P3 és P6 jelű pontforrások

esetében TESTO 605-Hl típusú digitális hőmérséklet és relatív páratartalom mérővel

végeztük. A mérőműszerjellemzői:

Gyártó:

Méréstartomány:

Felbontás;

TESTOTHERM

5... 95 % relativ páratartalom; 0...+50 °C

0, 1 %; 0, 1 "C

Vizsgálati Jegyzőkönyv száma: 1-349/2018. 7/29 ENCOTECH Kft. Laboratóriuma
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7. 3. A FÜSTGÁZ ÁLLAPOTJELZŐINEK MEGHATÁROZÁSA

A hőmérséklet meghatározását a P4, P7 és P8 pontforrások esetében VOLTCRAFT K202

tipusú digitális hőmérséklet mérő műszerhez csatlakoztatható "K" (NiCr-Ni) tfpusú

hőelemmel végeztük. A hőelem jellemző adatai a következők:

Gyártó:

Méréstartomány:

Felbontás:

VOLTCRAFT.

O-+1200 °C

0, 1 °C

A P4, P7 és P8 pontforrások nedvességtartalmát 31 US EPA Method 4:2000 sz. módszer

előirásainak megfelelően kondenzációs-tömegméréses módszerrel határoztuk meg.

7.4. A TÉRFOGATÁRAM MEGHATÁROZÁSA

A térfogatáram meghatározásához a méréseket és számitásokat az MSZ 21853-2:1998

(visszavont szabvány) szabványban előirtaknak megfelelően végeztük. Az áramló közeg

sebességének meghatározásakor a nyomásviszonyokat DIGIMA PREMO tipusú digitális

műszerrel mértük. A mérőműszerjellemzői:

Gyártó:

Méréstartomány:

Felbontás:

SPECIALINSTRUMENT

0-20mbar(hPa)

0, 001 mbar

7.5. SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS MEGHATÁROZÁSA

A szílárd anyag emissziójának meghatározásához a mintavételt az ISO 9096:2003

(visszavont szabvány) sz. szabvány előírásainak megfelelően, izokinetikus elszivás

alkalmazásával végeztük. A mintavételhez MILLIPORE XX55 ti'pusú légszivattyút

használtunk, a leszivott gázáram mennyiségét GALLUS 2000 tfpusú gázmérővel mértük.

A kapott minták szilárdanyag tartalmának meghatározása az ENCOTECH Kft.

laboratóriumában, MEFTLER TOLEDO MX5 típusú mikromérleggel, tömegméréses

módszerrel történt.

P8 jelű pontforrás esetében a kialakított mintavételi hely nem volt alkalmas a szilárd

anyag mintavételére.
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Az illékony szerves oldószerek emissziójának méréséhez a mintavételt az MSZ EN

13649:2002 (visszavont szabvány) számú szabvány előírásainak megfelelően végeztük. A

mintavételi láncba aktívszénnel töltött mintavételi csöveket iktattunk. A mintavétel alatt a

leszívott gázáram mennyiségét Gallus 2000 tipusú gázmérővet mértük.

A formaldehid emissziójának méréséhez a mintavételt az MSZ-21853:16:1980 számú

szabvány előirásainak megfelelően végeztük. A mintavételi láncba elnyelető oldattal

töltött impingereket iktattunk, A mintavétel alatt a leszívott gázáram mennyiségét Gallus

ZOOOtfpusú gázmérővel mértük.

Az ammónia emissziójának méréséhez a mintavételt az MSZ 21853-22:1999 számú

szabvány előfrásainak megfelelően végeztük. A mintavételi láncba elnyelető oldattal

töltött impingert iktattunk. A mintavétel alatt a leszívott gázáram mennyiségét Gallus

2000 tipusú gázmérővel mértük.

A laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet 1. sz. meltékletként csatoljuk.

A/üstgaz emisszió meghatározásához a mintavételt az MSZ ISO 10396:1998 (visszavont

szabvány) szabvány előirásai szerint végeztük.

A füstgáz mintát egy 180 °C hőmérsékletre fűtött cserélhető kerámia porszűrőn

(porozitás 2 tim) keresztül szivja a minta-előkészítő egység, ahonnan Peltier-elemes

víztartalom leválasztást és finom porszűrést követően jut a szervetlen komponenseket

mérő HORIBA PG-250 típusú folyamatos gázanalizátorba.

Az analizátort a vizsgálat előtt tanúsított anyagmintákkal kalibráltuk, a nullpontot

nitrogén gázzal állítottuk be.

Az alkalmozott gázanalizátor jellemzoi:

Komponens Működési elv
Alkalmazott mérési

tartomány

Becsült mérési

bizonytalanság

co NDIR 0-500 ppm ?8%

NO/NO:
Kemilumineszcencia

N0; konverter
0-500 ppm ?8%

so: NDIR 0-500 ppm ?10%

co; NDIR 0-20 % ?6%

Paramágneses 0-25 % ?6%
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8. A VIZSGÁLAT SORÁN ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK

Mintavétel, helyszíni vizsgálatok

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvány)

Légszennyező források vizsgálata. Altalános előfrások.

MSZ 13-101:1985 Gázemisszió szakaszos és folyamatos mintavételének és
meghatározásának követelményei.

MSZ 21853-2:1998

(visszavont szabvány)
LégszennyezŐ források vizsgálata. A térfogatáram
meghatározasa.

MSZ 1508756:1995 Levegőminőség. A hőmérséklet-, a légnyomás- és a
légnedvességi adatok figyelembevétele.

U5 EPA Method 4 Nedvességtartalom meghatározása füstgázokban

ISO 9096:2003
(visszavont szabvány)

Helyhez kötött légszennyező források. Zárt csatornában
áramló szilárdanyag koncentrácíójának és
tömegaramának meghatározása. Kézi gravimetriás
módszer.

MSZ EN 13649:2002

(visszavont szabvány)

Helyhez kötött légszennyező források emissziója. Az
egyedl, gázállapotú szen/esvegyületek
tömegkoncentrácíójának meghatározása. Aktív szenes és
oldószer-deszorpdós módszer.

MSZ 21853-16:1980 Formaldehid emissziójának meghatározása

MSZ 21853-22:1999
Légszennyező források vizsgálata. Az ammónia emisszió
meghatározása

MSZ ISO 10396:1998

(visszavont szabvány)
Helyhez kötött légszennyező források. Mintavétel a gázok
koncentrációjának folyamatos meghatározásához.

MSZ EN 15058:2006
(visszavont szabvány)

Szén-monoxid emisszió meghatározása.

MSZ EN 14792:2006
(vísszavont szabvány)

A nitrogén-oxidok emissziójának mérése.

MSZ 21853-6:1984
(visszavont szabvány)

Légszennyező források vizsgálata. A kén-dioxid emisszió
folyamatos mérése.

MSZ 21853-19:1981 Szén-dioxid emisszió meghatározása.

MSZ EN 14789:2006

(visszavont szabvány)
Az oxfgéntartalom folyamatos mérése.

Laboratóriumi szennyező anyag tartalom meghatározás (Encotech Kft.]

ISO 9096:2003

(visszavont szabvány)

Helyhez kötött légszennyező források. Zárt csatornában
áramló szilárd anyag koncentrációjának és tomegáramának
meghatározása. Kézigravímetriás módszer.
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Laboratóriumi szennyezó' anyag tartalom meghatározás (Bálint Analitika Kffc)

ISO 16200-1:2001 lllékony és kevésbé illékony szerves komponensek
meghatározása.

* Magyar Szabványügyi Testület által visszavont szabvány, amelyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság teljes
értékű, továbbra ís alkalmazható módszernek tekint.

9. MÉRÉSI EREDMÉNYEK

A mérési eredmények a vizsgólat ideje alatt érvényes üzemvltelijellemzőkre vonatkoznak.

9. 1. ALKOHOLOS FERTŐTLENÍTŐ ELSZÍVÓ I. (P2)

9. 1. 1. A LÉGCSATORNA MÉRETEI A MÉRÉSI SÍKBAN

A mintavételi hely a ventilátor utáni függőleges, kör keresztmetszetű vezetékszakaszon

található.

Csatorna mérete(d):

Hidraulikai átmérő:

Mérési keresztmetszet:

Csatorna alakja:

0 0, 200 m

0, 200 m

0, 031 m2

Kör keresztmetszetű

A mérési keresztmetszet

Előtt Után

Az egyenes szakasz hossza [m] 0, 20 0,40

Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai
átmérő többszöröseként kifeje^ve [-]

1,00 2,00

A vizsgálatok elvégzésére a fent leírt szakaszon volt lehetőség. A mintavételi helyhez

tartozó egyenes csőszakasz hossza miatt a mérési bizonytalanság nagyobb az MSZ 21853-

2:1998 (visszavont szabvány) szabványban leírtaknak megfelelően.

A térfogatáram mérési bizonytalansága: ?15%
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9. 1. 2. A MÉRÉSI KERESZTMETSZET VÁZLATRAJZA, MINTAVÉTEL

A térfogatáram meghatározásához a mintavételi sikban 1 mintavételi vonalon 1

mintavételi pontot helyeztünk el.

A; etll-alkohol koncentráció meghatározáshoz a mintát a mintavételi vonal középső

harmadából vettűk. A mintavételeket háromszor ismételtük meg.

A mintavételi pont
távolsága

a csatorna belső falától:

Sorszám

1.

m

0, 100

9. 1. 3. ARAMLÁSI JELLEMZÖK

Vizsgáltjellemző Méröszám Mértékegység

Mérési szelvény keresztmetszete: 0, 031 m'

Véggáz hőmérséklete; 25,1

Véggáz nedvesség tartalma: 0, 0091 kg/m'

Véggáz száraz normál sűrűsége: 1, 293 kg/nr

Véggáz nedves normál sűrűsége: 1, 288 kg/m:

Véggáz sűrűsége üzemi körülményeken: 1, 178 kg/m:

Véggáz statikus nyomása: 560 Pa

Abszolút nyomás a csatornában: 101160 Pa

Véggáz átlagos áramlási sebessége: 1,57 m/s

Sebességeloszlás egyenlőtlensége: 1, 0883

Korrekcióstényező: 0, 9231

Aktuálistérfogatáram: 175 m3 /h

Nedves normál térfogatáram: 160 m3 /h'

Száraz normál térfogatáram (Q): 158 m3 /h'

Atérfogatáram várható értéke: 146 mi/h'

"fízikai normá! állapotra (273 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás} vonatkoztatott érték
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9. 1. 4. SZENNYEZÖ KOMPONENSEK MÉRÉSI EREDMÉNYEI

Mintajele P2-A1 P2-A2 P2-A3 Atlag'

Mérési időszak ,02 -/s3210"-10 10>.11°; 11°2. 11>

Minta térfogat [m ] 0, 0200 0,0199 0, 0197

Etanol
(ig/minta 5,8 14,6 49,8

mg/m- 0, 290 0,734 2,53 1, 18

* mintavételi idövel súlyozott átlagkoncentráció
. * fizikai normál állapotra (273 K hfimérséklet, 101,3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték

9.2. ALKOHOLOS FERTŐTLENITŐ ELSZÍVÓ II. (P3)

9. 2. l. A LÉGCSATORNA MÉRETEI A MÉRÉSI SÍKBAN

A mintavételi hely a ventilátor utáni függőleges, kör keresztmetszetű vezetékszakaszon

található.

Csatorna mérete(d);

Hidraulikai átmérő:

Mérési keresztmetszet:

Csatorna alakja:

0 0, 200 m

0, 200 m

0, 031 m2

Kör keresztmetszetű

A mérési keresztmetszet

Előtt Után

Az egyenes szakasz hossza [mj 0, 10 0, 40

Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai
átmérő többszöröseként kifejezve [-]

0, 50 2, 00

A vizsgalatok elvégzésére a fent leírt szakaszon volt lehetőség. A mintavételi helyhez

tartozó egyenes csőszakasz hossza miatt a mérési bizonytalanság nagyobb az MSZ 21853-

2:1998 (visszavont szabvány) szabványban leirtaknak megfelelően.

A térfogatáram mérési bizonytalansága: ?15%
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9. 2.2. A MÉRÉSI KERESZTMETSZET VÁZLATRAJZA, MINTAVÉTEL

A térfogatáram meghatározásához a mintavételi sikban 1 mintavételi vonalon összesen 1

ponton végeztünk nyomásméréseket.

Az etil-alkohol koncentráció meghatározáshoz a mintavételi vonal középső harmadából

vettük. A mintavételeket háromszor ismételtük meg.

A mintovételi keresztmetszet vázlatrajza:

A mintavételi pont
távolsága

a csatorna belső falától:

Sorszám

1.

m

0, 100

9. 2. 3. ÁRAMLÁSUELLEMZŐK

Vizsgált jellemző Mérőszám Mértékegység

Mérési szelvény keresztmetszete: 0,031 m'

Véggáz hőmérséklete: 25,1

Véggáz nedvesség tartalma: 0, 0091 kg/nr

Véggáz száraz normál sűrűsége: 1,293 kg/rrr

Véggáz nedves normál sűrűsége: 1, 288 kg/m;

Véggáz sűrűsége üzemi körülményeken: 1, 177 kg/m:

Véggáz statikus nyomása: 526 Pa

Abszolút nyomás a csatornában: 101126 Pa

Véggáz átlagos áramlási sebessége: 1,5 m/s

Sebességeloszlásegyenlőtlensége: 1, 0931

Korrekcióstényező: 0,9225

Aktuális térfogatáram: 167 m7h

Nedves normál térfogatáram: 153 m'/h'

Száraz normál térfogatáram (Q); 151 m-Vh'

A térfogatáram várható értéke: 139 'm^
*fizikai normál áilapotra (273 K hömérséklet, 101, 3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték
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9. 2. 4. SZENNYEZÖ KOMPONENSEK MtRÉSI EREDMtNYEI

Mintajele P2-A1 P2-A2 P2-A3 Átlag'

Mérési időszak 101"-1032 1032.11>2 11°2-11"

Minta térfogat [m ] 0,0199 0,0197 0, 0197

Etanol
Ijg/minta 9,4 20,4 82,2

mgfms 0, 472 1, 04 4, 17 1, 89

* mintavételi idővel súlyozott átlagkoncentráció
** fizikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték

9.3. KAZÁNKÉMÉNY I. (P4)

9. 3. 1. A LÉGCSATORNA MÉRETEI A MÉRÉSI SÍKBAN

A mintavételi helyet a berendezés utáni vízszintes, kör keresztmetszetű vezetékszakaszon

közvetlen a hajlat előtt volt lehetőség kialakitani.

Csatorna mérete(d): 0 0, 215 m

Hidraulikai átmérő: 0, 215 m

Mérési keresztmetszet: 0, 036 m

Csatorna alakja: Kör keresztmetszetű

A mérési keresztmetszet

Eló'tt Után

Az egyenes szakasz hossza [m] 0, 20 0, 00

Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai
átmérő többszöröseként kifejezve [-]

0, 93 0, 00

A vizsgálatok elvégzésére a fent leirt szakaszon volt lehetőség. A mintavételi helyhez

tartozó egyenes csőszakasz hossza miatt a mérési bizonytalanság nagyobb az MSZ 21853-

2:1998 (visszavont szabvány) szabványban leirtaknak megfelelően.

A térfogatóram mérési bizonytalansága: ?15%
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9. 3. 2. A MÉRÉSI KERESZTMETSZET VÁZLATRAIZA, MINTAVÉTEL

A térfogatáram meghatározásához a mintavételi si'kban 1 mintavételi vonalon összesen 1

ponton végeztünk nyomásméréseket.

A fűstgáz komponensek mintavételét a mintavételi sikban kialakított mintavételi vonal

középső harmadában hajtottuk végre.

A mintavételi keresztmetszetyázlatroizo:

A mintavételi pont
távolsága

a csatorna belső falától:

Sorszám

1.

m

0, 110

9. 3. 3. ÁRAMiÁSI JELLEMZŐK

Vizsgált jellemző Mérőszám Mértékegység

Mérési szelvény keresztmetszete: 0, 036 m'

Véggáz hőmérséklete; 95,7

Véggáz nedvesség tartalma: 0, 0414 kg/nr

Véggáz száraz normál sűrűsége: 1,304 kg/m'

Véggáz nedves normál sűrűsége: 1, 28 kg/nr

Véggáz sűrűsége üzemi körülményeken: 0, 941 kg/nr

Véggáz statikus nyomása: -22 Pa

Abszolút nyomás a csatornában: 100578 Pa

Véggáz átlagos áramlási sebessége: 1, 55 m/s

Sebességeloszlás egyenlőtlensége: 1,0087

Korrekciós tényező: 0, 9364

Aktuális térfogatáram: 201 m3/h

Nedves normál térfogatáram: 148 má/h'

Száraz normál térfogatáram (Q); 141 m'/h

A térfogatáram várható értéke: 132 mVh'

*fizikai normál áltapotra (273 K hömérséklet, 101,3 kPa nyomás} vonatkoztatott érték
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3. 3.4. FOLYAMATOSAN MÉRT KOMPONENSEK MfRÉSI EREDMÉNYEI

2018. 10. 31.
1. mérésl
időszak

2. mérési

időszak

3. mérési

időszak
Atlag'

Mérési időszak gl3.g43 943-10> 13 <n4310"-10 9".10"

A légszennyező anyagok koncentráclója

Szén-monoxid (ppm v/v) 8,7 5,8 6,3 6,9

Nitrogén-oxidok (ppm v/v) 19,0 9,5 15,9 14,8

Szén-dioxid (%v/v) 3,4 1,7 2,7 2,6

Oxigén (%v/v) 15,2 18,2 16,4 16,6

* mintavétell fdffvel súlyozott átlagkoncentráció
** fizlkai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) vonatkortatott érték

;13

A P4 jelű pontforrás füstgázmérési eredményei
C0(ppmv/v) . -N0x|ppm>/>) -C02(%>/v) -02(Kv/v|

9:28 9:43 9:58 10:13

Idö (öra:percj

10:28

120 i

100

i. \
l:i
í 40 -|

20 -I

o

A P4 jelű pontforrás hőmérséklet mérési eredményei

I-I' 1' T 1-~- 1.---- -1'"~" - " 1. ' .- I-]' 1' 1' ]' T

9:13 9:28 9:43 9:58 10:13

ld6 [órarperc]

10:28 10:43
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Az eredmények ótszómításo mg/m mértékegységre:

2018. 10. 31.
1. mérési

időszak

2. mérésl

időszak

3. mérési

időszak
Atlag

Atiag
3%02

tartalomra

Mérési időszak 9"-9" 9"-10" 10>-10< 13 -, n439"-10

A légszennyező a n ya gok koncentrációja

Szén-monoxid (mg/m ) 10,9 7,3 7,9 8,7 35,6

Nitrogén-oxidok (NOrként) (mg/m ) 39,0 19,5 32,6 30,4 124

Szén-dioxid (mg/m ) 67200 33600 53400 51400 210000

Oxigén (%v/v) 15,2 18,2 16,4 16,6 16,6

* mintavételi idövel súlyozott átlagkoncentráció
** fizikai normál állapotra (273 K hŐmérséklet, 101,3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték

9.4. AGGREGÁT KÜRTŐ (P6)

9. 4. 1. A LÉGCSATORNA MÉRETEI A MÉRÉSI SI'KBAN

A mintavételi hely a berendezés utáni függőleges, kör keresztmetszetű vezetékszakaszon

található.

0 0, 100 m

0, 100 m

Csatorna mérete(d):

Hidraulikai átmérő:

Keresztmetszet:

Csatornaalakja:

0,008 m'

Kör keresztmetszetű

A mérési keresztmetszet

EIőtt Után

Az egyenes szakasz hossza [m] 0, 20 0, 21

Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai
átmérő többszöröseként kifejezve [-]

2, 00 2, 10

A vizsgálatok elvégzésére a fent leírt szakaszon volt lehetőség. A mintavételi hely előtti

egyenes csőszakasz hossza miatt a mérési bizonytalanság nagyobb az MSZ 21853-2:1998

(visszavont szabvány) szabványban leírtaknak megfelelően.

A térfogatáram mérési bizonytalansága: ?10%

A szilárd anyag-koncentráció meghatórozás bizonytalansóga: ?12%
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9. 4. 2. A MÉRÉSI KERESZTMETSZET VÁZLATRAJZA, MINTAVÉTEL

A térfogatáram meghatározásához a mintavételi sikban 1 mintavételi vonalon összesen 1

ponton végeztünk nyomásméréseket.

A szilárd anyag mintavételekhez, és a térfogatáram méréshez a mintavételi síkban

kialakított 1 mintavételi vonalon összesen 1 pontot helyeztünk el az alábbiak szerint. Az

izokinetikus elszívás biztosítása érdekében 5 mm átmérőjű csutorát használtunk. A

mintavételt háromszor ismételtük meg.

Afüstgáz komponensek mlntavételét egy másik mintavételi síkban kialakított mintavételi

vonal középső harmadában hajtottuk végre.

A mintavételi keresztmetszet vázlatrajza:

A mintavételi pont
távolsága

a csatorna belsőfalától:

Sorszám

1.

m

0,050
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9. 4. 3. ÁRAMLÁSI JELLEMZÖK

Vizsgált jellemzó' Mérőszám Mértékegység

Mérési szelvény keresztmetszete: 0, 008 m'

Véggáz hőmérséklete: 84,8

Véggáz nedvesség tartalma: 0, 0303 kg/m;

Véggáz S2áraz normál sűrűsége: 1, 302 kg/nr

Véggáz nedves normál sűrűsége: 1, 284 kg/m-

Véggáz sűrűsége üzemi körülményeken: 0,973 kg/nr

Véggáz statikus nyomása: 27 Pa

Abszolút nyomás a csatornában: 100627 Pa

Véggáz átlagos áramlási sebessége: 8,26 m/s

Sebességeloszlás egyenlőtlensége: 1, 0019

Korrekcióstényező: 0, 9377

Aktuális térfogatáram: 238 m3/h

Nedves normál térfogatáram: 180 -m3/hT'

Száraz normál térfogatáram (Q): 173 m3/h'

Atérfogatáram várható értéke: 162 m'/h'

"fizikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101, 3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték

9. 4.4. SZILÁRDANYAG MÉRÉSI EREDMÉNYEI

M i nt a J e i e P6-PI P6-P2 P6-P3 Atlag'

Mérési időszak 11>-11< n*3-i2> 12"-12a5

Minta térfogat [m; 0, 3454 0, 3419 0,3460

Szilárd anyag
mg/minta 2, 31 2, 27 2, 28

mg/m 6, 69 6, 64 6, 59 6,64

5 % oxigéntartalomra vonatkoztatott koncentráctó [mg/m ] 36,6

* mintavételi idővel sútyozott átlagkoncentráció
** fizikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101, 3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték
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S. 4. 5. FOLYAMAJOSAN MÉRT KOMPONENSEK MÉRÉSI EREDMÉNYEI

2018. 10. 31.
1. mérési
időszak

2. mérési
időszak

3. mérési
időszak

Atlag'

Mérésl időszak ll".ll" 41 i->ll11"-12 11 4 .. 4112"-1Z 11 <t4111"-12

A légszennyező a nyag o k koncentrációja

Szén-monoxid (ppm v/v) 87,7 72,8 72,2 77,6

Nitrogén-oxidok (ppm v/v) 163 154 151 156

Kén-dioxid (ppm V/V) < 1,0 <1,0 < 1,0 <1,0
Szén-dioxid (%v/v) 2,0 1,9 1,9 1,9

Oxigén (%v/v) 18,0 18,2 18,2 18,1
* mintavételi idővel súlyozott átlagkoncentráció
. * flzikai normál állapotra (273 K homérséklet, 101, 3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték

A P6 jelű pontforrás füstgázmérési eredményei
COfppmv/v) -N0x(ppmv/v) -S02(ppmv/>) -C02(%v/v)

300, 0 T

200,0

100, 0 +

11:11 11:26 11:41

ldö(óra:perc]

11:56

02 (X v/<)

T 25,0

12:11

100 i

90 -|
80 ^

" 70 -|

S 60 -|
? 50-|
.ai

É 40-1
1 30-1

20 -]

10 -|
o

11

A P6 jelu pontforrás hőmérséklet mérési eredményei

-I-I' 1. ' T

11:26 11:4111

I. I-1"'".'-" r

11:56

Idö (óra:perc)

12:11 12:26 12:41
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Az eredmények átszámitása mg/m mértékegységre:

2018. 10. 31.
1. mérésl

időszak

2. mérési

időszak

3. mérési

idöszak
Atlag

Átlag'
5%0;

tartalomra

Mérési időszak n"-ir 11--12' 12U-12' 11 " ., 4111"-12

A légszennyező anyagok koncentrációja

Szén-monoxid (mg/m' 110 91,0 90,3 97,1 536

Nitrogén-oxidok (NOz-ként) (mg/m) 334 316 310 320 1770

Kén-dioxid (SOz-ként) (mg/m ) <2,9 <2,9 <2,9 <2,9 <16,0

Szén-dioxid (mg/m'1) 39500 37600 37600 38200 211000

Oxigén (%v/v) 18,0 18,2 18,2 18,1
* mintavételi idővel súlyozott átfagkoncentráció
** fizikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101, 3 kPa nyomás} vonatkoztatott érték

9.5. VEGYIFÜLKE III. ELSZÍVÓ KÜRTŐ (P7)

9. 5. 1. A LÉGCSATORNA MÉRETEI A MÉRÉSI SÍKBAN

A mintavételi hely a ventilátor előtti vízszintes, kör keresztmetszetű vezetékszakaszon

talalható.

0 0, 125 m

0, 125 m

Csatorna mérete (d):

Hidraulikai átmérő:

Mérési keresztmetszet:

Csatorna alakja:

0, 012 m'

Kör keresztmetszetű

A mérési keresztmetszet

Előtt Után

Az egyenes szakasz hossza [m] 0,05 0, 05

Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai
átmérőtöbbszöröseként kifejezve [-]

0,40 0, 40

A vizsgálatok elvégzésére a fent lefrt szakaszon volt lehetőség. A mintavételi helyhez

tartozó egyenes csőszakasz hossza miatt a mérési bizonytalanság nagyobb az MSZ 21853-

2:1998 (visszavont szabvány) szabványban leírtaknak megfelelően.

A térfogatóram mérési bizonytalansága: íl5%
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9. 5. 2. A MERESI KERESZTMETSZET VÁZLATRAJZA, MINTAVETEL

A térfogatáram meghatározásához a mintavételi sikban a mintavételi vonalon 1 ponton

végeztünk nyomásméréseket.

A szennyezőanyagok koncentrációjának meghatározáshoz a mintavételt a mintavételi

vonal középső harmadából végeztük. A mintavételeket háromszor ismételtük meg.

A mintavételi keresztmetszet vázlatraiza:

A mintavételi pont
távolsága

a csatorna belső falától:

Sorszám

1.

m

0, 065

9. 5. 3. ÁRAMLÁSUELLEMZŐK

Vizsgált jellemző Mérőszám Mértékegység

Mérési szelvény keresztmetszete: 0, 012 m'

Véggáz hőmérséklete: 25,4

Véggáz nedvességtartalma: 0, 0111 kg/m-

Véggáz száraz normál sűrűsége: 1, 293 kg/m-

Véggáz nedves normál sűrűsége: 1, 286 kg/m-

Véggáz sűrűsége üzemi körűlményeken: 1, 167 kg/m:

Véggáz statikus nyomása: -65 Pa

Abszolút nyomás a csatornában: 100535 Pa

Véggáz átlagos áramlási sebessége: 5,95 m/s

Sebességeloszlás egyenlőtlensége: 1, 003

Korrekciós tényező: 0, 9375

Aktuális térfogatáram: 257 m3 /h

Nedves normál térfogatáram: 233 mVh'

Száraz normál térfogatáram (Q); 230 m'/h'

A térfogatáram várható értéke: 216 m3/h'
. fizlkal normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101, 3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték
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S.5.4. SZENNYEZŐ KOMPONENSEK MÉRESI CREDMÉNYEI

Minta jele P7-A1 P7-A2 P7-A3 Atlag'

Mérési idó'szak 50 < 2010'"-11 1121-11> 11"-1223

Minta térfogat [m ] 0,0195 0,0200 0, 0198

Etanol
^lg/minta 36,1 35,5 7,6

mg/m 1,85 1, 78 0,384 1,34
* mintavételi idővel súlyozott átlagkoncentráció
" fizikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101, 3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték

Minta jele P7-EA1 P7-EA2 P7-EA3 Atlag'

Mérési időszak SO " ,, 2010°"-11 21"-Slii"-n 1153-12"

Minta térfogat [m ] 0, 0299 0,0298 0, 0298

Ammönia
^ig/minta 2, 48 2, 68 4, 27

mg/m- 0,083 0,090 0, 143 0, 105

* mintavétefi idővel súlyozott átlagkoncentráció
** fízikai normál állapotrs (273 K hőmérséklet, 101/3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték

Mintajele P7-EF1 P7-EF2 P7-EF3 Átlag'

Mérési időszak io-<-n2> 1121-1151 11>-1223

Minta térfogat [m 0, 0303 0,0305 0,0302

Formaldehid
pg/minta < 3, 18 < 3, 54 < 3, 36

mg/m < 0, 105 < 0, 116 < 0, 111 < 0, 111

* mintavételi idővel súlyozott átiagkoncentráció
** fizikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték

9. 6. P8

9. 6. 1. A LÉGCSATORNA MÉRETEI A MÉRÉSI SÍKBAN

A mintavételi hely a ventilátor utáni vízszintes, kör keresztmetszetú' vezetékszakaszon

található.

0 0, 130 m

0, 130 m

Csatorna mérete(d):

Hidraulikai átmérő:

Keresztmetszet:

Csatorna alakja:

0, 013 m'

Kör keresztmetszetű
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A mérési keresztmetszet

Elott Után

Az egyenes szakasz hossza [m] 0,30 0, 15

Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai
átmérő többszöröseként kifejezve [-]

2, 31 1, 15

A vizsgálatok elvégzésére a fent leirt szakaszon volt lehetőség. A mintavételi helyhez

tartozó egyenes csőszakasz hossza miatt a mérési bizonytalanság nagyobb az MSZ 21853-

2:1998 (visszavontszabvány) szabványban leírtaknak megfelelően.

A térfogatáram mérésl bizonytalansága: ?15%

A MÉRESI KERESZTMET5ZET VÁZLATRAJZA, MINTAVÉTEL

A térfogatáram méréshez a mintavételi síkban kialakftott 1 mintavételi vonalon összesen

1 pontot helyeztünk el az alábbiak szerint.

A fustgáz komponensek mintavételét a mintavételi síkban kialakitott mintavételi vonal

középső harmadában hajtottukvégre.

fi, niintavételi keresztmetszet vózlatraiza:

A mintavételi pont
távolsága

a csatorna belsőfalától:

Sorszám

1.

m

0, 065
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9. 6. 2. ÁRAMLÁSUELL EMZOK

Vizsgált jellemző Mérőszám Mértékegység

Mérési szelvény keresztmetszete: 0, 013 m'

Véggáz hőmérséklete: 53,3

Véggáz nedvesség tartalma: 0, 008 kg/nr

Véggá; száraz normál sűrűsége: 1, 296 kg/m3'

Véggáz nedves normál sűrűsége: 1, 291 kg/m;

Véggáz sűrűsége üzemi körülményeken: 1,072 kg/m:

Véggáz statikus nyomása: Pa

Abszolút nyomás a csatornában: 100605 Pa

Véggáz átlagos áramlási sebessége: 1,7 m/s

Sebességeloszlás egyenlőtlensége: 1,0026

Korrekciós tényező: 0, 9376

Aktuális térfogatáram: 79,6 mVh

Nedves normál térfogatáram: 66,1 m'/h'

Száraz normál térfogatáram (Q): 65,4 m7h"

A térfogatáram várható értéke: 61,3 m'/h'

*fízikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték

9. 6. 3. FOLYAMATOSAN MÉRT KOMPONENSEK MÉRÉSI EREDMÉNYEI

2018. 10. 31.
1. mérési

időszak

2. mérési

időszak

3. mérési

időszak
Átlag'

Mérési Időszak 13°°. 13'° 13>-l4°° 14°°-l4M 13M-14>

A légszennyező anyagok koncentrációja

Szén-monoxid (ppm v/v) 19,2 21,3 21,3 20,6

Nitrogén-oxidok (ppm v/v) 82,9 84,4 84,7 84,0

Szén-dioxid (%v/v) 0,4 0,5 0,5 0,5

Oxigén (%v/v) 20,6 20,6 20,6 20,6

* mintavételi idővel súlyozott átlagkoncentráció
** fízikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték
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100, 0 T

0,0

13:00

CO (ppm v/v)

A P8 Jelű pontforrás fustgázmérési eredményei

NOx (ppm u/v) - C02 (% v/v) 02 (X v/v)
T ^,0

13:15 13:30 14:00 14:15

Idő [óra:perc]

Az eredmények átszámítása mg/m mértékegységre:

se

0,0

2018. 10. 31.
1. mérési
időszak

2. mérési

időszak

3. mérési
időszak

Átlag"

Mérési időszak 13Ö°.13M 30 <0013"'-14 00 ""3014""-14 13°°-14"1

Szén-monoxid (mg/m ) 24,0 26,6 26,6 25,7
Nitmgén-oxidok (NOrként) (mg/m3)' 170 173 174 172

Szén-dioxid (mg/m')" 7910 9880 9880 9220

Oxigén (%v/v) 20,6 20,6 20,6 20,6
* mintavételi idovel súlyozottátlagkoncentráció
*. fizikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101, 3 kpa nyomás) vonatkoztatott érték
Megj. : a 4/2011. (1. 14. ) VM rendelet 7. mellékletének 1.4. pontja szerint "Azoknál a termlkus technológiáknál,
melyekre nincs eljárás specifikus határérték eldirva, de az űzemszerű műkodés esetén az oxigéntartalom több
mint 19%, a vonatkozási oxigéntartalmat nem kell figyelembe venni."
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10. LÉGSZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS EREDMÉNYEI

Az emisszió értékének számításához a hordozógáz térfogatáramát és a szennyező anyagok

koncentrációját határoztuk meg.

A számitásokat az alábbi képlettel végeztük:

-6E = C Q 10'°, ahol

[kg/h]
[mg/m3]

emisszio,

a szennyezőanyag koncentrációja száraz fizikai normál állapotra
vonatkoztatva,

Q [m/h] a hordozógáz térfogatárama száraz fizikai normál állapotra
vonatkoztatva.

Pontforrás

jele
Szennyező
komponens

Kód
Mért

koncentrádó

(C) [mg/m3]"

Kibocsátási

térfogatáram

(QXm'/h)"

Számított emisszió

(E)[kg/h]

P2 Etanol 301 1, 18 158 0, 0002

P3 Etanol 301 1, 89 151 0, 0003

P4

Szén-monoxid 8,7

Nitrogén-oxidok

(NOz-ként)
30,4 141

Szén-dioxid 999 51400

0,0012

0, 0043

7, 247

P6

Szén-monoxid 97,1

NÍtrogén-oxidok
(N0;.ként)

320

Kén-dioxid

(S0;-ként)

173
<2,9

Szén-dioxid 999 38200

Szilárd anyag 6, 64

0,0168

0, 0554

<0,0005

6, 609

0, 0011

P7

Etanol 301 1, 34

Ammónia 0, 105 230

Formaldehid 310 <0, 111

0, 0003

< 0, 0001

< 0, 0001

P8

Szén-monoxid 25,7

Nitrogén-oxidok
(NOz-ként)

172 65,4

Szén-dioxid 999 9220

0, 0017

0, 0112

0, 603

* mintavételi időve! súlyozott átlagkoncentráció
** fízikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték
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Budapest, 2018. november 30.
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2018. november

Á NAH cif/al ^A H-]-] 666/20 i 5 'izámtm akkred'tláií viz'li^{'i!óSahoratf'irfvm.



BÁLÍNT ANAUTIKA Kfl. Latoralurium IS-S4/J63S-16SI: 1663-1665

Vizsgálati jegyzőkönyv
M-349/2018

Emissziós levegőminták kémiai vizsgálata

Megbizi: ENCOTECH Kft.

Munkaszám: 18-84

Mintikbdsokódja: 18-84/1638-Í65I; 1663-!6(5

Témavezetö: Sziikicsné Madarász Rita

A mintákat vette és a laboratőriumba szállftofta: a megbízó

A mintflvctel státusza: akkredilőlt

A minták laboratóriumba érkczésének id6pontja(i): 2018. 11.05,

A vizsgálatra kfjclölt mliitak, kéit vizsgálatok:

18-84/1638-1645
18-84/1646-1651; 1663-I66S

Emissziós levegőmmták ammónia Íll. formaldehid tartalmának,
emissziós levegöminták etanol tartalmának vizsgálata.

A mérési eredmények csak a megyizxgálí niinlákra vonatkisznak!
A mintcn'éfeiezés fetelőssége afení wvazeis ^S'míavfivől íerheli!

Vízsgálali móüszer/ek/:

MSZ21853-22:1999
AiTOréshib>ja;? 10%
A 1 só méréshatái':0,01 pg/ml

Atmnónia tartalom meghatáro2ása

MSZ2]853-)6:[980 3. fejezet
A inérés hibaja; ? 10%
Alsó méréshatár: 0, 06 ^. g/inl^

Fonnaldehid lartalom meghatározása

MSZ-13-140:1988

A mércs hibája: ? 5 %
Kisérö standarddaj korrigáll crtél^

Etanot tartaloin mefíliaiározása

A jegyzökönyvet készltette:

Témavezetö:

T, ^, isA-
Szukicsné Madarász Ríta ^

osztályvezetö

Budapesl, 2018. 11. 30.

A NAH áÍíul NAH-Í-J 666/20 í 5 '{sánwn akkrvdfíáU viz^áíóiuhorülór'nmi.
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BALINTANALITIKA Kfl. Laboratóriiim 18-S4/J638-I6S]; 1663-1665

Mérési eredmények

M 349/2018

Elnyeleto oldalm'mták kemiai vizsgálata (emisszió)

Beérkezésdátuma: 2018. 11. 05.

Minta

laboratóriumi

kódja
Minta jele

A inintaelökészftós

kezdete/a vizsgálat
vége

Ammónia

[tig/ml)
Tcrfogat

|ml|

18-84/1638 P7-EA) 1. 08./11,08. 0,05 62

18-8-), ] 639 P7-EA2 11.08./11.08. 0,05 <7

18-84/1640 P7-EA3 11. 08. /11. 08. 0,08 (1

18-84/1641 EA-VAK II.08. /11. 08. 0,01 M

Eltiyeletö oldatminták kémiai viisgálata (emissvó)

Bcérkezts daluma: 2018. 11. 05.

Minta

Iflboratóriumi

kódja
Minta jele

A mintaelökészítés
kezdete/a vizsgálat

vége

Formaldehid

||ig/ml|
Térfogcl

]ml|

18-B4/I642 P7-EF1 11.08./11.08. <w 53

I8-84/1643 P7-EF2 .
08/11. 08. <0,06 59

18-84/1644 P7-EF3 11. 08. /ll. OS. <0,06 56

18-84/1645 EF-VAK I1. 08. /11. 08. <0,06 76

Á NAH ú/füf NAH'l-1666/2015 'szamon akkrediíálí viz^tilóhhoratoriwi.
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BÁLINT ANALITIKA Kfl. Labornlúriiim IS-K4/163S-1651; 1663-Í665

M-349/2018

Emissiiós levegöminták etanol lartalmának mérési eredményei
fig/mifita

Beírkezés dátiima: 2018. 11. 05.

Laborkód

Komponensek
Minta jele

Mintaclökészités kezdetc/
a vizsgálatvége

etanol

18-84/1646

P7-A1
a

11.08. /11. 12.
34,7

18-84/1646

P7-A1
b

ii.osyii. i2.
1,4

Beérkezés (Utuma: 2018. 11. 05.

Laborkód

Komponensek
Minta Jele

Mintadőkészltés kezdete/
a vizsgálat véee

elanol

18-84/1647
P7-A!

a

11.08./11. 12.
34,7

18-84/1647

P7-A2
b

11. 08. /11. I2.

0,8

Bttrkezts dáluma: 2018. 11.05.

Laborkód

Komponensek
MÍnta Jelc

MÍntaeiökíszftés kezdete/
a vizseálat véee

ctanol

18-84/1648
P7-A3

a

11. 08. /11. 12.

7.1

18-84/1648
P7-A3

b

H. 08. /11. 12.

0,5
Beérkczés dituma: 2018. 11. 05.

Laborkód

Komponensek
MÍnta jele

Mintaelökészítés kezdete/

a vjzsgálatvége
etano)

18-84/1649
P2-A)

a

ll. OS./11. 12.
5,8

18-84/1649
P2-A1

b

II.OS./11. 12.
nd

Beérkszés dituma: Z018. 11.05.

Laborkód

Komponensek
Minta jele

MintacUkészftés kezdete/
a vizseílat véee

etanol

18-84/1650
P2-A2

a

11. 08. /11. 12.

14.6

18-84/1650

P2-A2
b

11. 08. /I1. 12.

nd

Bcérkezésdatuma: 2018. 11, 05.
Laborkód I T8-84/165 1

Jíompouensek
Minta jcle

MintaeIőkészHés kezdete/
a vizsgálat vége

etanol

P2-A3
a

1. 08./11. 12.

49,8

18-84/1651
P2-A3

b

ll. OS./11. 12,
nd

A módszerkimulatási halnra(nd): 0, 05 ^ig/ininta

18-84/1646

P7-A1
a+b

1. 08. /11. 12.

36,1

18-84/1647
P7-A2

a+b

11. 08./ll. lZ.

35,5

18-84/1648

P7-A3
a+b

11. 08. /1I. 12.

7.6

18-84/1649

P2-A1
a+b

I1.08. /II. 12.

18-84/1650
P2-A2
a+b

11.08./I1. 12.
14,6

18-84/1651

P2-A3
a+b

U. 08. /11. 12.

49.8

A NAH álíal NAH-l-J 666/2015 szúnuw ukkrtídiíáU vizagálóhboralórium.
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BALJNT ANALITJKA Kfl. Lniiiinilórium 1S-S4/163S-165 I; 1663-1665

M-349/2018

Emissuós levegómiliták etanoi tarfalmának mérési erecíményei
fig/minla

Beérkezésdatuma; 2018.11.05.
Laborkéd

Komponensek
Minta jele

Mintaelökészités kezdete/

a vizsgálat vége

etanol

18-84/1663
P3. A1

a

1. 08. /11. 12.

9.4

18-84/1663

P3-A1
b

D.08,/11. 12.
ná

Beérkezés diituma: 2018. 11. 05.
Laborkód

Mintajelc
Komponensck
MmtaeIÖkészftés kezdete/

a vizsgálal vége

clano!

18-84/1664

P3-A2
a

D.08./11. 12.
20.4

18-84/1664
P3-A2

b

11. 08yil. l2.

nd

Beérkezésdituma: 2018. 11. 05.
Laborköd

Minta jele
Komponensek
Mintaelökészités kezdete/

a vizsgátatvéec
etanol

18-84/16(5
P3-A3

a

tl.08./11. 12.
82.2

18-84/1665

P3-A3
b

11. 08. /11. 12.

nd

A módszer kimulatási hatara (nd): 0,05 pg/minta

8-M/1663

P3-A1
a+b

1.08./11. 12.
9,4

18-84/1664

P3-A2
a+b

11. 08. /II. 12.

20,4

18-84/1665

P3-A3
a+b

L08./11. I2.

82,2

A NAHálial NAH-J-i 666/20 í 5 számw ukh-edisált vízsgá/óhhtíi'tfíóriun).
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6ÁLMT ANALITJKA Kft. Liibaratórium 1S-S4/163S-1651: 1663-1665

Kromatogramok

A NAH áííaf NAH-}-1666/20 Í 5 'izamon akkrecfiláh vizs^álóiahorcftór nwi.
6/6
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NYILATKOZAT

A Fluart Innovative Vaccines Kft. pilisborosjenői telephelyének (2097 PilisborosJenő, Ffi u. 7.)
üzemigazgatójaként nyilatkozom, hogy 2018. október 31-én az alábbi pontforrásokhoz tartozó
berendezések normál üzemben működtek.

Mintavételi időpont

2018. október 31-

Vizsgált pontforrások

P2- Alkoholos Fertőtlenltő elszfvó I.

P3 -Alkoholos Fertőtlenltő elszlvó II.

P4-Kazánkéményl..

P6-Aggregitkürtő

P7 - Vegylfülke lll. elszlvó kürtő.

P8- Töltőgép

A berendezések a fent megjelölt idfitartam alatt sem üzemzavar, sem alulműkodés, illetve
tűlmuködés nem volt tapasztalhatő.

Pilisborosjenő 2018.12.03.

......... í. ^-........
Dr. Galgdcz Géza

üzemigazgatfl

FLUART [nnovaíive Vaccines KFT.
2097 Pifebüfüsjenó, Fö u. 7.


