
 
 

 

 
 

TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI 
FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

 
 
 
 

Telekhalmi Major Kft.  
Poroszló, 093/7, 093/9, 093/10 hrsz. alatt üzemeltetett  

állattartó telep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mertcontrol HL-LAB Kft.  
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020. november 



Telekhalmi Major Kft.  Teljeskörű környezetvédelmi  
Poroszló  felülvizsgálati dokumentáció 

2 
 

 
A Telekhalmi Major Kft. által üzemeltetett állattartó telep teljes körű kör-

nyezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja  
 
 
 
 
Engedélyes: 
Telekhalmi Major Kft. 
5331 Kenderes, 0308/1 hrsz. 
 
A vizsgált telephely: 
Telekhalmi Major Kft. 
3388 Poroszló, 093/7, 093/9, 093/10 hrsz. 
 
 
 
Készítette: 
Mertcontrol HL-LAB Kft. 
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. 
 
Kövesligeti Miklós  
környezetvédelmi szakértő 
 
Sámi Lajos 
környezetvédelmi szakértő  
 
Veszelinov Ottó  
élővilágvédelmi szakértő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: 
2020. november 

  



Telekhalmi Major Kft.  Teljeskörű környezetvédelmi  
Poroszló  felülvizsgálati dokumentáció 

3 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

  
Mellékletek ........................................................................................................ 4 
Bevezetés ........................................................................................................... 5 
1. ÁLTALÁNOS ADATOK, A TEVÉKENYSÉG RÖVID BEMUTATÁSA .... 6 

1.1. Az engedélykérő adatai ........................................................................... 6 
1.2. A telephelyen lévő épületek, építmények bemutatása .............................. 7 
1.3. A telephelyen végzett tevékenység ismertetése, az alkalmazott 
technológia bemutatása .................................................................................. 8 
1.4. Tisztítás, veszélyesanyag-gazdálkodás .................................................. 10 
1.5. A felülvizsgálati időszakban felhasznált anyagok, kibocsátások ............ 10 
2.1. Levegőtisztaság védelem ....................................................................... 12 
2.1.1. Levegőkörnyezeti alapállapot............................................................ 13 
2.1.2. Működés hatása ................................................................................ 15 
2.1.3. Klímakockázat .................................................................................. 24 

2.2. Vízellátás ............................................................................................... 34 
2.2.1. Kommunális szennyvíz, hígtrágya keletkezése, elhelyezése .............. 35 
2.2.2. Csapadékvíz ...................................................................................... 36 
2.2.3. Monitoring rendszer .......................................................................... 36 

2.3. Hulladékgazdálkodás ............................................................................. 37 
2.3.1. A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékok ................ 37 
2.3.2. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok ....................... 38 

2.4. Talaj ...................................................................................................... 39 
2.5. Zaj- és rezgésvédelem ........................................................................... 41 
2.6. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 50 
2.7. A telephely környékének földrajzi jellemzői.......................................... 59 

3. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK .................................................................... 64 
4. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA
 ......................................................................................................................... 65 

 
 



Telekhalmi Major Kft.  Teljeskörű környezetvédelmi  
Poroszló  felülvizsgálati dokumentáció 

4 
 

Mellékletek 
 

1. Telephelyre vonatkozó engedélyek 
2. Szakértői jogosultságok 
3. Tulajdoni lap, térképmásolat 
4. Helyszínrajz 
5. Hatásterületek 
6. Vizsgálati jegyzőkönyv 
7. KIR dokumentum 
8. N, P, NH3 számítási táblázat 

 
 
 



Telekhalmi Major Kft.  Teljeskörű környezetvédelmi  
Poroszló  felülvizsgálati dokumentáció 

5 
 

Bevezetés 
 
A Telekhalmi Major Kft. (továbbiakban: Engedélyes) tulajdonában lévő 3388 
Poroszló, 093/7, 093/9, 093/10 hrsz. alatti állattartó telep, a Borsod Megyei 
Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-
16/721-8/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel ren-
delkezik.  
 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján az engedélyben foglalt követel-
ményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra 
vonatkozó szabályok szerint, felül kell vizsgálni. 
 
Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával az Engedélyes. 
szerződésben bízta meg a Mertcontrol HL-Lab cégcsoportot (4031 Debrecen, 
Köntösgát sor 1-3.).  
 
A HL-Lab rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakértői feljogosításokkal, 
melyeket a 2. sz. mellékletben csatoltunk.  
 
 



Telekhalmi Major Kft.  Teljeskörű környezetvédelmi  
Poroszló  felülvizsgálati dokumentáció 

6 
 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, A TEVÉKENYSÉG RÖVID BEMUTATÁSA 

1.1. Az engedélykérő adatai 
 
A telephely tulajdonosának és üzemeltetőjének megnevezése, címe. 
 
Tulajdonos adatai: 
Cégnév:   Telekhalmi Major Kft. 
Székhely:   5331 Kenderes, 0308/1 hrsz. 
 
Engedélykérő/üzemeltető adatai: 
Cégnév:       Telekhalmi Major Kft. 
A cég székhelye:  5331 Kenderes, 0308/1 hrsz. 
KÜJ szám:    103392497 
KTJ szám:   100796664 
Cégjegyzék szám:  16-09-015089 
TEÁOR kód:  0146 Sertéstenyésztés 
Telephely címe:   3388 Poroszló, 093/7, 093/9, 093/10 hrsz. 
Súlyponti EOV:   X=258100, Y=767460 
 
A telephelyet bemutató helyszínrajzot a 4. sz. mellékletben, a tulajdoni lapot, 
valamint földhivatali térképmásolatot a 3. sz. mellékletben csatoltuk. 
 

 
1. sz. kép: A felülvizsgálattal érintett terület térképi ábrázolása (MEPAR) 

Érintett terület 
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2. sz. kép: A felülvizsgálattal érintett telephely térképi ábrázolása (MEPAR) 

 
A sertéstelep Poroszló település közigazgatási külterületén helyezkedik el. A 
telephely Poroszló-Besenyőtelek közötti, 33. sz. út É-i oldalán helyezkedik el. 
Legközelebbi település Poroszló, amely kb. 2,5 km-re, K-i irányban található a 
sertésteleptől. 
 
Rendelkezésre álló engedélyek: 
 

Határozat száma Tárgy Hatóság 
BO/16/721-8/2016.  

(15224/2015) 
Egységes környezet-
használati engedély 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Kormányhivatal 

35500/9875/2018.ált. Vízilétesítmények vízjogi 
üzemeltetési engedélye 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

HE/KVO/00553-
6/2020. 

Üzemi kárelhárítási terv 
jóváhagyása 

Heves Megyei  
Kormányhivatal 

1.2. A telephelyen lévő épületek, építmények bemutatása  
 
A sertéstelep létesítményei: 
 

 Iroda, szociális épület 
 Állattartó épületek 16 db 
 HDPE hígtrágya tározó  

Érintett terület 
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 Hígtrágya átemelő akna (2 db) 
 Trágyakezelő épület (szeparátor) 
 Közbenső hígtrágya tározó (4 db)  
 Vízműkút (2db) 
 Hidroglóbusz 
 Műhely 
 Boncoló 
 Mázsaház 
 Fedett szín 
 Kapcsoló és vezérlő épület 

 
Földalatti tartályok a telephelyen nincsenek.  

1.3. A telephelyen végzett tevékenység ismertetése, az alkalmazott technoló-
gia bemutatása 
 
A telephelyet a Telekhalmi Major Kft. 2015-ben vásárolta meg. A telephelyen 
végzett tevékenyég: sertéstenyésztés (TEÁOR 0146). 
 
A telepen lévő jelenlegi dolgozói létszám 17 fő. A munkavégzés 1 műszakos 
munkarendben történik 7:00 – 16:00 óráig. 
 
A telephelyen lévő állattartó épületek és jellemzőik: 
 

sor 
szám 

megnevezés kiépített 
férőhely 

(db) 

alkalmazott 
férőhely 

(db)* 

trágya 
kezelés 

padozat szellőzés eteés 

1. 1-es hizlalda 699 500 hígtrágya, részben 
lagúna 

aszfalt, 
beton rács 

ventilátor 9 db 
cavenco 500 kW 

önetetés  csigás 
behordó rendszer 

2. 2-es hizlalda 699 500 hígtrágya, részben 
lagúna 

aszfalt, 
beton rács 

ventilátor 9 db 
cavenco 500 kW 

önetetés, csigás  
behordó rendszer 

3. 3-as hizlalda 699 500 hígtrágya, részben 
lagúna 

aszfalt, 
beton rács 

ventilátor 9 db 
cavenco 500 kW 

önetetés  láncos 
behordó rendszer 

4. 4-es hizlalda 699 500 hígtrágya, részben 
lagúna 

aszfalt, 
beton rács 

ventilátor 9 db 
cavenco 500 kW 

önetetés  láncos 
behordó rendszer 

5. 5-ös hizlalda 699 500 hígtrágya, részben 
lagúna 

aszfalt, 
beton rács 

ventilátor 9 db 
cavenco 500 kW 

önetetés láncos 
behordó rendszer 

6. 6-os hizlalda 699 500 hígtrágya, részben 
lagúna 

aszfalt, 
beton rács 

ventilátor 9 db 
cavenco 500 kW 

önetetés  láncos 
behordó rendszer 

7. 1-es batéria 1500 1000 lagúna műanyag 
rács, emelt 

ventilátor 12 db 
Wutz 450 kW 

önetetés  láncos 
behordó rendszer 

8. 75-ös egyedi 
kocaszállás 

70 70 lagúna beton rács ventilátor 4 db 
cavenco 500 kW 

önetetés  láncos 
behordó rendszer 

9. 2-es batéria 1500 1000 lagúna műanyag 
rács, emelt 

ventilátor 12 db 
Wutz 450 kW 

önetetés  láncos 
behordó rendszer 

10. 200-as egyedi 
kocaszállás 

200 200 lagúna beton rács ventilátor 4 db 
cavenco 630 kW 

önetetés  láncos 
behordó rendszer 

11. 1-es fiaztató 128 128 lagúna műanyag 
rács, emelt 

ventilátor 16 db 
cavenco 500 kW 

önetetés  láncos 
behordó rendszer 

12. 90-es egyedi 
kocaszállás 

85 85 lagúna beton rács ventilátor 4 db 
cavenco 500 kW 

önetetés  láncos 
behordó rendszer 

13. 2-es fiaztató 144 136 lagúna műanyag 
rács, emelt 

ventilátor 16 db 
cavenco 500 kW 

önetetés  láncos 
behordó rendszer 

14. 1-es,2-es ko-
caszálló  
(2 terem) 

240 240 hígtrágya, részben 
lagúna 

aszfalt, 
beton rács 

ventilátor 12 db 
cavenco 500 kW 

kézi adagolás, 
csillével 
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15. 3-as,4-es ko-
caszálló  
(2 terem) 

240 240 hígtrágya, részben 
lagúna 

aszfalt, 
beton rács 

ventilátor 12 db 
cavenco 500 kW 

kézi adagolás, 
csillével 

16. Süldőszállás 180 180 hígtrágya, részben 
lagúna 

aszfalt, 
beton rács 

ventilátor 8 db 
cavenco 500 kW 

önetetés  csigás  
behordó rendszer 

*Az állatjóléti rendelet meghatározza a minimum biztosítandó m2 számot korcsoportonként. 
A Kft. üzletpolitikája szerint alapból nagyobb férőhelyet biztosít az állatoknak, mint amit a 
rendelet minimumban előír. A két szempont lehetőséget ad egy tól-ig számra, mely figyelem-
be veszi a minimum m2-t és a Kft. üzletpolitikáját. Pontos férőhely számokat ezért nem lehet 
meghatározni, mert mindig van egy minimum m2, amit nem alkalmaz a Kft., mert az már az 
állatok életminőségére sem hat kedvezően. Lehetnek viszont olyan élethelyzetek, amikor ki-
vételt kell tenni és el kell térni a megszokott tartástól.      
 
A telephelyen alkalmazott férőhely: 6279 db (kiépített 8481 db**). 
 koca: 1099 db 
 hízó: 5180 db  
**szopósmalaccal 
 
Etetés 
 
Az állattartó épületek legnagyobb részében önetetés és láncos behordórendszert 
alkalmaznak (lsd. táblázat). A takarmányt az épületek előtt elhelyezett silókból 
biztosítják. Az állatok itatása minden épületben víztakarékos szopókás rendsze-
rű. 
 
A telephelyen lévő silók száma és kapacitása: 
 

- 6 db tranzit siló: 6 t 
- 12 db siló: 6 t 
- 2 db siló: 4 t 

összesen: 20 db siló (6 db tranzit, 14 db épületek mellett) 
  
Fűtés 
 
Fűtés az 1. és 2. sz. battériákban (2 db fix hőlégbefúvó, GEOS 8,5 kW), vala-
mint az 1. és 2. sz. fiaztatókban van (elektromos infra, 150 Watt). 
 
Trágyakezelés: 
 
Az épületek mindegyike hígtrágyás rendszerű. A részletes trágyakezelési tech-
nológiát és annak technológiai elemeit a 2.2.1. fejezetben mutatjuk be.   
 
Járműforgalom: 
 
A telephelyen belüli közlekedés szilárd burkolatú úton történik. A telepen belüli 
járműmozgás: 
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- 2 db MTZ típusú traktor (alkalomszerűen) 
- 1 db homlokrakodó (alkalomszerűen) 
- 1 db targonca 
 
A szállítások járműforgalma: 
 
- hízószállítás:    ~80 alkalom/év  
- takarmány beszállítás:   ~56 alkalom/év  
- hígtrágya kiszállítás:  ~50 alkalom/év 
- hulladékszállítás:   ~52 alkalom/év 
- komm. szennyvíz szállítás: ~2 alkalom/év 
- állati hulla elszállítás:  ~104 alkalom/év 

1.4. Tisztítás, veszélyesanyag-gazdálkodás 
 
Az állattartó épületeket az állomány leürítését követően nagynyomású mosóval 
és fertőtlenítő-tisztító szerekkel végzik.  
 
Fertőtlenítőszereket alkalmaznak továbbá a telepre történő belépéskor a kéz és a 
lábbeli, valamint a gépjárművek kerekeinek fertőtlenítésére. A telephelyen al-
kalmazott fertőtlenítő szerek és azok mennyisége: 
 

 Disinflex:    480 l/év 
 Nacrol:   48 l/év 
 Prefoam:   480 l/év 
 Folyékony szappan: 120 l/év 
 Septoclear:   60 l/év 
 Supracid:   60 l /év 
 Calgonit:   480 l/év 

1.5. A felülvizsgálati időszakban felhasznált anyagok, kibocsátások 
 
Átlagos állatlétszám a felülvizsgált időszakban*: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Állatlétszám (db) 1643 5758 6654 6812 6411 
*összes korcsoport 

Takarmány felhasználás: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Takarmány (t) 631745 3160465 3770655 3878900 2522535 
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Vízfelhasználás: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Víz (m3) 5832 8352 9580 18821 16642 
 
Elektromos energia felhasználás: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Áram (kWh) 132057 374779 377225 457681 342335 
 
Trágya keletkezés: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Hígtrágya (m3) 4878 6680 7700 15075 10500 
 
Gáz felhasználás: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Gáz (m3) 13889 79446 61244 58617 37214 
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2. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA SORÁN BEKÖVETKEZETT, IL-
LETŐLEG JELENTKEZŐ KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉ-
TEL BEMUTATÁSA 

2.1. Levegőtisztaság védelem 
 
Levegőkörnyezeti módszer 
 
A környezeti felülvizsgálat (KFV) elsődleges feladata a tervezett kapacitásbőví-
tés környezetre gyakorolt hatásának feltárása és megismerése, a környezetvé-
delmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése. Nem vizsgáljuk a meg-
előző állapot levegőkörnyezeti hatását.  
 
Figyelembe vett levegővédelmi jogszabályok 
 
- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól 
- 12/1996. (VII. 4.) KTM r. a teljes körű vizsgálati dokumentáció kötelező tart-
alma/2. számú melléklet 3.1. levegő-környezetterhelés és igénybevétel  
- 314/2005.(XII.25.): Korm. r. a környezeti hatásvizsgálati … engedélyezési el-
járásról 
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, módosította: 
292/2015. (X.8.) Korm. rendelet  
- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött leve-
gőterhelő források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 
kapcsolatos szabályokról 
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a hely-
hez kötött levegőterhelő pontforrások kibocsátási határértékeiről 
- 12/1999.(XII. 25.) KöM r. egyes környezetvédelmi szabványokról 
- 4/2002. (X. 7.) KvVM r. a levegőterheltségi zónák kijelöléséről 
- 6/1990.(IV. 12.) KÖHÉM r. a közúti járművek…műszaki feltételeiről  
- 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál 
kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelő berendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről.  
 
A hatásterületek meghatározásának szempontjai  
 
A levegőterhelés jellemzői miatt a sertéstelep területe területi levegőterhelő for-
rás. A területi forrásra vonatkozó C=EPM*31,7*50/(u*A) képlet alkalmazásával 
számítható a lokális: telephelyi levegőterheltség, ahol EPM: levegőterhelés 
(kg/év); u: szélsebesség (m/s); A: jellemző (diffúz levegőterhelési) terület (m2). 
 
A források (pl. sertéstartás, közlekedés) közvetlen hatásterületét az MSZ 21459 
terjedésszámítási modell segítségével is számíthatjuk, a 306/2010. (XII. 23.) 
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Korm. rendelet 2.§ (12c/a-b) módszerekkel. Kiemeljük, hogy maximális kapaci-
táskihasználás és leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett kell meghatá-
rozni.  
 
Bűz esetében egyszerűsített összefüggés is alkalmazható: C=Q/(0,1376 π u 
X1,669), ahol Q: bűzterhelés (SZE/s), u: szélsebesség (m/s), X: távolság a 
(bűz)forrástól (m).  

2.1.1. Levegőkörnyezeti alapállapot 
 
A sertéstelep Poroszló község közigazgatási területén található, Poroszló község 
Heves megye Füzesabonyi járásában. A Tisza jobb partján, a Tisza-tó partján, a 
Hevesi-síkon fekvő település. Észak és nyugat felől az M3-as autópályáról a fü-
zesabonyi csomóponttól a 33-as főközlekedési úton, Miskolc felől Mezőköves-
den át Borsodivánka irányából a 3301-es úton, Debrecenből a 33-as főúton, dél-
ről a 4-es főútról Karcagnál Tiszafüred felé fordulva, vagy Fegyvernektől a 34-
es főúton érhető el, Tiszafüreden keresztül közelíthető meg; vasúton a Debre-
cen–Füzesabony-vasútvonalon. Terület: 10904 ha, lakosok száma: 2945 fő, la-
kások száma: 1351. EOV koordináták: 770687, 256797. Polgármesteri Hivatal 
címe: 3388 Poroszló, Fő u. 6.  
 
A sertéstelep Kmü mezőgazdasági üzemi különleges területen. A telephelyet 
rétek és mezőgazdasági területek övezik. A sertéstelep távolabbi (DK) környeze-
tében Lf falusias lakóövezetek találhatók.  
 
Éghajlat 
 
A kistáj éghajlata mérsékelten meleg-száraz. A napfényes órák száma évi 2000 
körül van, nyáron 800 órán, télen 185 órán süt a nap. Az évi középhőmérséklet 
9,9–10,1 °C, a tenyészidőszakban 17,0 °C. Az évi csapadékösszeg 550-560 mm, 
a vegetációs időszakban 320–340 mm csapadék várható. Az uralkodó ÉK mel-
lett gyakoriak még a D irányú szelek is. Az ariditási index: 1,27.  
 
A vizsgálati térség átlagos széljellemzői:  
 

Θ G (%) u (m/s) p  
N 8,4 2,4 0,3476 
NNE 10,9 3,2 0,3422 
NE 14,6 2,8 0,3455 
ENE 4,3 2,3 0,3372 
E 5,2 2,0 0,3486 
ESE 2,5 2,0 0,3452 
SE 5,1 1,9 0,3613 
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SSE 3,8 2,1 0,3601 
S 9,2 2,1 0,3700 
SSW 4,0 2,2 0,3542 
SW 7,9 2,2 0,3498 
WSW 4,7 2,8 0,3285 
W 8,6 3,4 0,3092 
WNW 3,1 2,9 0,3093 
NW 5,0 1,9 0,3390 
NNW 2,8 1,7 0,3485 

 
Θ: szélirány; G: gyakoriság (%); u: szélsebesség (m/s); p: stabilitási kitevő.  
 
Fentiek alapján a térség átlagos meteorológiai jellemzőit: Θ szélirány: NE (ÉK); 
G gyakoriság: 14,6 %; u szélsebesség: 2,8 m/s; p stabilitási szélkitevő: 0,3455; 
p* szélexponens: 0,3795; z0 érdesség: 0,2 m. Ezek a paraméterek a levegőkör-
nyezeti hatások vizsgálatánál fontos transzmissziós jellemzők.  
 
Átszellőzési adottságok 
 
A Sertéstelep levegőterheléseinek terjedését a domborzati adottságok alig befo-
lyásolják a szélviszonyokkal összhangban.. A jelenlegi átszellőzést a hatásterület 
peremén lévő erdők/utak (a turbulencia növelése miatt) sem korlátozzák.  
 
Levegőminőség (levegőterheltség)  
 
A tárgyi Sertéstelep környezetében nincs levegőterheltségi mérés. Poroszló köz-
ség és a 33. sz. közút közelségére tekintettel elsődlegesen figyelembe vettük a 
térségi OLM-2018. automata-adatbázis eredményeit.  
 
Alap-levegőterheltség  
 
A tervezési terület átlagos levegőterheltségét területi (felületi) forrásként számí-
tották a térségi levegőterheltségek figyelembe vételével. Ha elhanyagoljuk a le-
vegőkémiai folyamatokat és (nedves) kiülepedéseket, a becsült alap-
levegőterheltség: 
 

LA ALT HÉ1 T 
ug/m3 % 

SO2 1,7 250 99,3 
CO 190 10000 98,1 
NO2 6,7 100 93,3 
NOx 10,4 200 94,8 
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PM10 7,3 50 85,3 
CH 9,8 -- -- 

 
ALT: alap-levegőterheltség; HÉ1: egészségügyi levegőterheltségi határérték a 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint (órás); T: terhelhetőség (az 
órás levegőterheltségi határértékhez viszonyítva).  
 
A tárgyi Sertéstelep területe a módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. 
számú melléklet értelmében a 10. levegőterheltségi zónába tartozik.  
A levegőterheltség egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és 
a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza.  
 
A sertéstartás jellegzetes, meghatározó terhelése a bűzkibocsátás. Bűzre vonat-
kozóan nincs kibocsátási határérték; a bűzterhelés tilos.  
 
A térség levegőterheltségi besorolására tekintettel a környezeti levegő a Sertés-
telep levegőterhelő anyagaira jelentős levegőterhelhetőségi tartalékkal rendelke-
zik.  
 
A tárgyi Sertéstelep további üzemeltetésének levegőkörnyezeti akadálya nincs. 

2.1.2. Működés hatása 
 
Környezet-igénybevételek  
 
A levegőkörnyezet, mint közeg égéslevegőként ill. (pneumatikus) szállító kö-
zegként vehető figyelembe. Mobilitása miatt nincs igénybevételi feltétel.  
 
Levegőkörnyezeti terhelések  
 
A Sertéstelepen tervezett tevékenységek: sertéstenyésztés. Van kocatartás, fiaz-
tatás, süldőnevelés is. A 16 db sertésnevelő épület (ebből 6 db hizlalda, 6 db ko-
caszállás) névleges férőhelyeire tekintettel a tervezett állomány becsülhető. 
 
A sertésállomány tervezett jellemzői: 
 

sertés db ÁE 
hízó 3000 720 

malac 2000 120 
választott malac 128 2 

koca 989 412 
süldő 180 36 

összesen 6279 1290 
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ÁE: állategység (500 kg/db); *: max. bennálló tömegek figyelembe vételével.  
 
A tervezett max állatlétszám 6279 db (1290 ÁE) sertés.  
 
A sertéstenyésztés során hígtrágya keletkezik. A trágyakezelés jellemzőit a 
2.2.1. fejezetben részletezzük.  
 
A sertéstenyésztés technológiáit a jelen KFD 1. fejezetében ismertettük és rész-
leteztük. Itt közöltük a várható évenkénti anyagfelhasználásokat, kibocsátásokat 
ill. az istállók jellemzőit is.  
 
A Sertéstelep kialakítását az 1. sz. melléklet szemlélteti. A tartástechnológia to-
vábbra is hígtrágyás marad.  
 
A vizsgálati Sertéstelep max férőhely: 6279 db. A jelenlegi KFVD 6279 
db/ciklus hízó nevelésére vonatkozik.  
 
A KFV 2015-2019 időszakában a jelenlegi állomány alakulását és a tenyésztés 
felhasználásait a KFD 1. fejezetében részleteztük. Ebben az időszakban vissza-
fogott tenyésztés történt: átlagosan 1420 db/év hízó.  
 
Az istállók mellett szociális épület, trágya-tárolók/kezelők/átemelők, silók, ta-
karmánykonyha, dögkamra, aknák is üzemelnek a Sertéstelepen.  
 
A Sertéstelep gépészeti berendezéseinek jelentéktelen a levegőterhelő hatása. A 
Sertéstelep elhelyezkedése, ill. belső szerkezete is segíti a környezetvédelmi kö-
vetelmények teljesülését.  
 
A sertés-tartás/nevelés az istállók belső terében történik. A hizlaldák (6 db) azo-
nos kialakításúak:  

- nevelési felület: 500 m2  
- férőhely: 500 fh  
- padozat: aszfalt, beton rács  
- fűtés: nincs* 
- etetés: önetetés  csigás behordó rendszer  
- itatás: önitatás, szopókával  
- szellőzés mesterséges/ventilátorokkal 
- ventilátorok száma: 9 db  
- ventilátor típusa: Cavenco;  
- névleges teljesítménye: 500 W  
- légszállítása: 4000 m3/h  
- trágyakezelés: hígtrágya, részben lagúna  
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*: a 2-2 db battéria és fiaztató egyedi fűtés/lég-technikával üzemel. A 6 db ko-
caszálláson egyenként 4 db Cavenco 500 W ventilátor üzemelhet; fűtés nincs.  
 
hígtrágya trágya kezelés létesítményei:  

- trágya kezelő épülete (szeparátor)  
- 4 db 150 m3-es átmeneti hígtrágya tározó  
- 2 db hígtrágya átemelő 
- HDPE fóliás hígtrágya tározó 10800 m3  
- 1. számú hígtrágya átemelő 
- rács akna 

 
Az épületekben kiépített trágyalagúna rendszer van; gravitációs és búvárszivaty-
tyús csatornarendszer vezeti a hígtrágyát gépi szeparátorra, és a 10800 m3 kapa-
citású HDPE fóliával szigetelt trágyamedencébe. Innen átmeneti tározás után 
szántóföldi kultúrákra juttatják. A Sertéstelepi hígtrágya kezelés/tározás diffúz 
bűzhatású. Összesítve diffúz forrás: D2. Az összesített kibocsátási felület 3900 
m2.  
 
Az istállókat (csak szükség esetén) mesterségesen szellőztetik: Szellőző ventilá-
torok száma összesen 150 db. Az összes légszállítás 1092 ezer m3/h. Összesített 
kibocsátási felület:  

- ventilátorok: 15 m2  
- ólak területe: 15600 m2  

Összesítve diffúz forrás: D1.  
 
A Sertéstelepen az alábbi munkagép dolgozik:  

- 1 db JCB típusú homlok rakodó (52 kW)  
 
Gépjárműforgalom (alkalom/év): 

- táp alapanyag beszállítás 156 
- állatszállítás   80 
- hígtrágya kiszállítás 50 
- komm. hulladék szállítás 52 
- szennyvíz szállítás  2 
- állati hulla elszállítás: 104 
- összesen:   444  

 
A munkagép és a szállító járművek is diffúz levegőterhelést okoznak.  
 
A Sertéstelep működésének időszakában a sertéstenyésztés és trágyakezelés 
okoz jellegzetes és meghatározó levegőterhelést. További kisebb jelentőségű 
lokális levegőterheléssel jár a takarítás-fertőtlenítés, karbantartás, hulladékkeze-
lés.  
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A jelenlegi Sertéstelep további, névleges működtetéséhez építmények bontására, 
átalakítására, újak létesítésére nincs szükség. Nem módosul a felületi burkolat, 
zöldfelület területe sem. 
 
A működés levegőkörnyezeti hatása 
 
A Sertéstelepen végzett tevékenységek/műveletek során környezet-terhelések 
történnek. A 2020. utáni levegőterhelés és levegő-környezeti hatása fajlagos ter-
helésekkel becsülhető. A számításokat a névleges nevelési állapotra végezzük.  
A működés és a levegőterhelés kapcsolatos az alapvető felhasználások-
kal/igénybevételekkel.  
 
A Sertéstelepen az alábbi technológiák levegőterhelők: állattartás, trágyakezelés, 
anyag-mozgatás.  
 
A technológiák levegőterhelésére tekintettel az alábbi LA légszennyező anyago-
kat vizsgáljuk: 
 

LA megnevezés 
SO2: kén-dioxid 
CO: szén-monoxid 

NOx: nitrogén-oxidok 
PM: szilárd (szálló por) 
NH3 ammónia 
CH4 metán 
N2O dinitrogén-oxid 
Bűz bűz: kellemetlen szag 
CH: szerves anyagok 

 
A bűz komponenseivel nem azonosítható levegőterhelő anyag. Mértékét szag-
koncentrációval jellemezzük: SZE/m3, ahol SZE szagegység. 
 
Az istállóépületek levegőterhelése  
 
Az istállóépületek szellőztetése elsősorban mesterséges légcserével történhet.  
 
Tervek szerint a hizlaldákban és kocaszállásokon fűtést nem alkalmaznak. A 
battériákban egyenként 2-2 db GEOS 8,5 kW hőlégbefúvó használható; a fiazta-
tókat 150 W-os elektromos infrákkal fűtik.  
 
80000 m3/h földgázfelhasználás esetén a tüzeléstechnikai levegőterhelés:  

- CO: 57 kg/év  
- NOx: 106 kg/év.  
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A mesterséges szellőztetés ólanként, összesen 150 db Cavenco ventilátorral tör-
ténik; névleges összes légszállítás: 1092 ezer m3/év.  
 
A mesterséges szellőzés kibocsátó felületei ill. természetes szellőzés esetén az 
istállók felületei diffúz források. Ezeken diffúz módon, a szellőzés légáramával 
jutnak a levegőkörnyezetbe az állattartás során keletkező  

- anyagok: NH3, CH4, N2O, bűz (élettevékenységekből, trágyabomlásból) 
- porok: PM (tápból kiporzott anyagok) 

 
A bűzkomponensek mennyiségét alapvetően a hőmérséklet, légcsere, páratarta-
lom, állatsűrűség, az alom minősége illetve a takarmány összetétele határozzák 
meg. Meghatározó bűzkomponens az ammónia (NH3). A távlati szellőztető 
rendszer segítségével az ammónia istállóépületen belüli felhalmozódása hatéko-
nyan megelőzhető.  
 
A sertéstartás fajlagos emissziója (kg/év/férőhely):  
 

kg/db év NH3 CH4 N2O 
hízó 2,3 1,5 0,30 

malac 0,4 0,8 0,05 
koca 6,1 1,5 0,80 
süldő 1,9 1,2 0,24 

 
A sertéstartás összesített levegőterhelése (kg/év):  
 

kg/év NH3 CH4 N2O 
sertésólak 14126 7902 1841 

 
Az ammónia (NH3) itt bűzkomponens. A metán (CH4) és a dinitrogén-oxid 
(N2O) üvegház hatású gáz. A 
http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=9&sid=47&hid=254 szerinti fajlagos 
értékeket a Sertéstelep nevelési jellemzőire tekintettel számítjuk. (A BAT-AEL 
felső határa 5,65 kg NH3/férőhely/év.)  
 
 
A járműforgalom: 
 
A szállítások: járműforgalom jellemzőit a korábbi fejezetben részletezzük. A 
becsült jármű-forgalom: 444 alkalom/év. Alkalmanként a telephelyi szállítási 
távolság: 200 m. A dízel üzemű erőgépek és a belső szállító járművek is diffúz 
levegőterhelést okoznak.  
 

http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=9&sid=47&hid=254
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A telepen belüli erőgépek jellemzőit a fentebb részleteztük. A levegőterhelés 
fajlagos emisszió-értékekkel számítható.  
 
Az erőgépek/járművek emissziói a Sertéstelepen: 
 

LA g/kWh tervezett* 
SO2 0,30 12 
CO 5,0 200 
NOx 6,0 240 
PM 0,30 12 
CH 1,0 40 

*: kg/év. 
 
Ezen kibocsátások kb. 10-szerese a szállítási közutak levegő-környezetét terheli.  
 
Gázolaj tárolása a Sertéstelepen nem történik.  
 
Takarmány- és alomkezelés levegőterhelése  
 
A takarmány beszállítás tervezetten naponta történik. Kiporzást okoz a takar-
mány kitárolása, szállítása, adagolása, takarítás, stb.  
 
A felhasználások figyelembevételével, 20 g/t porzási veszteségek esetén a szi-
lárdanyag (PM) kibocsátások tervezetten: 25 kg/év.  
 
A bűzkibocsátás  
 
A sertéstartás és trágyakezelés együttes szagkibocsátása fajlagos értékek alapján 
számítható:  

- istállók: 30 SZE/s ÁE  
- hígtrágya tárolók: 12 SZE/s ÁE.  

 
ahol SZE: szagegység, ÁE: bennálló állategység (500 kg).  
 
A számított Q: szagkibocsátások (SZE/s): 
 

objektum*  bűzterhelés 
(SZE/s) 

istállók (16 db) 38700 
híg-trágya tárolók 15500 

összesen: 54200 
 
*: diffúz források.  
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A tervezett szagkibocsátást 54200 SZE/s értékűnek becsüljük.  
 
A sertéstenyésztéshez szükséges (dercés, granulált) takarmányt a Sertéstelep vá-
sárolja.  
 
A kibocsátás megelőzése 
 
Az állattartás levegőkörnyezeti terhelése a tevékenységen, az alkalmazott tech-
nológián és az üzemeltetési/karbantartási gyakorlaton túl a természeti és terjedé-
si adottságoktól is függ.  
 
A kibocsátások mérése (monitoring) 
 
A Sertésépületek levegőforrásai közül jelenleg engedély/jelentés-kötelezett a 
diffúz D1 és D2 forrás. Bár levegőterhelésük folyamatos és rendszeres, bűzmé-
rés nem szükséges. Mivel bűzleválasztó rendszereket nem alkalmaznak, mérés-
kötelezett bűzforrás sincs. Távlatilag jelenteni kell a sertéstartás kibocsátásait 
LM adatlapokon.  
 
Közvetlen hatásterületek  
 
Általánosan elmondható, hogy a levegőben terjednek a legmesszebb a kibocsá-
tások, így a végső (összesített) hatásterület kialakulásánál a levegős hatásterület 
többnyire meghatározó. 
 
Ezért a Sertéstelep hatásterületét a diffúz levegőterhelő források közvetlen ha-
tásterületével jellemezzük.  
 
Levegőkörnyezeti hatásterület létesítés során  
 
Létesítési/kapacitásbővítési levegőterhelés jelentéktelen; nem számolunk a fel-
hagyás, havaria levegő-terhelésével sem.  
 
Levegőkörnyezeti hatásterület üzemeltetés során  
 
A becsült terhelések hatására jelentkező (éves) járulékos levegőterheltségeket a 
telephelyen (bűz kivételével) a területei forrásokra vonatkozó képlettel számítot-
tuk: 
 

LA EPM (kg/év) C (ug/m3) 
 tervezett 

SO2 12 0,2 
CO 257 4,2 
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NO2 346 5,6 
PM10 37 0,6 
CH 40 0,7 
NH3 14126 230,3 
CH4 7902 128,9 
N2O 1841 30,0 

 
Feltételeztük, hogy az NOx terhelés NO2 ill. a PM terhelés PM10 levegőterhelt-
séget okoz.  
 
A diffúz levegőterhelések okozta járulékos levegőterheltség (ug/m3):  
 

LA\X 51 76 114 171 256 384 577 865 
SO2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
CO 9,0 4,6 2,3 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1 
NO2 12,1 6,1 3,1 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 
PM10 1,3 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
CH 1,4 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

 
X: távolság a diffúz kibocsátás helyétől (m).  
 
A többi LA légszennyező anyag kibocsátása az istállók szellőző kürtőin történik:  
 

LA\X 63 100 158 251 398 631 1000 
NH3 309,0 136,2 58,5 24,2 9,5 3,4 1,1 
CH4 191,3 88,7 41,1 19,1 8,8 4,1 1,9 
N2O 40,3 17,8 7,6 3,2 1,2 0,4 0,1 

 
CM: max. járulékos légszennyezettség (ug/m3).  
 
A közvetlen hatásterület XH sugara (m): 
 

XH (m) bővített 
NO2 57 
PM10 23 
NH3 252 
N2O  124 

*: takarmánypor.  
 
A hatásterületet a 292/2015. (X.8.) Korm. rendelettel módosított 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet 2.§ 12c pontja (diffúz) alapján számítottuk.  
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Bűz esetében is az MSZ 21459:1981 szabvány szerint számoltunk: átlagos me-
teorológiai állapotban a C járulékos bűzszennyezettség talajszinten, szélszektor-
ban várható értékei a forrástól X (m) távolságra (SZE/m3): 
 

X (m) 70 100 150 200 300 400 550 800 247 144 302 
istállók (16 db) 24,9 13,7 7,0 4,3 2,2 1,4 0,8 0,4 3,0   híg-TT 10,0 5,5 2,8 1,7 0,9 0,5 0,3 0,2  3,0  Sertéstelep 34,8 19,2 9,8 6,0 3,1 1,9 1,1 0,6   3,0 

 
TT: trágyatárolók; a bűzterhelés talajszinten történik.  
 
Nem számoltunk a terjedés közbeni átalakulásokkal, bűzcsökkenéssel.  
 
A bűz szempontjából a RH hatásterület sugara (ahol a bűzterheltség 3,0 SZE/m3 
a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. táblázata alapján).  
 

diffúz forrás objektum RH (m) SH (m) 
 Sertéstelep: 302 178 

D1 istállóépületek: 247 144 
D2 hígtrágya tározók: 144 93 

 
Területkiegyenlítéssel a hatásterületet sávszélességnek tekintjük a diffúz forrá-
sok: építmény-csoportok peremétől: SH.  
 
A járulékos diffúz levegőterheltségek összegződnek az alap-
levegőterheltségekkel. Összegük kisebb az (éves) egészségügyi levegőterheltsé-
gi határértékeknél a vizsgálati és a hatásterületen egyaránt. Védendő objektumok 
(lakások, természetvédelmi területek) a közvetlen hatásterületen nem találhatók. 
 
A Sertéstelep bűzvédelmi hatásterületét a 3,0 SZE/m3 bűzkoncentráció értéknél 
választottuk: hatássugár 302 m. Ezt a hatásterületet (adatbiztonságból) 178 m 
sávszélességű poligonnak tekintjük a Sertéstelep kerítésétől.  
 
Közvetett hatásterületek 
 
A közvetett hatásterület is értelmezhető szűkebb és/vagy tágabb értelemben. 
Szűkebben ide sorolható az állattartással kapcsolatos anyag- és energia-
beszerzési helyek, szállítási útvonalak és célpontok. Utóbbiakhoz tartoznak a 
hígtrágya-, hulladék-, szennyvíz-kezelők. 
 
Tágabb értelemben a közvetett hatásterületen a Sertéstelep társadalmi- és gazda-
sági hatása is érvényesül: beszerzési és ellátási piacok, tőzsdék, bankok. 
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2.1.3. Klímakockázat 
 
Az EVD levegővédelmi fejezetében számítottuk a Sertéstelep okozta levegőter-
helést és a járulékos légszennyezettségeket. A (heteroatomos) légszennyező 
anyagok üvegház hatású gázok (ÜHG). A legjelentősebb ÜHG gázok kibocsátá-
sával: CO2, H2O nem foglalkoztunk (ezek hazánkban nem légszennyező anya-
gok).  
 
A jelenlegi gyakorlat szerint a (globális) felmelegedést az ÜHG-ok légköri kon-
centrációjának növekedése okozza. (Csak a városi hőfokhíd számításánál veszik 
figyelembe a közvetlen hő-kibocsátásokat.)  
 
Az ÜHG hatásokat CO2 egyenértékkel (GWP) visszavezetik a CO2 tartalom vál-
tozására. Statikus szemlélettel nem számítják a H2O légköri változását.  
 
Az ÜHG jellemzői: (https://hu.wikipedia.org/wiki/Üvegházhatású_gázok)  
 

LA GWP τ (év) C (ppm) ΔC (%) 
CO2 1 50 280-368  +31 
CH4 23 12 0,70-1,75  +151 
N2O 314 114 0,27-0,32  +17 

 
τ: tartózkodási idő; C: légköri koncentráció; ΔC: változás. Az NH3 és bűz GWP-
je ismeretlen.  
 
A C adatok 100 évre vonatkoznak. A 2020. évi CO2 tartalom 417,2 ppm. (A 
ppm 10-6 térfogat-arány; 1,5 10-6 tömegarány.) A globális hőmérséklet-változás 
0,8 K/100 év; 88 ppm CO2/100 év. Azaz: 110 ppm/K.  
 
A légkör talajszinti nyomása: 1013,25 hPa; a tömege 10328 kg/m2.  
 
A Sertéstelepen keletkező ÜHG GWP mennyisége (kg/év):  

- munkagépek üzemelése 12 kg/h  
- állattartás 870 kg/h  
- trágyakezelés 940 kg/h  

során keletkezik CO2 és (CH4, N2O) ÜHG. Összes GWP mennyisége: 12140 
t/év. Nem vettük figyelembe az elektromos energia 365 g CO2/kWh kibocsátását 
(nem a Sertéstelepen jelentkezik). Feltehetően összemérhető az áramfogyasztás 
Joule-hőhatásával.  
 
A sertéstelep területe: 5,3233 ha. A területi forrásból származó CO2 járulékos 
koncentráció: 71,3 mg/m3 (35,6 ppm).  
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Üvegházhatású_gázok
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Számításaink szerint a Sertéstelep levegőkörnyezetében ez kb. 0,32 K hőmér-
sékletemelkedést okoz. Nem vettük figyelembe a levegőkörnyezet jelentős (kb. 
100) légcsere tényezőjét.  
 
A Sertéstelep nem csak okozza, el is szenvedi a klímaváltozást. Lokálisan a klí-
mát az éghajlattal azonosíthatjuk. Az országos éghajlati(változási) tényezők kö-
zelítőleg alkalmasak a Sertéstelep éghajlatának jellemzésére is. (Megkülönböz-
tetendő a transzmissziós tényezőktől.)  
 
A földrajzi helyszínek kitettsége az éghajlat változásával és változékonyságával 
szemben a Klímakockázati Útmutató (Miniszterelnökség megbízásából a Klí-
mapolitika Kft.-2017.) 5. táblázata alapján jellemezhető.  
 
Az országos megfigyelt adatok változását a  
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarors
zag/ weblap részletezi.  
A térképi adatokból megállapítható az éghajlat-változásának jellege:  

- éves középhőmérsékletek változás: 1,65-1,70 oC  
- hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C): 12-14 nap  
- éves csapadékösszeg változása: 6-12 %  
- nyári átlagos napi csapadékintenzitás (átlagos csapadékosság) változása: 

<1 mm/nap  
 
Poroszló átlagos éghajlati jellemzőit Miskolc adataival általánosítjuk. Poroszló 
Miskolctól kb. 50 km távolságra van É-ra.  
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Miskol
c/  

hó t (oC) tmax (oC) tmin (oC) cs (mm) nt (óra) 
január -1,9 3,5 -7,6 25 63 
február -0,2 4,2 -7,6 30 91 
március 5,1 8,5 -0,3 30 142 
április 11 14,4 7,3 48 190 
május 16 18,9 12,6 64 241 
június 19,1 21,6 16,4 78 245 
július 21 23,5 18,6 76 267 
augusztus 20,4 24,9 17,9 69 261 
szeptember 15,7 18,7 12 54 183 
október 10,2 12,8 7,5 39 142 
november 4,1 8 -1,6 41 72 
december -0,9 2,4 -6 39 49 
átlag:  10,0 13,5 5,8 49,4 162,2 

 

https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Miskolc/
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Miskolc/
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t: hőmérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.  
 
Miskolc sokévi átlagos havi középhőmérsékleteit tekintve a leghidegebb hónap 
a január, míg a legmelegebb a július. Az évi közepes hőingás 22,9 °C. 
 
Miskolc átlagos évi csapadékösszege 593 mm, mely jellegzetes évi menetet mu-
tat, a nyári félév csapadékosabb, míg az ősz és a tél szárazabb. A legkevesebb 
csapadék január-februárban hullik, a legcsapadékosabb hónap pedig – közel 
négyszer akkora összeggel – a június. 
 
Miskolcon a napsütéses órák éves összege átlagosan 1944 óra, de évenként nagy 
változékonyságot mutat. Megfigyelhető a napfénytartam jellegzetes évi menete, 
a nyári hónapokban van a maximuma (havi 230-250 óra), míg november-január 
időszakban a minimuma (havi 40-60 óra). 
 
Az éghajlatváltozás a szervezetek és a technika kitettségét is módosítja. A válto-
zékonyság különösen figyelemre méltó lehet:  
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarors
zag/ szerint. 
 
A 2017-es év hazánk területén is összességében az átlagosnál melegebb volt. Az 
évi középhőmérséklet szinte teljesen megegyezett 2016. évivel, azonban elma-
radt az eddigi legmelegebb 2014-es évtől. Homogenizált, interpolált adatok 
alapján 2017-ben az országos középhőmérséklet mintegy 0,8 °C-kal haladta meg 
az 1981-2010-es sokévi átlagot és 11,14 °C-os középhőmérsékleti értékkel 1901 
óta a tizenegyedik legmelegebbnek bizonyult. Az országos évi középhőmérsék-
let adatokhoz illesztett lineáris trend egyértelmű emelkedést mutat. Az országos 
évi középhőmérséklet változása az elmúlt 117 évben +1,15 °C-nak, az elmúlt 30 
évre vonatkozóan pedig +1,22 °C-nak adódik.  
 
A 2017-es év átlagosan csapadékosnak tekinthető az 1901-től induló adatsorban, 
azonban az éven belüli eloszlása eltért a szokásostól. Az év eleje augusztusig 
jellemzően csapadékszegény volt, majd szeptemberben érkezett jelentősebb 
mennyiségű eső és az év végén hulló csapadék pótolta a korábbi hiányt. Az éves 
átlagos csapadékösszeg 615,7 mm, mely az 1981-2010-es sokévi átlag 103 %-a. 
Az elmúlt 117 év adataihoz trendvonalat illesztve 3,5%-os mérsékelt csökkenés 
jelentkezik, míg az elmúlt 30 évet tekintve 15,8 %-os növekedés figyelhető meg 
az éves csapadékösszegekben.  
 
A magyarországi szélsebesség várható változása a XXI. század végére a PRU-
DENCE eredmények alapján megtekinthető:  
http://nimbus.elte.hu/tanszek/docs/BSc/DoborLaura_2009.pdf   
Főnszerű hatásokat a terep sík jellege miatt nem tételezünk fel.  

https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
http://nimbus.elte.hu/tanszek/docs/BSc/DoborLaura_2009.pdf
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Heves megye klímastratégiája megtekinthető:  
https://hevesmegye.hu/files/klimastrat/Heves_Megye_Klímastratégiája_KGY.P
DF weblapon.  
 
Heves megye területén fellépő veszélyeztető tényezők (80. oldal):  
A globális melegedés következményeként országunk és tágabb térségének ég-
hajlata melegszik, rövidtávon az évi középhőmérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik. 
Az évi csapadék változása bizonytalan, a modellszámítások alapján kisebb 
csökkenése vagy növekedése egyaránt lehetséges. Az azonban várható, hogy az 
éven belüli eloszlás átrendeződik, nő a téli-tavaszi és csökken a nyári-őszi félév-
ben. Az éghajlat szélsőségesebb lehet, gyakoribbá válnak az időjárási szélsősé-
gek, nő a tartósságuk és intenzitásuk. Vizeink, vízfajtától függően eltérő mér-
tékben, érzékenyek az éghajlatra, az időjárásra, főként a hőmérséklet és a csapa-
dék mind területi, mind időbeli változására. Az antropogén hatások ellenére a 
vízjárásban többnyire nemcsak kimutatható az éghajlat területi változatosságá-
nak hatása, hanem egzaktul igazolható annak vizeinkben történő felerősödése.  
Az éghajlatváltozás következtében a felszíni vizek tekintetében várható változá-
sok:  

- ha az éghajlatváltozás miatt módosul a vízgyűjtői növényzet, ez kihathat a 
vízgyűjtők vízháztartására, a lefolyásra és a talajvizekre  

- az éghajlat szárazabbá válása, a hőmérséklet és a párolgás növekedése, az 
évi csapadék csökkenése következtében várhatóan kisebb lesz az évi lefo-
lyás.  

- az extrém időjárási események gyakoriságának növekedése miatt várható-
ak hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozta hirtelen áradások  

- hamarabb jönnek a tavaszi olvadásból származó árhullámok  
- nyáron a kisvizes időszak hosszabbodik, kisebb patakok ideiglenesen ki is 

száradhatnak. Ez nemcsak a víz mennyiségében okoz problémát, de ha 
kevesebb vízbe ugyanolyan mennyiségű és koncentrációjú szennyvíz, 
vagy egyéb szennyezés érkezik, ami jelentősen ronthatja a vízminőséget  

- gyakoribb, hosszabbideig tartó, súlyosabb nedvességhiány várható a talaj-
ban. A felszíni vizek beszivárgásból származó utánpótlása csökken 

- a vizek fogyása es a vízcsere lassulása a vízhőmérséklet emelkedésével 
párosulva kedvezőtlenül hat a vizek minőségére, csökkenti a vizek öntisz-
tuló képességét, és növelheti a víz vagy a vízi élővilág által közvetített 
fertőzések kockázatát.  

- növekszik a növények víz-es öntözővíz-igénye, a lakosság személyi hasz-
nálatú vízigénye, a halastavak es hűtővizek párolgási vesztesége  

- az áradás után visszamaradt nagyobb mennyiségű hordalék problémát 
okozhat  

- az átlaghőmérséklet növekedésével a felszíni vizek átlaghőmérséklete is 
nőhet, erre érzékeny fajoknál ez elvándorlást, kipusztulást eredményezhet  

https://hevesmegye.hu/files/klimastrat/Heves_Megye_Klímastratégiája_KGY.PDF
https://hevesmegye.hu/files/klimastrat/Heves_Megye_Klímastratégiája_KGY.PDF
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- a beszivárgás csökken, ebből adódóan csökkenhet a felszín alatti vizek 
természetes utánpótlása  

- gyakoribbá válnak a kisvízgyűjtők villámárvizei  
- szélsőségessé válhat a belvizek alakulása.  

 
A turizmus veszélyeztetettsége (96. oldal):  
A klimatikus adottságok alapvetően képesek meghatározni egy adott terület tu-
risztikai vonzerejét, legyen szó akár a turisztikai tevékenységek köréről, akár a 
turisztikai kínálatról. Összességében megállapítható, hogy nem kizárólag a klí-
maváltozás közvetlen következményei érzékelhetőek a turizmus területén (hő-
hullámok, viharok, aszály), hanem a közvetetten jelentkező természeti hatások is 
(bioderogáció), végül nem szabad megfeledkezni a társadalmi-gazdasági fejle-
ményekről sem (energia-és ivóvízárak emelkedése). A fenntartható turizmusfej-
lesztés szempontjából éppen ezért kiemelt terület a klímaváltozás problémájának 
kezelése, a szolgáltatók és a települések esetében az ÜHG kibocsátás csökkenté-
se, klímatudatosság erősítése, szemléletformálás, oktatás. 
 

veszélyeztetettség mértéke területi differenciálódás 
árvíz, villámárvíz  magas Észak-Heves 
belvíz  magas Dél-Heves 
aszály  közepes megye teljes területe 
ivóvízbázisok  magas Észak-Heves 
természeti értékek  magas Füzesabony térsége 
erdők sérülékenysége, erdőtűz  közepes Dél-Heves 
turizmus  közepes megye teljes területe 
klímaváltozás okozta egészségügy  magas megye teljes területe 
épített környezet  magas megye teljes területe 

 
A klímastratégia célrendszeréhez tartozó dekarbonizációs eredmény-
indikátorokat a 24. és M1-19. táblázatok; az adaptációs eredményindikátorokat 
az A1-21. táblázatok tartalmazzák.  
 
Nélkülözhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NA-
TéR) publikus térképbázisa: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A metaadatbázis-
ból kikereshető az éghajlati tényezők jelenlegi jellemzői. Két klímamodell (Ala-
din, Remo) 2021–2100 időszakra prognosztizálja a klímaérzékenységet.  
 
A Natér adatbázisa szerint (https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) néhány klímajel-
lemzőt közlünk:  
 
 
 
 

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
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Hőhullámok  
hőhullámokkal szembeni kitettség (járás)  231 (közepes) 
hőhullámokkal szembeni érzékenység (járás) 32,6 (közepes) 
alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz (járás) 68,6 (mérsékelt) 
hőhullámok hatásaival szembeni komplex sérülékenység (járás) 167,9 (erős) 
hőhullámos napok gyakorisága 2021-2050 (%/év) 82 
hőhullámos napok többlethőmérséklete 2021-2050 (%/nap) 50,81 
1°C-ra vonatkozó napi többlethalálozás 2005-2014 (%) 10,45 
többlethalálozás változás 2071-2100 (%/év) 601,42 
hőhullámos napok többlethőmérséklete 2005-2014 (°C/nap) 1,71 
küszöbhőmérséklet 2005-2014 (°C) 24,96 
megbízhatósági kategória kistérségi szinten 2 közepes 

 
Éghajlat  
ariditási index az 1961–1990 0,75 - 0,8 
az ariditási index várható változása a 2021–2050* -0,2 - -0,15 
a módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása a 2021–2050*  0,75 – 1,0 
a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma az 1971–2000 (napok száma)  0 – 0,5 
a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számának változása a 2021–2050*  -0 – 0,5 
átlagos tavaszi csapadékintenzitás az 1971-2000 5 - 5,5 
átlagos nyári csapadékintenzitás az 1961-1990 (mm/nap)  5 - 5,5 
átlagos nyári csapadékintenzitás az 1971-2000 (mm/nap)  6 – 6,5 
átlagos őszi csapadékintenzitás az 1961-1990 (mm/nap) 5,5 – 6 
átlagos évi csapadékösszeg az 1971-2000 (mm)  475 - 500 
a csapadék várható változása a 2021-2050* (mm) -100 - -75 
a nyári csapadék várható változása a 2021-2050* (mm) -100 - -75 
éves csapadékváltozás alsó határa** 2071-2100 (%) 8,6 
csapadék-változás (mm/hónap) 4,9 
globálsugárzás az 1961–1990 (MJ/m²) 4500 - 4600 
a globálsugárzás várható változása a 2021–2050* (MJ/m²) 50 - 100 
a forró napok száma az 1971–2000 (napok száma) 0,6 – 0,8 
a forró napok számának várható változása a 2021–2050* (napok száma) 15 - 20 
a hőségriadós napok száma az 1971–2000 (napok száma) 5 - 6 
a hőségriadós napok számának változása a 2021–2050* (napok száma) 20 - 25 
a tavaszi fagyos napok száma az 1971–2000 (napok száma) -14 - 16 
a tavaszi fagyos napok számának változása a 2021–2050* (napok száma) -8 - -6 
klimatikus vízmérleg az 1971–2000 (mm) -150 - -125 
a klimatikus vízmérleg várható változása a 2021–2050* (mm) -200 - -175 
Magyarország átlaghőmérséklete az 1971-2000(°C) 10 - 11 
éves hőmérsékletváltozás alsó határa** 2021-2050 (°C) 2,9 
éves hőmérsékletváltozás felső határa** 2021-2050 (°C) 4,1 
potenciális evapotranszspiráció az 1971–2000 (mm) 660 - 680 
a potenciális evapotranszspiráció várható változása a 2021–2050* (mm) 60 - 80 
*: az ALADIN-Climate klímamodell alapján  
**: 2 regionális klímamodell alapján  
 
A beruházás (Sertéstelep) klímakockázatát a Klímakockázati Útmutató (Minisz-
terelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft.-2017.) alapján készítettük.  
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1. A beruházás éghajlat, éghajlatváltozás befolyásoltságának vizsgálata 
 
1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás ese-
tén a projekt tervezett működése legalább 15 év?   

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szem-
pontjából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e?   

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb 
hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása Az éghajlatváltozás 
vezethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a beren-
dezések meghibásodásához?   

igen/nem 

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a pro-
jekt által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak?  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy 
az éghajlatváltozás?  

igen/nem 

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét 
befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termé-
kektől vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják 
éghajlati paraméterek vagy időjárási események?  

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-
e időjárási eseményekre?   

igen/nem 

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve 
hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek?   

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjá-
rás vagy éghajlat?   

igen/nem 

 
A fenti táblázat értékelése alapján a tervezett üzemelés az éghajlatváltozás által 
potenciálisan befolyásolt projekt.  
 
2. A beruházás érzékenységének elemzése 
 
Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásai-
nak a beruházásra és az általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás in-
putjára és outputjára gyakorolt hatásának a feltárása.  
 
Az érzékenység-mátrix sorai (i):  
 
1 Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése  
2 Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C)  
3  Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) 
4  Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) 
5  Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum ≥ 20 °C) 
6  Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C) 
7  Átlagos napi hő-ingás növekedése (napi maximum és minimum különbsége, °C) 
8  Éves csapadékmennyiség csökkenése 
9  Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 
10  Átlagos napi csapadékosság növekedése (átlagos csapadék mm/nap) 
11  Max. száraz időszak hosszának növekedése (a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap) 
12  Max. nedves időszak hosszának változása (a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap) 
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13  20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap) 
14 Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése 
15 Csapadék évszakos eloszlásának változása 
16 Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés 
17 Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése 
18 Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése 
19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 
20 Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése 
21 Vízkészletek csökkenése (vízfolyások/tavak/felszín alatti vízkészletek) 
22  Aszály gyakoribb előfordulása 
23 Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 
24 Erdőtüzek gyakoriságának növekedése  
25 Szélerózió.  
 
Az érzékenység-mátrix oszlopai (j): befolyásolja-e az éghajlatváltozás 
 
1 A beruházás helyszínén található eszközöket és folyamatokat  
2 A termelési tényezők mennyiségét, minőségét és/vagy árát  
3 Termékek mennyiségét, minőségét és/vagy árát  
4 Közlekedési kapcsolatokat, a szállításának megbízhatóságát  
5 A projekt által előállított termékek vagy szolgáltatások iránti keresletet  
6 Az eszközök és infrastruktúrák sérülékenységét és adaptációs képességét?  

 
i\j 1 2 3 4 5 6 
1 a a a a a a 
2 a k k a a a 
3 a k k a a a 
4 a k k a a a 
5 a k k a a a 
6 a k k a a a 
7 a a k a a a 
8 a a k a a a 
9 a a k a a a 

10 a a k a a a 
11 a a k a a a 
12 a a k a a a 
13 a a k a a a 
14 a a a a a a 
15 a a k a a a 
16 a a a a a a 
17 a a a a a a 
18 a a a a a a 
19 a a a a a a 
20 a a k a a a 
21 a a k a a a 
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22 a a k a a a 
23 a a a a a a 
24 a a a a a a 
25 a a a a a a 

 
, ahol a: alacsony, k: közepes, m: magas érzékenység.  
 
Magas érzékenységű (m) éghajlati paraméter nem releváns; közepes (k) érzé-
kenységű paraméternek tartjuk a 2. és 3. éghajlatváltozási tényezőket a tervezett 
beruházás érzékenység vizsgálata szempontjából.  
 
3. A beruházási helyszín és környezetének (hatásterület) kitettség értékelése 
 

éghajlati paramé-
ter 

kitettség  

1. magas 
6. közepes 
7. közepes 
8. alacsony 
15. alacsony 
16. közepes 
17. közepes 
19. közepes 
20. alacsony 
21. közepes 

 
Kitett területek: Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld.  
 
4. A potenciális hatások értékelése 
 

érzékenység\kitettség alacsony közepes magas 
alacsony 14., 23-25. 16., 18-19., 1. 
közepes 2-5., 8-13., 15., 20-22.  6., 7., 17., 21. -- 
magas -- -- -- 

 
5. A kockázatok mértékének és hatásának értékelése  
 
A kockázatmátrix oszlopai (j*): 
 
1 munkabiztonság 
2 berendezés, eszközkár 
3 gazdasági kár, termelés csökkenés, termés kiesés 
4 műszaki üzemeltetési problémák 
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i\j* 1 2 3 4 
2. a a k a 
3. m k m m 
4. a a k a 
5. m k m m 
6. k k m k 
7. k k m m 
8. k k m m 
9. k a k k 
10. a k a a 
11. k k m m 
12. a k a a 
13. k k m m 
15. a a a k 
19. k m k k 
20. k k m k 
21. m k k k 
22. k a k k 

 
, ahol a: alacsony, k: közepes, m: magas, e: extrém kockázat.  
 
6. A tervezett tevékenységre vonatkozó az éghajlatváltozás hatásaihoz való al-
kalmazkodás.  
 
A Sertéstelep üzemeltetése a jelenlegi ill. változó éghajlati tényezőkhöz való 
alkalmazkodás során/miatt lehet gazdaságos. A hígtrágyás istállózás egyik célja 
a kedvezőtlen meteorológiai és folyamatokhoz alkalmazkodni tudó nevelési rend 
kialakítása.  
 
7. A tervezett tevékenység hatása a hatásterületi éghajlatváltozáshoz.  
 
A Sertéstelep hatásterületének és a környezetében lévő mezőgazdasági terüle-
teknek a klímaváltozás során azonos, vagy nagyban hasonló kockázatokkal kell 
számolni.  
Az KFV szerint a Sertéstelep nincs kedvezőtlen hatással a hatásterületén lévő 
jelenlegi, vagy a folytatható tevékenységekre.  
 
A helyes nevelési (állattartási, trágyakezelési) technológia nem „pazarló” kör-
nyezet-gazdálkodási szempontból. A (külső területi) trágyázás kedvezően vál-
toztatja a talaj szerkezetét és biológiai adottságait.  
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2.2. Vízellátás 
 
A sertéstelep vízellátását saját mélyfúrású kútról biztosítják. Vízműkút mellett 
egy tartalék kút is található a telephelyen.  
 
A kutak jellemző adatai 
 

I. sz. (üzemelő): 
 

- Kataszteri száma:   K-44 
- EOV koordináta:  X=258001, Y=767464 
- Létesítés éve:  2003 
- Talpmélység:  -136,5 m 
- Csövezés:   -0,9 – -6,0 m; Ø 368/354 mm acélcső 
                                             -0,9 – -78,0 m; Ø 219/208 mm acélcső 
     -68,0 – -136,5 m; Ø 140/127 mm acélcső  
- Szűrőzve:   -81,0 – -88,6 m;  

-118,0 – -121,5 m;  
-126,0 – -132,0 m; Ø 40/80  

- Vízhozam:   600 l/perc 
 

II. sz. (tartalék): 
 

- Kataszteri száma:   K-33 
- EOV koordináta:  X=257989, Y=767474 
- Létesítés éve:  1975 
- Talpmélység:  -291,0 m 
- Csövezés:   -0,0 – -30,0 m; Ø 419 mm acélcső 
                                             -0,0 – -143,5 m; Ø 305/200 mm acélcső 
     -136,0 – -245,1 m; Ø 241/228 mm acélcső   
     -220,0,0 – -291,0 m; Ø 133/124 mm acélcső   
- Szűrőzve:   -266,0 – -270,0 m; Ø 133/124 

-276,0 – -281,0 m; Ø 133/124 
- Vízhozam:   100 l/perc 

 
A lekötött éves vízmennyiség: 21500 m3 

 

A telephely tűzivíz ellátására a 77 m3-es glóbusz áll rendelkezésre.   
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Vízfelhasználások 
 
A szivattyúval kiemelt víz a hidroglóbusba kerül, ahonnan a rendszert táplálják. 
A telephelyen vizet az állatok itatásához, kommunális célra, illetve takarításhoz 
használnak.  
 
A technológiai vízigény alapvetően kettő tételből áll: 
 
 itatás: 55-60 m3/nap, 
 takarítás: 0,4-0,5 m3/nap, 
  
A kommunális vízigény szociális célra felhasznált (mosóvíz, mosdóvíz) vízigé-
nyekből tevődik össze. A napi kommunális célú vízfogyasztás kb. 280-300 l. A 
dolgozók ivóvíz ellátását palackos vízzel biztosítják. 

2.2.1. Kommunális szennyvíz, hígtrágya keletkezése, elhelyezése 
 
Szennyvíz keletkezés 
 
A szociális célokra és a takarításra használt víz teljes mennyiségéből szennyvíz 
keletkezik, míg az itatásra használt víz a vizelettel ürül, de a szerves trágyában 
marad, azzal együtt kerül ki a trágyatárolóba, majd a mezőgazdasági művelésű 
földekre.  
 
A szociális szennyvizet 1 darab 10 m3-es, szigetelt, föld alatti beton aknákban 
gyűjtik. Az aknából a szennyvizet szippantva szállítják el szennyvíztisztító te-
lepre. Az akna oldalfala és alja vízzáró betonból készült.  
 
Trágya összegyűjtés, elvezetés, kezelés 
 
Az épületekben kiépített trágyalagúna rendszer van, melyekből zárt gravitációs 
csatornarendszer vezeti a hígtrágyát egy rácsaknán keresztül, a központi átemelő 
aknába (1.sz. akna).  Az átemelő aknából egy zagyszivattyú juttatja a hígtrágyát 
zárt csővezetéken keresztül a gépi szeparátorra, ahol a hígtrágya fázisszétválasz-
tása történik. A sűrű fázis a továbbiakban szervestrágyaként kerül hasznosításra, 
a híg fázis a szeparátor berendezésből gravitációs csővezetéken jut a közbenső 
tározókba (4 db korábbi homokszűrős fázisbontó műtárgyból lett átalakítva). 
Innen az alacsony szárazanyagtartalmú fázis a 2. sz. átemelő aknába folyik le, 
ahonnan búvárszivattyú zárt csővezetéken keresztül a 10800 m3 kapacitású 
HDPE fóliával szigetelt trágyamedencébe juttatja. A medencéből a hígtrágya 
átmeneti tározás után szántóföldi kúltúrákra kerül kijuttatásra. 
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A telephelyen lévő hígtrágya-elvezető csatornarendszer teljesen zárt, szivárgás-
mentes kialakítású. 
 
A szeparátorról lekerülő szilárd trágyát egy fedett, oldalt nyitott, szigetelt beton-
aljzattal rendelkező épületben tárolják. A trágya csurgalékvize a 2. sz. hígtrágya 
átemelő aknába került bekötésre. 
 
A telephelyen lévő aknák és tározók száma és kapacitása: 
 
Kapacitás (m3) Funkciója Anyag Száma (db) EOV 

30 1. sz. központi  
átemelő akna 

beton 1 x: 258160, y: 767498 

9 2. sz. átemelő akna beton  x: 258263, y: 767481 
150 Közbenső tározók  beton 4 x: 258246, y: 767474 

10800 Hígtrágya tározó HDPE 1 x: 258336, y: 767424 
10 Kommunális  

szennyvízakna 
beton 1 x: 258139, y: 767551 

300 szilárdtrágya tároló 
(szeparátor) 

beton 1 x: 258217, y: 767474 

 
Az évente keletkező hígtrágya becsült mennyisége az alábbiak szerint alakul1: 
 

 Várható éves mennyiség Max. tárolókapacitás 
Hígtrágya keletkezés (m3) ~16000 10800* 
*lagúnák nélkül   
 
A telephelyen lévő tárolókapacitás a fél év alatt keletkező hígtrágya tárolására 
rendelkezésre áll. 

2.2.2. Csapadékvíz  
 
A sertéstelep területére hulló csapadékvíz nem kerül a hígtrágya elvezető rend-
szerbe, külön kerül elvezetésre. A tetőfelületekről lefolyó víz a csapadékvíz el-
vezető rendszerbe (árkok) kerül, amely az utak mellett lévő elvezetőbe vezeti a 
csapadék vizet. Ahol a csapadékvíz elszikkad. A burkolatlan füves területeken a 
csapadékvíz helyben elszikkad. 

2.2.3. Monitoring rendszer 
 
A felszín alatti vizek minőségének nyomon követésére a 3 db monitoring kút áll 
rendelkezésre. 
 

                                         
1 Nitrát gazdálkodói kézikönyv 2015, Második javított kiadás, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Budapest  
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A talajvízfigyelő kutak elhelyezkedését a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. A ku-
tak mintázása évente egy alkalommal történik, ami vízkémiai vizsgálatokat fog-
lal magába.  
 
A figyelőkutak jellemző adatai: 
Kút jele K-1 K-2 K-3 
Vizikönyvi szám: Tisza/660 Tisza/660 Tisza/660 
Jele K-1 K-2 K-3 
építés éve 2010. 2010. 2010. 
EOV koordináta Y: 767 291 767 372 767 895 
EOV koordináta X: 258 091 258 331 258 585 
Talpmélység -4,5 m -4,5 m -4,5 m 
Csövezés Ø 125 KG PVC Ø 125 KG PVC Ø 125 KG PVC 
Szűrőzés 2,5 – 4,00 2,5 – 4,00 2,5 – 4,00 
 
A megvett vízminták akkreditált laboratóriumban kerülnek bevizsgálásra, majd 
a vizsgálati eredmények megküldésre kerülnek a Hatóság részére. A minták 
vizsgálati eredményeit a 6. sz. melléklet tartalmazza, az eredmények kiértékelé-
sét a 2.7. fejezetben részletezzük. 
 
A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az elhárításukra tett 
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése 
 
Felszíni vagy felszín alatti vízszennyezés a vizsgált időszakban a Kft. vezetősé-
gének ismerete szerint nem történt.  
 
A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek 
 
A Telekhalmi Major Kft. a Heves Megyei Kormányhivatal HE/KVO/00553-
6/2020. számú határozata által elfogadott Üzemi Kárelhárítási Tervvel rendelke-
zik.  

2.3. Hulladékgazdálkodás 

2.3.1. A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékok 
 
A szociális tevékenység viszonylag kevés kommunális hulladékot termel, 
mennyisége éves szinten 10-12 m3. A kommunális hulladékok gyűjtése 1 db 120 
literes tárolóban történik, ahonnan szerződésben megbízott hulladékszállító cég 
hetente elszállítja. 
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Azonosító 
kód Megnevezés Várható meny-

nyiség (m3/év) 
 Í8 

 

Gyűjtőedény 

200301  egyéb települési hulladék, ideértve a ve-
gyes települési hulladékot is 10-12 műanyag kuka 

 
A kommunális eredetű szennyvíz mennyisége kb. 200-220 l/nap. Az aknákból 
a szennyvizet szippantva szállítják el szennyvíztisztító telepre. Az akna oldalfala 
és alja vízzáró betonból készült.  
 
Az elhullott állatok tetemeit a telephelyen található 1 db 5 m3-es fém konté-
nerben és 6 db 240 literes műanyag kukában helyezik el. Az állati tetemeket 
gyűjtőjárattal, illetve bejelentés alapján szállítja el az ATEV Zrt., szükség esetén 
12 órán belüli elszállítás is lehetséges. 

2.3.2. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok 
 
Veszélyes hulladékok 
 
A tevékenység során a jelentősebb mennyiségben a beteg állatok kezeléséhez 
alkalmazott gyógyszerek csomagolási hulladékai, valamint a tisztítószeres gön-
gyölegek jelentkeznek veszélyes hulladékként.  
 
A telepen dolgozó gépek karbantartását külső vállalkozó végzi, így a hulladék is 
ott keletkezik. 
 
A felülvizsgálati időszakban keletkezett hulladékok fajtáját és mennyiségét, az 
alábbi táblázat tartalmazz. 2015. évben nem keletkezett hulladék. 
 
2016 hulladék megnevezés keletkezett 

mennyiség (kg) azonosító szám 
150110* szennyezett csomagolási hulladék 20 
180202* állatgyógyászati hulladék 30 
130205* fáradt olaj 10 
 
2017 hulladék megnevezés keletkezett 

mennyiség (kg) azonosító szám 
150110* szennyezett csomagolási hulladék 3 
180202* állatgyógyászati hulladék 60 
200121* fénycsövek 17 
 
2018 hulladék megnevezés keletkezett 

mennyiség (kg) azonosító szám 
150110* szennyezett csomagolási hulladék 6 
180202* állatgyógyászati hulladék 164 
200121* fénycsövek 37 
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150111* hajtógázas palackok 19 
130205* fáradt olaj 10 
150202* olajos rongy 5 
170904 kevert ép., bont. Hulladék 7120000 
 
2019 hulladék megnevezés keletkezett 

mennyiség (kg) azonosító szám 
150110* szennyezett csomagolási hulladék 20 
150111* hajtógázas palackok 25 
150202* olajos rongy 5 
70405 vas és acél 6660 
180202* állatgyógyászati hulladék 40 
200121* fénycsövek 10 
 
A veszélyes hulladékok kezelését, bejelentését, nyilvántartását, tárolását, ártal-
matlanítását a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint végzik.  
 
A sertéstelep más szervezettől hulladékot nem vesz át. Nem végeznek begyűjtést 
sem 
 
Hatásterület 
 
A hatásterület a gyűjtőhelyek közvetlen környezete, valamint a hulladékkezelő 
telephelyek. 
  
Értékelés, javaslatok 
 
A vizsgált telephelyen a hulladékok gyűjtése azok anyagi minőségének megfele-
lő, az ürítés gyakoriságát szintén az adott hulladék típusához mérten alakították 
ki, az a célnak megfelelő. 

2.4. Talaj 
 
A telephelyet az utóbbi évtizedekben sertéstenyésztésre és hízlalásra használták, 
ebben változás nem történt. 
 
A talaj jellemzését multifunkcionalitása alapján elsősorban a hígtrágya tároló 
hatásterületén végezzük el, tekintettel arra, hogy közvetlen behatás ezt a területet 
éri. 
 
A multifunkcionalitás keretében a következő szerepeket vizsgáltuk: 
 
 - biomassza termelés, 
 - átalakító-tároló közeg, 
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 - biotop, 
 - géntartalék, 

- anyagforrás, 
- építési közeg. 

 
A biomassza termelő képessége a talajnak a trágyatárolás hatására nem csökken, 
mivel a trágyából tápanyagokat tartalmazó elegy jut ki a talajba olyan mennyi-
ségben és intenzitással, amely megfelel a talaj felvevő képességének. Mivel a 
kijuttatás folyamatos, az utánpótlás is megoldott, ezért egy magasabb eltartó ké-
pességet eredményez, tehát a talajnak ez a szerepe nem sérül a trágyatárolás ha-
tására.  
 
Átalakító-tároló közeg szerepét a tevékenység nem érinti. 
 
A talaj biotop és géntartalék szerepe alapvetően nem változik, bár környezeti 
körülmények kissé változhatnak, tekintettel arra, hogy a trágya egyes kompo-
nensei nagyobb mennyiségben kerülnek a talajba, ami egyes fajok felszaporodá-
sát eredményezhetik, más fajok rovására. Ez a hatás elhanyagolható. 
 
A vizsgált terület talaja, mint építési közeg vagy anyagforrás nem kerül számí-
tásba. 
 
A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségei-
nek, remediációs megoldások bemutatása 
 
A tevékenységből származó talajszennyezést a telephelyen nem detektáltak. 
 
A korábbi tulajdonos Deka-Hyb Kft. a sertéstelepen keletkező hígtrágyát rend-
szeresen a telephellyel szomszédos, Poroszló 090, 091, 093/12 hrsz alatti terüle-
tekre (Cigány-fertő) juttatta ki. A kijuttatás időtartamára pontos adatok nem áll-
nak rendelkezése.  
 
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fe-
lügyelőség több lépcsőben próbálta elérni egyebek között ezen szabálytalanság 
megszüntetését és kötelezték a Deka-Hyb Kft-t az okozott károk felmérésére.  
 
A szennyezés mértékének feltárására a „KRISTÁLY-99” Kft. 2015-ben elkészí-
tette és hatóág részére benyújtotta, a szennyezett területre vonatkozó állapot-
vizsgálati dokumentációt.  
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2.5. Zaj- és rezgésvédelem  
 
Alapadatok, módszertan 
 
A tárgyi környezetvédelmi felülvizsgálat zajvédelmi fejezetének készítésekor a 
következő zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettük figyelembe: 
 
284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-
bályairól 
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes r. a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek  
- MSZ 18150-1:1998 a környezeti zaj vizsgálata és értékelése  
- MSZ 15036:2002: Hangterjedés a szabadban. 
 
Módszertani (zajvédelmi) rendeletek: 
 
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek készítésének részletes szabályairól 
- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási köve-
telményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 
- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes r. egyes kültéri berendezések zajkibo-
csátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 
 
A távlati tevékenység zajkörnyezeti hatását: 

- a tevékenység technológiai paraméterei,  
- a zajkörnyezeti alapállapot,  
- a zajkibocsátás adottságai,  
- az érintett környezet jellemzői  

határozzák meg. 
 
Területi besorolás, határértékek 
 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet szabályozza. 
 
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól 
védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú 
melléklete szerint: 
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Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre (dB) 

 N É 
1. 45 35 
2. 50 40 
3. 55 45 
4. 60 50 

 
1. üdülőterület, egészségügyi területek 
2. lakóterület, oktatási létesítmények területe, temetők, zöldterület 
3. lakóterület (városi beműködésű), a vegyes terület 
4. gazdasági terület  
N: nappal 6-22 óra; É: éjjel 22-6 óra. 
 
A zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre ható rezgés 
vizsgálati küszöb-értékeit és terhelési határértékeit az épületekben az 5. mellék-
lete tartalmazza.  
 
A sertéstelep környezetében nem üzemel olyan üzemi zajforrás, amely hatásterü-
lete fedésben áll(hat) a tárgyi sertéstelep közvetlen hatásterületével. Ezért a 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja szerint LKH=LTH 
(dB).  
 
Zajkörnyezeti alapállapot  
 
A Sertéstelep Poroszló külterületén található.  
 
Jellegzetes objektumok a vizsgálati Sertéstelep zajkörnyezetében: 
 

objektum (égtáj) EOVY EOVX X (m) MP 
Poroszló CP (DK) 770687 256797 3480  33. főút (D) 767433 257791 310  Th (DK) 768451 257431 1196 MP1/1 

Th (K) 767627 258045 176 MP1/2 
Lt (ÉDK) 769559 256693 2527 MP2 

HT tározó (ÉNY) 767421 258336 239  ST CP 767460 258100 0   
CP: centrumpont; Lt: lakóház; Th: telephely; HT: hígtrágya tározó; MP: megíté-
lési pont; X: távolság az ST Sertéstelep centrumától (m).  
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A hígtrágya tárolására a telep mellett található 1 db HDPE fóliával szigetelt me-
dencében történik. A medence tároló kapacitása: 10800 m3.  
 
A Sertéstelep elhelyezkedését/telepítettségét a 4. sz. térképmelléklet szemlélteti.  
 
A Sertéstelepet rétek és szántóterületek veszik körül, utóbbiakon növény-
termesztési tevékenység folyik. A térség zajminőségi állapotára vonatkozóan 
mérési adatok nem állnak rendelkezésre.  
 
A közeli területek funkciója: Mg mezőgazdasági, a távolabbiaké: Lf falusias la-
kóterületek. Utóbbiak zajtól védendő területek (zajterhelési határértékekkel).  
 
Zajminőség (háttér-zajterhelés)  
 
Az alapterhelést a (33. sz. főúti) közlekedés zajkibocsátása határozza meg. Az 
éghajlati adottságok közvetett módon (a zajterjedés útján) befolyásolják a zaj-
terhelést. (A meteorológiai jellemzőket az KFD levegővédelmi fejezetében kö-
zöltük). A Sertéstelep és környezete külterület ill. a település szabályozási terve-
inek és helyi építési szabályzata szerint mezőgazdasági terület. A Sertéstelep 
közelében (a bekötő út túloldalán) szárító/raktár-telep található.  

MP2 

ST MP1/2 

MP1/1 
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A teljes Sertéstelep területe: 53233 m2 (virtuális sugara: 100 m). A terület távla-
tilag sem fog változni.  
 
Jelenleg a Sertéstelep környezetében a közút forgalmának van hatása a terület 
zajterhelésére. A Sertéstelep környéke mezőgazdasági terület, főleg szántó, így a 
zajkeltő tevékenység időszakos, a mezőgazdasághoz kötődő műveletekből szár-
mazik. A mezőgazdasági művelés zajhatása elhanyagolható, ideiglenes és sze-
zonális.  
 
A legközelebbi zajtól védendő MP2 lakóház: Poroszló, Fő út 137. (2527 m).  
 
A Sertéstelep környezetének zajminőségét az alapzaj és a háttérterheléssel jel-
lemezhetjük. Ezek az értékek mérési adatok ill. (modell)számítások eredményei 
lehetnek. Közvetlen mérési adatok hiányában az alapterhelést a közeli 33. főút 
forgalmi adatainak felhasználásával becsüljük.  
A zajterheléseket a Sertéstelep centrumában vizsgáljuk. (Az MP megítélési pon-
tok is a 33. főút mentén találhatók.)  
 
Közlekedési zajterhelések  
 
A Sertéstelep szempontjából számításba vehető a 33. sz. főút zaj-kibocsátása és 
zajterhelése a területre. Az okozott zajterhelés elméleti úton számítható. A köz-
lekedési eredetű zajkibocsátást a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletet módosító 
31/2019. (VI. 26.) AM rendelet szerint számíthatjuk, a közút átlagos napi jármű-
forgalmi (ÁNF) adatainak és a fajlagos kibocsátási jellemzők ismeretében. 
 

gjm. kategória I. II. III. 
ÁNF 33. úton 5106 245 468 
sebesség km/h 90 70 70 

 
, ahol járműkategóriák I: személy-gépkocsi (szgk); II: teher-gépkocsi (tgk); III: 
nehéz teher-gépkocsi, busz (n tgk); ÁNF: átlagos napi forgalom; MÓF: mérték-
adó órai forgalom ÁNF/10. 
(http://web.kozut.hu/uploads/media/bovitett_merohely_kiadvany_2_2019.pdf 
szerint) 
 
Az eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint az út középvonalától számí-
tott 7,5 m távolságra:  

LAeq (dB) nappal éjjel 
33. főút  70,9 62,9 

 
Az MP pontokban ezek a zajszintek jellemzik az alapterhelést.  
 

http://web.kozut.hu/uploads/media/bovitett_merohely_kiadvany_2_2019.pdf
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Korrekciók hatása 
 
LAeq(d,h)g,s,t,j = LAeq(7,5)g,s,t,j + (Kd)g,s,t,j + (Kh)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s,j + (Kl)g,s,j,t 
 
Távolságtól és hangvisszaverődéstől függő korrekció: (Kd)g,s,t,j = Cg,s,t,j x 
log(7,5/d); Cg,s,t,j = 12,5; d: távolság az 33. út középvonalától. A többi korrekciós 
tényező hatását 0-nak vettük. 
 
A közlekedés eredetű számított egyenértékű A-hangnyomásszint a Sertéstelepen 
(dB): 
 

LAeq (dB) d (m) nappal éjjel 
33. közút  310 50,7 42,7 

 
SC: Sertéstelep centrumában.  
 
Hasonló szárító/raktár-telep zajhatására tekintettel az MP1/2 zajkibocsátása: kb. 
102,8 dB. Ez a Sertéstelep centrumában kb. 45 dB háttérterhelést okoz (nappal). 
A szárító/raktár-telep éjszaka nem üzemel; fokozott a működése a betakarítás 
időszakában.  
 
Az üzemelés hatása a zajkörnyezetre  
 
A tárgyi Sertéstelep változatlan épület és technikai adottságokkal folytatja a ser-
téstartást: bontás, átalakítás, építés nem történik. Ezért létesítési zajterheléssel 
nem számolunk.  
 
A környezetet terhelő zajforrások: 
 
A zajkibocsátó források: tartástechnika, munkagépek, gépjárművek. A Sertéste-
lep zajkibocsátása nem ismert, de tevékenységének ill. berendezéseinek jellem-
zőiből számítható. 
 
A zajkibocsátás számításánál a domináns zajkeltő berendezések működésével 
számoltunk: neveléstechnika, telephelyi munkagépek és. teher-gépjárművek. A 
tüzeléstechnika csak a battériákban: 2 db GEOS 8,5 kW hőlég-fúvókkal. (A fi-
aztatókban 150 W-os elektromos infrákkal.)  
 
A beltéri neveléstechnika ill. az istállók falazatának zajkibocsátása jelentéktelen. 
A létesítmények, berendezések zajkibocsátása technikai jellemző; első megköze-
lítésben a felhasznált energiával arányos. Az ólakban lévő ventilátorok is zajfor-
rások (motor, légáram).  
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A mesterséges szellőztetés ólanként, összesen 150 db Cavenco ventilátorral tör-
ténik; névleges összes légszállítás: 1092 ezer m3/év. A ventilátor zajkibocsátása: 
77 dB/db.  
 
A munkagép (JCB típusú homlok rakodó) a belső anyagmozgatást végzi. Zajtel-
jesítmény-szintje LW: 101 dB. A gép működési ideje a nappali megítélési időn 
belül 2,0 óra. Éjszakai működése nem jelentős: az éjjeli megítélési időn belül 5 
perc.  
 
A Sertéstelepre (tervek szerint) ütemezetten történik a be/kiszállítás, de a cikli-
kus hízónevelés adottságaira tekintettel a kiszállítások időszakában az átlagot 
jelentősen meghaladó módon. A szállítások hagyományos (III. kategóriájú) te-
hergépkocsikkal történnek. A szállítási útvonal döntő arányban a saját útvonalon 
és az 33. főúton külterületen halad.  
 
A szállítási/fuvarozási tevékenység a Sertéstelep zajterhelését is növeli. A szállí-
tó tehergépjárművek zajteljesítmény-szintje LW: 98 dB. A gépjárművek műkö-
dési ideje a nappali megítélési időn belül 1,0 óra. Éjszaka nincs szállítás.  
 
Az egyedi zajforrások technikai jellemzői alapján becsült jellemzők nappal/éjjel:  
 

jele zajforrás  LW (dB) ÜI (min) 
Z1 istállóépületek 99 360/20 
Z2 munkagép 101 120/5 
Z3 gépjárművek  98 60/00 

 
LW: zajkibocsátás (dB); ÜI: üzemidő (h/d).  
 
A számított üzemi egyenértékű zajkibocsátás: nappal 100 dB, éjjel 98,7 dB.  
 
A zajkibocsátás vizsgálata  
 
A tárgyi Sertéstelep, mint zajforrás által okozott Lt: hangnyomásszint helyhez 
kötött Z1-Z3: pontszerű zajforrástól származóként számolható. A várható zajki-
bocsátás értéke a zajforrás zajteljesítmény-szintjétől és a terjedés során fellépő 
hatásoktól függ.  
 
A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása: 
 
A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 szabvány módszereit al-
kalmaztuk. Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a 
hangnyomás-szintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számít-
hatjuk:  
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Lt=(LW+K)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 
, ahol  

jelölés jelentés egység fejezet 
LW hangteljesítményszint dB 4. 
KIr irányítási index dB 5.1. 
K sugárzási térszög tényező dB 5.2. 
Kd távolság tényező dB 6.1. 
KL levegő elnyelés mértéke dB 6.2. 
Km a talaj és az időjárás csillapító hatása dB 6.3. 
Kn a növényzet hatása dB 6.4.1. 
KB a beépítettség hatása dB 6.4.2. 
Ke beiktatási/árnyékolási veszteség dB 6.5. 
Kt visszaverődés/tükörforrás dB 6.7. 
Kh hosszú távú középérték dB 8. 

 
A domináns Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből 
adódik: Kd=20 lg(st/s0)+11 , ahol  
 st - a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m) (6.1.í9)  
 s0 - referencia érték (1 m) 
 
Hangnyomásszint st távolságban: Lt=(LW+KIr+KΩ+Kt)-(Kd+ΣK)  
 
Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:  

Z MP1/1 MP1/2 MP2 MP1/1 MP1/2 MP2 
időszak N N N É É É 
funkció Th Th Lt Th Th Lt 
st (m) 1196 176 2527 1196 176 2527 

LTH (dB) 60 60 50 50 50 40 
LKH (dB) 60 60 50 50 50 40 
LW (dB) 100,0 100,0 100,0 98,7 98,7 98,7 
KΩ (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Kd (dB) 72,6 55,9 79,1 72,6 55,9 79,1 
KL (dB) 2,3 0,3 4,9 2,3 0,3 4,9 
Km (dB) 4,8 4,5 4,8 4,8 4,5 4,8 
Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) 23,4 42,2 14,3 22,1 40,9 13,0 
LAM (dB) 23,4 42,2 14,3 22,1 40,9 13,0 
LAE (dB) 23,4 42,2 14,3 22,1 40,9 13,0 
T (dB) -36,6 -17,8 -35,7 -27,9 -9,1 -27,0 

megfelel igen igen igen igen igen igen 
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Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: 
túllépés mértéke T=(E-K). A Sertéstelephez legközelebbi védendő létesítmé-
nyeknél E<K: a zajkibocsátás a követelményértéknek megfelel.  
 
A többi védendő létesítmény távolabb van a tárgyi Sertésteleptől; az ezeknél 
számított hangnyomás-szint is kisebb az előző értékeknél. Tehát bizonyított, 
hogy a legközelebbi telephelyek és lakóházak homlokzatánál sincs az LTH határ-
értéket meghaladó LAeq zajterhelés.  
 
Számításaink szerint a tárgyi telep környezeti zajvédelmi előírásai betarthatók.  
 
Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: elviselhető. 
 
A jelenlegi hatásterület 
 
A Sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás ha-
tásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó LZ zajterhelés: 
 

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ LZ (dB) Megjegyzés: ha 
a) LTH-10 ΔL>10 dB 
b) LHT ΔL≤10 dB 
c) LTH ΔL<0 dB 
d) LÜ nem védendő környezet 
e) 55/45 gazdasági környezet 

 
, ahol ΔL=LTH-LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: üdülőte-
rületre megállapított zajterhelési határérték. LÜ=45/35 dB.  
 
Mivel a Sertéstelep környezete mezőgazdasági terület, a zajvédelmi hatás-
területét a d) pont értelmében határoztuk meg. Kivétel az MP1 megítélési pon-
tok: itt LZ=55/45 dB. (A legkedvezőtlenebb LZ=LTH-10=40/30 dB értékekkel 
számítják a lakóterületi hatásterületet).  
 
A számítás során homogén mezőgazdasági környezetet vettünk figyelembe, el-
tekintettünk az irányonkénti változó szél- és felszíni jellemzőktől.  
 
A zajvédelmi hatásterület szempontjából potenciális RH hatássugarak nap-
pal/éjjel (m): 
 

terület (jele) LZ (dB) RH (m) 
lakóterület (Lf)  40/30 224/554 
mezőgazdasági (Mg)  45/35 131/330 
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Sajnálatosan nem ismert a lakóterületi háttérterhelés (MSZ 18150-1:1998 1.7. 
pont). A Sertés-telep (előzőekben vázolt zajkörnyezetére ill. a lakóépületekre 
tekintettel nagy valószínűséggel a ΔL>10 dB, becsülhetően nappal LZ=40 dB ill. 
éjjel LZ=30 dB. A mezőgazdasági területen előírt LZ miatt szükségtelen ismerni 
a háttérterhelést (LZ=LÜ).  
 
Mivel a <554 m sugarú hatásterületen nincs védendő objektum, a hatásterülete-
ket a 2. sor szerint (mezőgazdasági területre) kell figyelembe venni.  
 
Az előbbiekre tekintettel a távlati Sertéstelep zajvédelmi hatásterületének sugara 
(m): 

RH (m) nappal éjjel 
hatássugár*  131 330 

 
*: egységesen minden irányban. 
 
A hatásterületek:  

- piros színnel: levegővédelmi  
- sárga színnel: zajvédelmi  

 

 
 
A vizsgálati Sertéstelep hatásterületén nincs védendő helyiség/objektum. Az 
MP2 pont távolsága az ST CP ponttól 2527 m: a legkedvezőtlenebb módszerrel 

MP1/2 
ST  

MP2 
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számított hatásterületen is kívül esik. A jelenlegi zajterhelő hatás környező me-
zőgazdasági területre semleges, a telephelyi és külső élővilágra elviselhető. 
 
A szállítási tevékenység hatásterülete a szállítási útvonalakkal szomszédos, zaj-
tól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB 
mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)).  
Mivel a 33. főútnak a Sertéstelephez közeli szakaszán nincs védendő objektum, 
ill. a Sertéstelepre történő szállítások járulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, a 
Sertéstelepnek nincs szállítási eredetű zajvédelmi hatásterülete. (A saját haszná-
latú út hatássávjától eltekintünk.)  
 
Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: elviselhető. 

2.6. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 
 
A környezetvédelmi felülvizsgálathoz kapcsolódó, az élővilágra vonatkozó kör-
nyezetterhelés és igénybevétel bemutatása során szükséges 
 

- a területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) 
felmérése és annak a természetes, eredeti állapothoz, vagy környezeté-
ben lévő, a tevékenységgel nem érintett területekhez való viszonyítása, 

- a tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértéké-
nek megállapítása, a biológiailag aktív felületek meghatározása, 

- a tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szer-
vezetek megjelölése, 

- az eddigi károsodás mértékének meghatározása, 
- az esetlegesen szükséges, a megelőzés és a környezetszennyezés elhárí-
tása érdekében teendő intézkedések, haváriatervek, kárelhárítási tervek 
bemutatása. 

 
A környezetre gyakorolt hatás értékelése során meg kell határozni azokat a le-
hetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a potenciálisan lehetséges ve-
szélyeztetés mértékét csökkentheti, illetve a környezetszennyezés megszüntetése 
érdekében, vagy a környezet terhelhetőségének figyelembevételével annak elfo-
gadható mértékűre való csökkentését érheti el. 

 
A telephely elhelyezkedésének és környezetének általános bemutatása 
 
A vizsgált helyszín Poroszló központjától kb. 4 kilométerre északnyugatra fek-
szik, a 33-as főúttól kb. 100 m-re északra található. A vizsgált telephelyet nyu-
gat felől szántó övezi, kelet felől egy másik telephely található. Dél felé egy 
gyeppel határos, míg északon egy vizes élőhely, a Cigány-fertő határolja. 
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A sertéstelep korábbi működése során (5-10 éve) rendszeres időközönként híg-
trágyával terhelte a Natura 2000 védettséget élvező, lefolyástalan, nagyrészt 
náddal és gyékénnyel borított Cigány-fertőt. A hígtrágya bevezetés természetvé-
delmi hatásairól 2015-ben egy szakértői vélemény készült a Kristály-99 Kft. ál-
tal, melynek megállapításait figyelembe vettük jelen munkarész kialakítása so-
rán. 
 
A telephelyhez legközelebb található felszíni vízfolyások, állóvizek az alábbiak 
a telephelyen található nyíltvizű szikkasztó tavon kívül: 
 

- időszakos vízállásnak tekinthető a Cigány-fertő a telephelytől északra köz-
vetlenül a kerítés, illetve a hígtrágya tározó mellett, 

- időszakos vízfolyásnak tekinthető belvíz-elvezető csatorna a telephely 
nyugati kerítése mentén, mely délebbre a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi 
Körzet területén folyó Sóházi-csatornába torkollik. 

 
A sertéstelep és a Cigány-fertő, valamint az ezeket körülvevő szántók egyaránt 
Natura 2000 védettséget élveznek, a Hevesi-sík Különleges Madárvédelmi Terü-
let (KMT - HUBN10004) részei. A 33-as úttól délre pedig a Poroszlói szikesek 
Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (kjTT – HUBN 20035) helyez-
kedik el, mely egyúttal a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet része (lásd 1. 
ábra). 
 

 
1. ábra: A vizsgált telephely (piros csillag) elhelyezkedése a Natura 2000 há-

lózatban. Zöld keret: országos védett terület, KMT: függőleges csíkozás, 
kjTT: vízszintes csíkozás 

 
A fentiek alapján a telephely működése közvetlen, és közvetett hatást egyaránt 
gyakorol Natura 2000-es területekre és azok élőlényközösségeire. 
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2. ábra: A Hevesi-sík MTÉT területe 

 
Poroszló település közigazgatási területe teljes egészében beletartozik az Orszá-
gos Területrendezési Terv alapján a kiemelten fontos érzékeny természeti terüle-
tek övezetébe, illetve része a Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) prog-
ramnak (2. ábra). A vizsgált telephely a Hevesi-sík MTÉT része. 
 
A fent megnevezett Natura 2000-es terület (KMT) azon élőhelyei, melyek a te-
lephelyet és a vizes élőhelyet övezik, egyúttal a Nemzeti Ökológiai Hálózat ré-
szét képező pufferövezetként funkcionálnak, a vándorló szervezetek számára 
biztosítanak életteret. A Cigány-fertő területe pedig ökológiai folyosó minősí-
tésbe esik. 
 
Előzmények 
 
A terület bejárása 2020 szeptemberben történt meg. 
 
A vizsgált telephelyen és a hozzá tartozó sertéstrágya-tározón az elmúlt 5 évben 
más területhasználat nem történt a sertéstenyésztésen, takarmány tároláson, va-
lamint a hígtrágya tároláson kívül. A telephelyen nem terveznek technológiai 
bővítést vagy technológiaváltást. A hígtrágya tárolására szolgáló szigetelt me-
dence kialakítása régóta megvalósult.  

 

A telephelyen folytatott tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásai, melyek 
az élővilágra is közvetlen hatással vannak: 
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- felszíni és felszín alatti vizeket, szomszédos élőhelyeket terhelő, hígtrágya 
gyűjtése során fellépő havária esemény, elfolyó csurgalékvíz, 
- a sertéstenyésztés során az istállókból felszabaduló bűzhatás, illetve a takar-
mány tárolásból, -szállításból származó porterhelés, mint légszennyezés. 
 
Botanika 
 
Flórája alapján az Alföld flóravidékének tiszántúli flórajárásához (Crisicum) 
tartozik. Növényeinek zömét az európai-eurázsiai fióraelemcsoport képviselői 
teszik ki, de elég jelentős a kontinentális és pontusi elemek szereplése is. Vi-
szonylag magas a kozmopolita és adventív fajok száma (gyomosodás). Jellegze-
tes potenciális erdőtársulások a partmenti bokorfüzesek, valamint a fűz, nyár-
éger és a tölgy-kőris-szil ligeterdők.  
 
A vizsgálati terület, a telephely nagy része átalakított, rendszeresen vagy alkal-
manként használt terület, így a helyszíni bejárás során nem lehetett, és nem is 
volt értelme társulástani megközelítésű felméréseknek. 
 
Jellemző Á-NÉR kód: OG: taposott gyomnövényzet. 
A vizsgált-, illetve hatásterületen található Á-NÉR kódok: U4 - telephelyek; T1 
– egyéves szántóföldi kultúra, B1a – nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és 
tavikákások, OC – jellegtelen száraz-félszáraz gyepek. 
 
A vizsgálati terület egyik része az istállók és az irodák közötti, illetve környéki, 
néhol lebetonozott, de nagyrészt rendszeresen kezelt füves és gyomos degradá-
lódott terület, melyek fölött kis területen nemes nyaras, akácos, fenyves, facso-
portok találhatók. Csak néhol találhatók kisebb bokrosok, főleg az épületek mel-
letti területeken, ahol a bodza és vadrózsa az uralkodó fajok.  
 
A vizsgálati terület másik része a hígtrágya tárolására szolgáló telekrészlet, ahol 
szintén degradálódott, szerves anyag feldúsulását jelző gyomos, ruderális állo-
mányok találhatóak. A vizsgálati terület északnyugati részén van a HDPE fóliás, 
10.800 m3-es hígtrágya szikkasztó tó. 
 
Néhány észlelt, jellemző zavarástűrő növény a teljesség igénye nélkül: Mezei 
katáng (Cichorium intybus), apró szulák (Convolvulus arvensis), herefojtó aran-
ka (Cuscuta trifolii), fehér lóhere (Trifolium repens), héjakút mácsonya (Dipsa-
cus laciniatus), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), pásztortáska (Capsel-
la bursa-pastoris), közönséges ternye (Alyssum alyssoides), parajlibatop 
(Chenopodium bonus-henricus), közönséges aszat (Cirsium vulgare), közönsé-
ges cickafark (Achillea millefolium), betyárkóró (Conyza canadensis). 
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1. fotó: Rendszeresen kaszált, gyomos állományok az épületek között 

 
A helyszínen végzett botanikai felmérés bizonyítja, hogy az eredeti vegetáció 
szinte teljes mértékben eltűnt. A telep teljes területe rendezett, beépített, azon 
főképp épületek, betonutak és egyéb zavart felszínek találhatóak. A telepen 
található, nem beépített területek bolygatott felszínekből, és az azon 
megtelepedett ruderális, nitrofil gyomokból állnak. A természetes élőhelyek 
elemei közül a generalista fajok kicsiny arányban vannak jelen. A fajkészletet a 
ruderáliákhoz tartozó zavarás tűrő fajok, gyomok és ruderális kompetitorok 
uralják. A sertéstelepen előforduló fajok többsége tápanyagban gazdag 
termőhelyeket, illetve trágyázott talajokat jeleznek.  

A hatásterületen található Cigány-fertő területe jellemzően nádas-gyékényes. A 
magasabb térszínen elhelyezkedő Cigány-fertő részterületeken mocsári 
növényzet, illetve üde gyeptársulás található. 

Értékelés 
 
A vizsgált telep területén jelentős növénytani értéket (ritka, érzékeny, védett 
vagy veszélyeztetett faj) a bejárás során nem találtunk, illetve ezek későbbi elő-
kerülése is kizárható. 
 
Zoológia 
 
A helyszíni bejárás és az irodalmi adatok alapján (ebbe beletartozik a 2015-ben 
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságtól a Cigány-fertő területére vonatkozóan ki-
kért, az elmúlt 5 évre vonatkozó biotikai adatok is) az alábbiakban foglaljuk ösz-
sze a vizsgálati területen és hatásterületen található gerinces állatok jegyzékét: 
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Emlősök (védett fajok): 
 
Magyar név Latin név Természetvédelmi érték-Ft 
keleti sün Erinaceus roumanicus 25.000 
mezei cickány Crocidura leucodon 25.000 
közönséges vakond Talpa europaea 25.000 

 
Madarak (védett fajok) 
 
Kiemelten jelöltük a vizsgált területen és hatásterületen fészkelő fajokat (F), il-
letve azt is, ha a faj a térség fészkelőjeként csak táplálkozik a területen (T), vagy 
csak vonuláskor vagy teleléskor bukkan fel (V). 
 
Magyar név Latin név Státusz Természetvédelmi érték-Ft 
barátposzáta Sylvia atricapilla V 25.000 
barázdabillegető Motacilla alba F 25.000 
barna rétihéja Circus aeruginosus F, V 50.000 
bíbic Vanellus vanellus F 50.000 
cigányréce - FV Aythia nyroca V 500.000 
dankasirály Larus ridibundus T, V 50.000 
daru Grus grus V 50.000 
egerészölyv Buteo buteo T 25.000 
énekes rigó Turdus philomelos T, V 25.000 
erdei fülesbagoly Asio otus T 50.000 
erdei pinty Fringilla coelebs F 25.000 
fekete rigó Turdus merula F 25.000 
fenyőrigó Turdus pilaris V 25.000 
fülemüle Luscinia meg-

arhynchos 
F 25.000 

füsti fecske Hirundo rustica F 50.000 
gólyatöcs - FV Himantopus himantopus F 250.000 
házi rozsdafarkú Phoenicurus 

ochruros 
F 25.000 

karvaly Accipiter nisus V 50.000 
kékbegy Luscinia svecica F 50.000 
kis lile Charadrius dubius F 50.000 
mezei veréb Passer montanus F 25.000 
nagy goda - FV Limosa limosa F, V 500.000 
nagy kócsag-FV Egretta alba V, T 100.000 
pajzsoscankó Philomachus pugnax V 50.000 
parlagi sas - FV Aquila heliaca T 1.000.000 
piroslábú cankó - Tringa totanus F, V 250.000 
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FV 
réti cankó Tringa glareola V 25.000 
széncinege Parus major F 25.000 
tengelic Carduelis carduelis F 25.000 
tövisszúró gébics Lanius collurio F 25.000 
vadgerle Streptopelia turtur F 50.000 
vörösbegy Erithacus rubecula V 25.000 
vörös vércse Falco tinnunculus T 50.000 
zöldike Carduelis chloris F 25.000 

FV: fokozottan védett 
 
A fenti listából jól látható, hogy a hatásterületként funkcionáló és a korábbi híg-
trágya kibocsátással közvetlenül érintett Cigány-fertő területét több fokozottan 
védett madárfaj használja akár fészkelési, akár táplálkozási céllal.  
 
Kétéltűek és hüllők 
 
Magyar név Latin név Természetvédelmi érték 
fürge gyík Lacerta agilis 25.000 Ft 
zöld varangy Bufo viridis 10.000 Ft 
vöröshasú unka Bombina bombina 10.000 Ft 

 
A fent említett fajok kis egyedszámban vannak jelen a telephelyen és közvetlen 
környezetében, de így is színessé teszik a telephelyi élővilágot. 
 
Értékelés 
 
A tevékenység Natura 2000 besorolású helyszínen történik.  
 
A vizsgált telep területén jelentős növénytani értéket (ritka, érzékeny, védett 
vagy veszélyeztetett faj) a bejárás során nem találtunk, illetve ezek későbbi 
előkerülése is kizárható.  

A vizsgált telep területén és környezetében több zoológiai értéket észleltünk. A 
fokozottan védett és védett élőlények fészkelése, szaporodása érdekében biztosí-
tani kell a Cigány-fertő zavartalanságát, biológiai rendszerét a lehető legkevésbé 
szabad terhelni. 
 
A Hevesi-sík KMT jelölő fajai (A, B és C kategória) között 25 olyan madárfaj 
található, melyek a vizes élőhelyekhez kötődnek, így hatásviselői lehetnek a (ko-
rábbi) hígtrágya kibocsátásnak. A BNPI-től kapott adatok alapján az alábbi, vi-
zes élőhelyekhez kötődő jelölő fajokat tekinthetjük tényleges hatásviselőnek, 



Telekhalmi Major Kft.  Teljeskörű környezetvédelmi  
Poroszló  felülvizsgálati dokumentáció 

57 
 

melyek az elmúlt évek során fészkeltek a területen vagy rendszeresen (több év-
ben) előfordultak: 

Piroslábú cankó – Tringa totanus – fészkel, átvonul  
Gólyatöcs – Himantopus himantopus – fészkel  
Nagy goda – Limosa limosa – fészkel, átvonul  
Nyári lúd – Anser anser – fészkel, átvonul  
Kékbegy – Luscinia svecica –fészkel 
Barna rétihéja – Circus aeruginosus – fészkel  
Réti cankó – Tringa glareola – átvonul  
Pajzsoscankó – Philomachus pugnax – átvonul  
Daru – Grus grus – átvonul  
Nagy kócsag – Egretta alba – átvonul  

 
A Hevesi-sík KMT esetében a Natura 2000 specifikus célok között szerepel, 
hogy a nem hasznosított gyepterületek esetében a szukcessziós folyamatokat 
gátolni kell, valamint a nem őshonos inváziós fajok és a nád terjedését meg kell 
akadályozni, továbbá az időszakos vízállásokat meg kell tartani, kezelésüket 
hosszú távon biztosítani kell. A vizes élőhelyek ökológiai vízigényének és ter-
mészeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok 
táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően szintén 
egy a specifikus célok közül.  
 
A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének 
megállapítása, a biológiailag aktív felületek meghatározása 
 
Az állattenyésztés élővilágra kifejtett hatásokkal (víz és levegőterhelés) járhat, a 
talajvíz terhelést a cég a monitoring kutakon keresztül rendszeresen méri és a 
trágyatárolók vízzáróságát is rendszeresen ellenőrzik, így normál üzemben ezek 
nem veszélyeztetik az élővilágot.  
 
A biológiailag aktív felületeket a zöld növényi részek alkotják. Ebből a szem-
pontból a telephely bővelkedik zöld felületekben, ezek zömét a parkosított gyep 
és fásítások teszik ki. Ezek megőrzése, fejlesztése kívánatos. A növényi felüle-
teken nem láttunk semmilyen, környezetszennyezésből származó elváltozást. 
 
A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szerve-
zetek megjelölése 
 
A tevékenység káros hatásaira reagáló indikátor szervezetek lehetnek a fásszárú 
növények illetve cserjék, melyek zöld felületeik elszíneződésével (nekrotikus 
foltok megjelenésével) illetve elhalásával jelzik a negatív folyamatokat. Ezen túl 
indikátor szervezetek továbbá a telep fáin és beton felületein észlelt moha és 
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zuzmófajok, melyek csökkenő mértékű előfordulásukkal, végső esetben eltűné-
sükkel indikálják a környezetszennyezést.  
Az állatvilág szempontjából a szerves anyagban gazdag folyékony kibocsátás 
hatásaira reagáló indikátor szervezetek lehetnek a védett kétéltűek (békák), me-
lyek pusztulásukkal jelezhetik a terület túlterhelését. 
 
Az eddigi károsodás mértékének meghatározása 
 
Az elmúlt 5 évben a területen valószínűsíthetően sem a területhasználat módjá-
ban sem az élőlény közösségek összetételében jelentős változás nem következett 
be. Mivel a telephelyen technológiai változtatások, negatív irányú folyamatok 
nem várhatóak, így a környezeti elemek, természetvédelmi értékek további je-
lentősebb károsodásával sem kell számolnunk.  

A sertéstelep növényzete az üzemelésnek köszönhetően már erősen károsodott, 
azonban ez a károsodás nem szokványostól eltérő károsodást jelent, az meg-
egyezik a hibátlanul működő sertéstelepek általános növényzeti képével. A tele-
pen megfigyelt gyomnövények a taposásnak, a trágyatárolásnak és az egyéb 
bolygatásnak köszönhetően van jelen. 

A hatásterületként funkcionáló Cigány-fertő területére történt korábbi (5-10 éve 
zajlott) hígtrágya kibocsátások jelentős mértékben hozzájárultak az időszakos 
vízállás feltöltődési folyamataihoz. A sertés hígtrágya többek között magas fosz-
fát és szervesanyag tartalmával átalakítja a talaj szerkezetét, a vizek trofitását 
növeli. Elősegíti a szukcessziós sor felgyorsulását, a vizes élőhely eutrofizáció-
ját gyorsítja. A magas szervesanyag tartalmú vizes iszap (ami korábban bebo-
csátásra került a vizes élőhelyre) a nád, sás, azaz nagy biomassza értékkel ren-
delkező növények elszaporodásához vezet. Azokban az időszakokban, amikor a 
talajvíz megjelenik a felszínen nyílt víz formájában, a sok szervesanyag ún. 
„vízvirágzáshoz”, az algák túlzott elszaporodásához vezet. A vízinövények (pl. 
hínárfajok) így nem tudnak megtelepedni, mivel a víztestet nem járja át a nap-
fény, így oxigénhiányos állapot alakul ki a vízben. Az elpusztuló növényi ré-
szekből keletkező iszap egyre emeli a fenékszintet, így sokkal rövidebb idő alatt 
bekövetkezik a tó feltöltődése, a szukcessziós sor adott körülmények között tör-
ténő záródása.  
 
Javaslatok 
 
A telep épületeiben ill. azok külsején fészkelő védett madarak (mezei veréb, füs-
ti fecske, házi rozsdafarkú) fészkeinek zavartalanságát költési időben biztosítani 
szükséges, a fecskék fészkelését kiemelten elő kell segíteni.  
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A Cigány-fertő területén szaporodó kétéltűek (békák) és ott költő vízimadarak, 
kiemelten a fokozottan védett fajok (gólyatöcs, nagy goda, piroslábú cankó) 
fészkelését elő kell segíteni, akadályozni tilos. Ajánlott a Cigány-fertő körüli 
tevékenységeket a szaporodási időszakon (03.15. – 07.31.) kívül végezni. 
 
Gondoskodni kell arról, hogy az egér- és patkány-mérgezés során a telep üze-
meltetői ne használjanak olyan mérget, amely közvetlenül vagy közvetve veszé-
lyezteti az elpusztult rágcsáló egyedeket elfogyasztó védett állatokat (madarak, 
emlősök) vagy/és gondoskodni kell a mérgezés során elpusztult állatok gyakori 
begyűjtéséről, megakadályozva az elpusztult állatok ragadozó madarak által tör-
ténő elfogyasztását.  
 
A hígtrágya bejutását a Cigány-fertő területére a jövőben is minden elérhető 
módszerrel meg kell akadályozni, az érvényes EKHE engedély előírásainak 
megfelelően! 

2.7. A telephely környékének földrajzi jellemzői 
  
A terület elhelyezkedése, topográfiája 
 
Poroszló település a Észak-Magyarországi régióban, Heves megyében, Füzes-
abony járásban található. Földrajzi tájegységi besorolása: 
 
Nagytáj:  Alföld 
Középtáj:  Közép-Tisza-vidék 
Kistáj: Hevesi-ártér 
 
Domborzat, földtan 
 
A kistáj 85,4 és 90,5 m közötti tszf-i magasságú, ártéri szintű tökéletes síkság. A 
relatív relief nagyon kis értékű, a legnagyobb szintkülönbség a 2 m/km2-t sehol 
sem haladja meg (átlagérték 0,5 m/km2). Az Eger-Laskó hordalékkúpjától terep-
lépcsővel különül el. D felé enyhén lejt. Az egyhangú kistáj felszíni formáit tel-
jesen a Tisza alakította ki oldalazó erózióval és erős feltöltő tevékenységével. 
Ezért csak a Tisza levágott, különböző mértékben feltöltődött morotvái, holt-
medrei hoznak csekély változatosságot a kistáj mikrodomborzatába, kisformái-
ba. 
 
A kistáj a jelenkorig hatékony, erős szerkezeti vonalnyalábokon fekszik (Közép-
magyarországi-vonal). A medencealjzatot feltételezetten metamorfitok alkotják. 
A miocéntől a holocénig süllyedő, nagy vastagságban feltöltött térszín. Süllye-
dése különösen a pliocén elejétől volt erős, a 2000 m-re vastagodó pannóniai 
üledékekre 200 m-es pleisztocén rétegsor települt. A jelenkorig tartó süllyedés 
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következtében a felszínt mindenütt több m vastag, a Tiszához kapcsolódó folyó-
vízi üledék - lösziszap, öntésiszap, öntésagyag - borítja. 
 
Vízrajz 
 
A Tisza kétoldali ártere Tiszafüred és Tiszasüly között, amely a folyó 48 km 
hosszú szakaszára támaszkodik. Itt éri el a Tiszát jobbról a Kis-Tisza (24 km, 
1850 km2) vízrendszere, a Hanyi-ér (22 km, 237 km2) és a Sarud-
Sajfokifőcsatorna (33 km, 249 km2). Balról csatlakozik hozzá az Örvényi-
főcsatorna (10 km, 12 km2), a Cserőközi-Holt Tisza (10 km, 266 km2), valamint 
a Berei-Holt-Tisza vízrendszere (10 km, 45 km2). Kivezet belőle (ill. a Kiskö-
rei-víztározóból) a Nagykunsági-főcsatorna (Pusztataksony felett). Száraz, gyér 
lefolyású terület.  
 
A Tiszán kívül a Kis-Tiszát tápláló Egerről, valamint a Nagykunsági-
főcsatornáról is vannak vízjárási adatok. Az árvizek időpontja a tavasz és a kora 
nyár, míg a kisvizeké az ősz és a tél. A belvízi csatornahálózat megközelíti a 300 
km-t. A Tiszát és a rajta duzzasztott Kiskörei-víztározót (Tisza-tó) védgátak kí-
sérik. A tározó időszakosan 28 MW-os erőművet működtet.  
 
Az állóvizek közül legnagyobb a változó tükrű Kiskörei-víztározó (11 000 ha); 
ebben az elmocsarasodás megakadályozására öblítő csatornarendszer épült ki. 
Ezen kívül van 9 meandertó a Tisza mellett (amelyek egy részét a Kiskörei-
víztározó vize borítja), 147 ha felszínnel. Legnagyobb a Berei-Holt-Tisza Abád-
szalók mellett (38 ha).  
 
A „talajvíz" mélysége általában 2-4 m között van. Mennyisége nem jelentős. 
Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de a Tisza bal partján a 
nátrium is nagy területen megjelenik. A keménység is ott a legnagyobb, 45 nk° 
körüli, míg máshol 15-25 nk° között van. Ugyanez mondható a szulfáttartalom-
ról, mert ott meghaladja a 300 mg/l-t, míg máshol 60 mg/1 alatt marad. A réteg-
víz mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége általában 100-200 m között 
van, de vízhozamuk nem éri el a 100 1/s-ot bár egyes mélyfúrások több vizet is 
adhatnak. Kisköre egyik kútja 60 °C-os vizet ad.  
 
Talajok 
 
A kistájban a Tiszán kialakított víztározó jelentős tájformáló tényezőként szere-
pel, minthogy a táj területének együttesen 60%-ot kitevő különböző réti talajfé-
leségek 25%-át foglalja. A Kiskörei-víztározó lehetőséget teremt az öntözésre, 
de a talajvízszint emelésével másodlagos szikesedést is kiválthat, amely az öntö-
zés kiterjesztésével tovább erősödhet.  
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A Tisza öntésanyagain vályog és agyag fizikai féleségű, többnyire savanyú ön-
tés réti talajok képződtek (20%), amelyek termékenységi besorolása a 30-45 
(int.) talajminőségi kategória. A zömében (60%) szántóként hasznosítható tala-
jok jó búza-, kukorica- és cukorrépatermők, de művelhetőségük és termésbiz-
tonságuk nagymértékben a nedvességviszonyok alakulásától függ. A Közép-
tiszai Tájvédelmi Körzet és a víztározó területe is főként erre a talajtípusra esik. 
A többnyire löszös anyagon kialakult, agyag fizikai féleségű réti talajok (19%) 
kémhatása erősen savanyú. Termékenységi besorolásuk a 30-40 (int.) földminő-
ségi kategória. Szinte teljes egészében (90%) szántóként, búza- és kukoricater-
mő területként hasznosulhatnak.  
 
A szikes talajok a kistájban jelentős területen (33%) megtalálhatók. A réti szo-
lonyecek (6%), a sztyepesedő réti szolonyecek (6%) és a szolonyeces réti talajok 
(21%) felszíne egyaránt többékevésbé savanyú kémhatású. A szolonyeces réti 
talajok termékenysége (int. 25-40) lehetővé teszi szántóterületi hasznosításukat. 
Öntözésük a másodlagos szikesedés lehetőségét hordozza. A szikes talajok szi-
kességük mértékétől függően 25-től60%-ig legelőként hasznosíthatók. A tájban 
kis (3%) területi kiterjedésben csernozjom talajfoltok is találhatók. A csernoz-
jom jellegű homoktalajok (1%), az alföldi mészlepedékes csernozjom (1%) és a 
réti csernozjom talajok (1%) a táj legértékesebb búza- és kukoricatermő talajai. 
Érdekesség, hogy a csernozjom jellegű homoktalaj szőlőtermesztésre is alkal-
mas (15%).2 
 
Érzékenység 
 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Poroszló „foko-
zottan érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település. 
 
A vizsgálattal érintett terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján 2e. „a felszín alatti víz állapo-
ta szempontjából érzékeny terület” kategóriába tartozik (az 1. d. pontban nem 
említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti területek). A sertéstelep 
területe ivóvízbázis védőterületet nem érint. 

                                         
2 Dr. Marosi Sándor, Dr. Somogyi Sándor: Magyarország Kistájainak Katasztere – MTA Földrajztudományi Kutató 
Intézet, Budapest, 1990. 
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3. sz. kép: Vízbázis védőterületek határa (http://webgis.okir.hu/base) 

 
Monitoring vizsgálati eredmények 
 
A felszín alatti vizek minőségének nyomon követésére 3 db monitoring kút áll 
rendelkezésre. A kutakból évente egy alkalommal akkreditált szervezettel mintát 
vetetnek, amelyet akkreditált laboratóriumban bevizsgátatnak. 
 
A felülvizsgálati időszakban vett talajvíz minták vizsgálati eredmények kiértéke-
lését az alábbi táblázat tartalmazza. A kiértékelést a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EüM-FVM együttes rendelet 2. sz. mellékletében szereplő „B” szennyezettségi 
határértékekhez viszonyítva végeztük el. A vizsgálati jegyzőkönyvet a 6. sz. 
mellékletben csatoltuk. 
 
2016. K-1 K-2 K-3 Határérték  
pH 7,21 7,18 7,19 - 
NH4

+ mg/l 0,06 0,12 0,18 0,5 
NO3

- mg/l 7,3 2,4 116 50 
PO4

3- mg/l 1,6 1,4 19,3 0,5 
KOIk mg/l <30 <30 <30 - 
 
2017. K-1 K-2 K-3 Határérték 
pH 7,9 7,6 7,58 - 
NH4

+ mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,5 
NO3

- mg/l 16,5 8,88 15,1 50 
PO4

3- mg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5 
KOIk mg/l <30 35,9 <30 - 

Vizsgált terület 
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2018. K-1 K-2 K-3 Határérték 
pH 7,45 7,22 7,41 - 
NH4

+ mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,5 
NO3

- mg/l 16,2 9,0 16,1 50 
PO4

3- mg/l <0,5 <0,5 <0,5 0,5 
KOIk mg/l <30 36,2 31,4 - 
 
 2019. K-1 K-2 K-3 Határérték 
pH 7,32 7,29 7,5 - 
NH4

+ mg/l <0,02 <0,02 <0,02 0,5 
NO3

- mg/l 15,9 9,4 17,5 50 
PO4

3- mg/l 0,07 0,05 0,07 0,5 
KOIk mg/l <30 33 32 - 
 
A vizsgálati eredményekből megállapítható, hogy az utóbbi 3 évben a mért 
komponensek egyike sem haladta meg a „B” szennyezettségi határértéket. 
 
A további működés hatásai 
 
Az előbbi fejezetekben leírtak alapján a jelenlegi formában folytatott további 
működés a környezetre jelentős terhelést nem jelent.   
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3. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 
 
Az Engedélyes által, 2015. évben történt megvásárlás óta havária, illetve rend-
kívüliesemény nem történt.   
 
A sertéstelepen az alábbi rendkívüli események következhetnek be: 
 
- Hulladék környezetbe kerülése 
 
A megfelelő edényzetek és gyűjtőhelyek alkalmazása esetén, hulladék a környe-
zetbe nem kerülhet. Ha mégis, akkor a környezetbe jutott hulladék összegyűjté-
séről és ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 
 
- Veszélyes anyag vagy készítmény környezetbe kerülése 
 
A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagokat és készítményeket zárható, mű-
szaki védelemmel ellátott helyen tárolják, így ezek nem kerülhetnek a környe-
zetbe. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a biztonsági adatlapokban található 
előírások alapján kell eljárni. 
 
- Trágya vagy csurgalékvíz környezetbe kerülése 
 
Szigetelt trágyatárolóban ill. megfelelő szigeteléssel ellátott aknában történő 
gyűjtés esetén ezek a környezetbe nem kerülhetnek. Rendkívüli esemény követ-
keztében kikerülő trágyát vagy csurgalékvizeket össze kell gyűjteni, valamint a 
környezetbejutás lehetőségét felülvizsgálni és megszüntetni szükséges. 
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4. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECH-
NIKA 
 
BAT következtetések 
 
Környezetirányítási rendszerek (EMS) 
 
1. BAT A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdeké-
ben a BAT olyan környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működteté-
sét jelenti, amely magában foglalja a következő összes jellemzőt: 
 

BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettség-
vállalása;  
 
2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a 
vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti 
teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában 
foglalja;  
 
3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok ter-
vezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és 
beruházással összhangban;  
 
4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet for-
dítva az alábbiakra:  
a) felépítés és felelősség;  
b) képzés, tudatosság és hozzáértés;  
c) kommunikáció;  
d) a munkavállalók bevonása;  
e) dokumentálás;  
f) hatékony folyamatirányítás;  
g) karbantartási programok;  
h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén;  
i) a környezetvédelmi jogszabályok betartásának 
biztosítása.  
 
5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézke-
dések megtétele, különös tekintettel a következőkre:  
a) monitoring és mérés (lásd még az ipari kibocsátá-
sokról szóló irányelv hatálya alá tartozó létesítmé-
nyekből /IED-létesítmények/ származó kibocsátások 
monitoringjáról szóló JRC-referenciajelentést),  
b) korrekciós és megelőző intézkedések;  
c) nyilvántartás vezetése;  
d) (ahol lehet) független belső vagy külső auditálás 
annak érdekében, hogy meghatározzák, vajon a 
környezetvédelmi irányítási rendszer megfelel-e a 
tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfele-
lően vezették-e be és tartják-e fenn azt;  
 

Megfelel A sertéstelepre vonatkozó környezetirá-
nyítási rendszer kidolgozásra került. A 
környezetirányítási dokumentációt a 7. 
sz. mellékletben csatoltuk. 
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6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfele-
lőségének és hatékonyságának felülvizsgálata a 
felső vezetés részéről;  
 
7. tisztább technológiák fejlődésének követése;  
 
8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező 
környezeti hatások figyelembevétele az új üzem 
tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama so-
rán;  
 
9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati 
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása.  
Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéste-
nyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak az 
EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket:  
10. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT);  
11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. 
BAT).  

Nem rele-
váns 

Zaj szempontjából védendő létesítmé-
nyek a hatásterületen kívül helyezked-
nek el, ezért külön zajkibocsátás meg-
előzését szolgáló intézkedési terv alkal-
mazása nem szükséges.  
Levegővédelmi szempontjából védendő 
létesítmények a hatásterületen kívül 
helyezkednek el, ezért külön bűzkibo-
csátás megelőzését szolgáló intézkedési 
terv alkalmazása nem szükséges.  

 
Jó gazdálkodás 
 
2. BAT A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az ál-
talános teljesítmény javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyiké-
nek alkalmazását jelenti. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és 

a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések annak 
érdekében, hogy:  

 csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is 
ideértve) szállítását;  

 biztosítsák a védendő érzékeny területektől való meg-
felelő távolságot;  

 vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat 
(pl. szél és csapadék);  

 mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési 
kapacitását;  

 előzzék meg a vízszennyezést.  

Megfelel Meglévő üzem.  
(megjegyzés: a hígtrágya a környező 
termőföldekere kerül kijuttatásra a te-
lephely közvetlen környezetében nincs 
védendő érzékeny terület, illetve felszíni 
vízfolyás) 
 

b A személyzet oktatása és képzése, különösen a követke-
zők vonatkozásában:  

 vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állat-
egészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók 
biztonsága;  

 trágya szállítása és kijuttatása;  
 tevékenységek tervezése;  
 veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;  
 a berendezések javítása és karbantartása.  

Megfelel A telep alkalmazottai megfelelő 
szakképesítéssel rendelkeznek, és fo-
lyamatos oktatásban részesülnek. 
A telephely rendelkezi üzemi kárelhárí-
tási tervel, amelyben foglaltakat a dol-
gozók oktatás keretében elsajátították. 

c Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és 
események, például a víztestek szennyeződésének keze-
lésére. Ez a következőket foglalhatja magában:  
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 a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-
/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz;  

 cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. tűz, 
hígtrágyatároló szivárgása vagy összeomlása, a trágya-
halmokból való ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések);  

 szennyezéshez vezető váratlan események kezelését 
szolgáló berendezések (pl. alagcsövek (dréncső) beduga-
szolására szolgáló eszköz, védőárok, uszadékfogó az 
olajkiömlések ellen).  

d Többek között a következő szerkezetek és berendezések 
ellenőrzése, javítása és karbantartása:  

 hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy 
szivárgás esetén;  

 hígtrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és öntözők;  
 a víz- és takarmányellátó rendszerek;  
 szellőztetőrendszer és hőérzékelők;  
 silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek);  
 légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálattal).  

Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a kártevők ke-
zelésére.  

Megfelel A dolgozók karbantartási terv alapján 
folyamatosan ellenőrzik a technológiai 
berendezéseket és folyamatosan karban 
tartják azokat. 

e Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami meg-
előzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.  

Megfelel Az elhullott állati tetemeket elszállításig 
környezettől elzárt konténerben tárolják. 

 
Takarmányozás 
 
3. BAT Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammó-
niakibocsátás csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielé-
gítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az 
alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában.  
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt 

biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az 
emészthető aminosavakra épül.  
Leírás: 
A nyersfehérje-adagolás többleteinek csökkentése annak 
garantálásával, hogy az ne lépje túl a takarmányozási 
ajánlásokat. Az étrendet kiegyensúlyozzák, hogy az meg-
feleljen az állat energiaszükségleteinek és az emészthető-
aminosavaknak. 

Megfelel A takarmányozásra használt tápok 
tartalmaznak az állatok szükségleteinek 
megfelelően különböző aminosavakat, 
ill. enzimeket. A takarmány összetétele 
korcsoportoknak megfelelően folyama-
tosan változik, beltartalmilag optimali-
zált.  

b Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi 
követelményeihez igazodó étrend kialakításával.  
Leírás: A takarmánykeverék pontosabban megfelel az 
állatok igényeinek, az energia, aminosavak és ásványi 
anyagok szempontjából, az állat tömegétől és/vagy a 
termelési szakasztól függően. 

Megfelel A takarmányozás az állatok fejlettségi 
szintjének és súlyának figyelembe véte-
lével történik.  

c Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hoz-
záadása az alacsony nyersfehérje-tartalmú étrendhez.  
Leírás: 
A fehérjében gazdag takarmányok bizonyos mennyiségét 
felváltják alacsony fehérjetartalmú takarmányokkal, hogy 
tovább csökkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az étrendet 
szintetikus aminosavakkal egészítik ki (pl. lizin, metionin, 
treonin, triptofán, valin), így az aminosavprofilban nem 
mutatkozik hiányosság. 

Megfelel Aminosav fehérje arány változással érik 
el az optimális fehérje hasznosítást, 
szem előtt tartva a nyersfehérje tartalom 
csökkentését. A takarmánykeverőben 
takarmány optimalizáló programot al-
kalmaznak, ami az aminósavakra állapít-
ja meg az optimális összetételét a takar-
mányoknak. 

d Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett Megfelel Probiotikumot szükség szerint adagol-
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takarmány-adalékanyagok alkalmazása.  
Leírás: 
A takarmányhoz vagy vízhez (az 1831/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerint) engedélyezett 
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készítményeket 
adnak, például enzimeket (NSP-enzim vagy proteáz) vagy 
probiotikumokat, ami kedvezően befolyásolja a takar-
mányhatékonyságot pl. azáltal, hogy javítja a takarmá-
nyok emészthetőségét vagy hatással van a 
gyomorbélrendszer flórájára. 

nak. 

 
BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén (számítási táblázatot a 8. sz. 
mellékletben csatoltuk) 
 

Paraméter Paraméter Értékelés BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 
(kiválasztott N kg-ja/férőhely/év)  

Az összes kiválasztott 
nitrogén, N-ben kifejezve. 

Koca 
(17,0-30,0) 

Megfelel 12,3 

Hízósertés 
(7,0-13,0) 

5,1 

Előhízó 
(1,5-4,0) 

1,8 

 
4. BAT Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az 
állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táp-
lálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy azok kombiná-
cióját foglalja magában: 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi 

követelményeihez igazodó étrend kialakításával.  
Leírás: 
A takarmányban a foszfortartalmat pontosabban 
igazítják az állatok foszforszükségletéhez, az állat 
tömegétől és/vagy a termelési szakasztól függően. 

Megfelel A takarmány összetétele korcsoportok-
nak megfelelően folyamatosan változik, 
beltartalmilag optimális, az állatok a 
fejlődési szakaszaiknak megfelelő ta-
karmányt kapják. 

b Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett 
takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása.  
Leírás: 
A takarmányhoz vagy vízhez (az 1831/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerint) engedélyezett 
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy készítményeket 
adnak, például enzimeket (fitáz), ami kedvezően 
befolyásolja a takarmányhatékonyságot pl. azáltal, 
hogy javítja a takarmányokban lévő fitin-foszfor emészt-
hetőségét vagy hatással van a gyomor-bélrendszer 
flórájára. 

Megfelel A takarmányhoz a foszfor minél tökéle-
tesebb felszívódását elősegítő enzimeket 
adagolnak. 
 

c Könnyen emészthető szervetlen foszfátok alkalmazása a 
takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesíté-
sére.  
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BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor (számítási táblázatot a 8. sz. mel-
lékletben csatoltuk). 
 

Paraméter Paraméter Értékelés BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 
(kiválasztott P2O5 kg-ja/férőhely/év)  

Az összes kiválasztott 
foszfor P2O5-ben kifejezve.  
 

Koca 
(9,0-15,0) 

Megfelel 0,38 

Hízósertés 
(3,5-5,4) 

0,16 

Előhízó 
(1,2-2,2) 

0,05 

 
Hatékony vízfelhasználás 
 
5. BAT A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák 
kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A vízfelhasználás nyilvántartása.  Megfelel A vízfelhasználást mérik, arról nyilván-

tartást vezetnek. 
b A vízszivárgás feltárása és javítása.  Megfelel Karbantartási terv alapján, folyamatos 

ellenőrzik a berendezéseket, hiba esetén 
azonnal javítják.   

c Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására 
szolgáló hely és a berendezések tisztítására. 

Megfelel Takarítások alkalmával az épületek 
magasnyomású, víztakarékos tisztítóbe-
rendezéssel kerülnek tisztításra. 

d A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas beren-
dezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztá-
sa és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egy-
idejű biztosítása mellett.  

Megfelel Az ivóvízigényt víztakarékos önitatók 
biztosítják, melyek az etetőkkel kombi-
nált kivitelűek. Ezek megakadályozzák a 
víz elcsöpögését. 

e Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőr-
zése és (szükség esetén) átállítása.  

Megfelel A berendezéseket folyamatosan ellenőr-
zik, ha szükséges javítják. 

f A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újrahasznosí-
tása.  

Nem alkal-
mazzák 

Meglévő gazdaság. A magas beruházási 
költsége miatt nem alkalmazzák. 

 
Szennyvízkibocsátás 
 
6. BAT A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi tech-
nikák kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre 

korlátozása.  
Megfelel A zárt technológiának köszönhetően az 

udvaron szennyvíz nem keletkezik és oda 
nem jut ki. Fedett kifutó alkalmazása. 

b A vízfelhasználás minimalizálása.  
Leírás: 
A szennyvíz mennyisége csökkenthető olyan technikákkal, 
mint az előtisztítás (pl. gépi száraztisztítás) és a nagy-
nyomású tisztítás. 

Megfelel Takarítások alkalmával az épületek ma-
gasnyomású, víztakarékos tisztítóberen-
dezéssel kerülnek tisztításra 

c A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízfor-
rásoktól, amelyeket kezelni kell.  

Megfelel A telephelyre lehulló csapadékvíz hígtrá-
gyával, szennyvízzel nem szennyeződik.  
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7. BAT A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT 
az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrá-

gyatárolóba.  
Megfelel A kommunális szennyvizeket a telepen 

szigetelt aknákban gyűjtik, majd 
szennyvíztelepre szállítják. 

b Szennyvízkezelés.  
Leírás: 
A kezelés módja lehet ülepítés és/vagy biológiai kezelés. 
Az alacsony szennyezőanyag-terhelésű szennyvizek 
esetében a kezelés eszköze lehet a gödör, mesterséges tó, 
épített vizes élőhely, szikkasztó stb. A szennyezőanyag 
előülepítésére szolgáló (ún. first flush) rendszer használ-
ható az elkülönítésre a biológiai kezelés előtt. 

Megfelel A telepen szennvízkezelést nem végez-
nek. A keletkező kommunális szennyvíz 
szennyvíztisztító telepre kerül elszállí-
tásra és kezelésre. 

c Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető beren-
dezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) 
alkalmazásával.  
Leírás: 
A szennyvízáramok a kijuttatás előtt pl. tartályokban 
vagy derítőkben ülepíthetők. A fennmaradó szilárd frak-
ciókat is ki lehet juttatni. A vizet át lehet szivattyúzni a 
tározókból pl. esőztető berendezésbe vagy mozgó öntöző-
berendezésbe befutó csővezetékbe, amely berendezések 
alacsony szórási arány mellett juttatják ki a vizet. Az 
öntözés olyan berendezéssel is végezhető, 
amelynél szabályozott a szórás, így biztosítható az ala-
csony szórási röppálya (alacsony szóráskép) és a nagy 
cseppek. 

Nem rele-
váns 

A keletkező kommunális szennyvíz 
szennyvíztisztító telepre kerül elszállí-
tásra. 

 
Hatékony energiafelhasználás 
 
8. BAT A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében a BAT az 
alábbi technikák kombinációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek.  

 
Megfelel Az állatok frisslevegő ellátása tetőkürtős 

ventilátorokkal, oldalablakba beépített 
elszívó ventillátor valamint természetes 
szellőzéssel történik. A ventilátorok 
alacsony fogyasztású, energiatakarékos 
berendezések. A szellőzés számítógép 
vezérelt, amely mindig az optimális 
hatásfokon tartja a berendezéseket.  

b A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működte-
tésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendsze-
reket alkalmaznak.  
Leírás: 
Ez figyelembe veszi az állatjóléti követelményeket 
(pl. légszennyező anyagok koncentrációja, megfelelő 
hőmérséklet), és több intézkedéssel érhető el: 
- a légáramlás automatizálása és minimalizálása, 
egyúttal fenntartva az állatok hőmérsékleti 
komfortzónáját; 
- a lehető legalacsonyabb fajlagos 
energiafogyasztású ventilátorok; 
- az áramlási ellenállás lehető legkisebb mértéken 
tartása; 
- frekvenciaátalakítók és elektronikusan kommutált 
motorok; 
- energiatakarékos ventilátorok, amelyeket az 

Megfelel 
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állattartásra szolgáló épületben mért CO2- 
koncentrációnak megfelelően vezérelnek; 
- a fűtő-/hűtő- és szellőztetőberendezések megfelelő 
elosztása, hőérzékelők és külön fűtött területek. 

c Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának 
és/vagy plafonjának szigetelése.  
Leírás: 
A szigetelőanyag lehet természetesen át nem eresztő, 
vagy át nem eresztő borítással ellátott. Az áteresztő 
anyagokat párazáró réteggel kell ellátni, mivel a nedves-
ség a szigetelőanyag rongálódásának legfőbb oka. A 
baromfitenyésztő gazdaságokba szánt szigetelőanyagok 
egy változata a hővisszaverő membrán, amely laminált 
műanyagfóliákból áll, amelyek leszigetelik az állattartó 
épületet a légszivárgástól és a nedvességtől. 

- Az épületeken mennyezeti szigetelés 
van. 5 cm-es lépésálló nikecellel van 
leszigetelve. 

d Energiahatékony világítás használata.  
Leírás: 
Az energiahatékonyabb világítás a következők segítségé-
vel érhető el: 

iv. A hagyományos volfrámizzók vagy más, 
csekély 

energiahatékonyságú izzók lecserélése 
energiahatékonyabb 
világításra, úgymint fénycső-, nátrium- és LEDvilágítás-
ra; 
ii. Villanófények gyakoriságát kiigazító eszközök, 
mesterséges világítást szabályozó berendezések, 
valamint érzékelők és belépést érzékelő kapcsolók 
alkalmazása a világítás szabályozására; 
iii. Több természetes fény beengedése, pl. 
szellőzőnyílásokkal vagy tetőablakokkal. A 
természetes fényt ki kell egyensúlyozni az esetleges 
hőveszteséggel; 
iv. Változó megvilágítási periódusokon alapuló 
világítási rendszerek alkalmazása. 
 

Megfelel Az épületekben energiatakarékos izzókat 
alkalmaznak, valamint az épületeken 
lévő ablakokon keresztül is jut be termé-
szetes fény az ólakba. 

e Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike al-
kalmazható:  
1. levegő-levegő;  
2. levegő-víz;  
3. levegő-talaj.  
Leírás: 
A levegő-levegő hőcserélő rendszerben a bejövő levegő elnyeli 
az üzemből kiáramló levegőt. A rendszer állhat galvanizált 
alumínium lemezekből vagy PVC-csövekből. A levegő-víz hő-
cserélő esetén a víz a kivezető csőben található alumínium 
lamellákon áramlik át és elnyeli a távozó levegőből származó 
hőt. A levegő-talaj hőcserélőben a friss levegő (pl. 2 m mély-
ségben) a föld alá helyezett csöveken áramlik át, eközben ki-
használja a talaj alacsony szezonális hőmérséklet-ingadozását. 

Hőcserélőt 
nem alkal-
maznak 

Klímaberendezést nem alkalmaznak. 
Hőcserélőt nem alkalmaznak, a helyi 
sajátosságok és a magas beruházási 
költségek miatt. 

f Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez.  
Leírás: 
A hőszivattyú a hőt különböző közegekből (víz, hígtrágya talaj, 
levegő stb.) nyeli el és szállítja át egy másik helyszínre egy zárt 
körben áramló folyadék segítségével, a fordított hűtési ciklus 
elve alapján. A hőt sterilizált víz készítéséhez használhatják, 
illetve betáplálhatják hűtővagy fűtőrendszerbe. A technika 
révén különböző körökből (például hígtrágyahűtő-rendszer, 
geotermikus energia, tisztító víz, biológiai hígtrágya-kezelő 
reaktorok vagy biogázlétesítmények kibocsátotta gázok) nyelhe-
tő el hő. 

Hőszivattyút 
nem alkal-
maznak 

Hőszivattyút nem alkalmaznak, a helyi 
sajátosságok és a magas beruházási 
költségek miatt. 
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g Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított pado-

zattal (kombinált szintes, ún. combideck rendszer).  
Leírás: 
A padlózat alá zárt vízkört telepítenek, egy másikat pedig 
mélyebbre, amely a többlethőt tárolja vagy szükség esetén 
visszajuttatja a baromfiólba. A két vízkört hőszivattyú köti 
össze. A tenyésztési időszak kezdetén a padozatot a tárolt hővel 
fűtik, hogy az almot szárazon tartsák azzal, hogy elkerülik a 
páralecsapódást; a második tenyésztési ciklusban az állatok 
többlethőt termelnek, amelyet a tároló kör megőriz, míg lehűti a 
padlót, ami csökkenti a húgysav bomlását azáltal, hogy mérsékli 
a mikrobás tevékenységet. 

Nem rele-
váns 

 

h Természetes szellőzés alkalmazása.  
Leírás: 
Az állattartó épület természetes szellőzése hőhatások és/vagy a 
levegő áramlásának eredménye. Az állattartó épületek tetőge-
rincén és szükség esetén az oromfalán is nyílásokat lehet hagy-
ni, az oldalfalakban található szabályozható nyílások mellett. A 
nyílásokat szélvédő hálóval lehet ellátni. Meleg idő esetén 
ventilátort lehet igénybe venni. 

Megfelel Az állattartó épületekben természetes és 
mesterséges szellőzést alkalmaznak.  

 
Zajkibocsátás 
 
9. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelez-
hető – csökkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehaj-
tását jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, 
amely terv magában foglalja az alábbi elemeket: 
 

I.  a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; 

II.  a zaj monitorozására szolgáló szabályzat; 

III.  az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok sza-
bályzata; 

IV.  zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás 
monitorozására, a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, va-
lamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések vég-
zésére; 

V. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának 
áttekintése, továbbá a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel össze-
függő ismeretek terjesztése. 

 
Alkalmazhatóság 
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zaj-
ártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták. 
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A telephely zajvédelmi hatásterületén nincs védendő ingatlan vagy objektum. 
 
10. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelez-
hető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kom-
binációjának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzé-

keny terület között.  
Leírás: 
Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális 
szabványtávolság alkalmazásával kellő távolság biztosít-
ható az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között.  

Megfelel A telep zajvédelmi hatásterületén belül 
védendő ingatlan nem található. Az 
állatok, takarmány, egyéb alapanyagok, 
hulladékok ki és beszállítása a nappali 
időszakra korlátozódik.  

b Berendezések elhelyezése.  
Leírás: 
A zajszint csökkenthető azáltal, hogy:  
i. növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, 
hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny 
területtől, amennyire az megvalósítható);  
ii. minimálisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek 
hosszát;  
iii. úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a takarmány-
silókat, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb le-
gyen a gazdaságban.  

Megfelel A szellőzőventilátorok alacsony zajszin-
tűek és az épületek tetején és az oldalab-
lakokon kerültek beépítésre, ezáltal 
csökkentve a zajterhelést. A takarmány-
silók közvetlenül az állattartó épületek 
mellett lettek elhelyezve minimálisra 
csökkentve a behordó csövek hosszát.  

c Üzemeltetési intézkedések.  
Leírás: 
Ezek többek között a következők:  
i. az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak lezárása, 
különösen etetés idején, ha lehetséges;  
ii. a berendezések tapasztalt személyzet által történő 
üzemeltetése;  
iii. a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és hét-
végén, ha lehetséges;  
iv. zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevé-
kenységek során;  
v. a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti 
működtetése, ha lehetséges;  
vi. a szabadtéri földmunkák minimális területre korláto-
zása a földnyeső gépek által kibocsátott zaj csökkentése 
érdekében.  

Megfelel A berendezéseket csak tapasztalt sze-
mélyzet működtati. A sertéstelepen csak 
a nappali időszakban végeznek tevé-
kenységet. Az épületeken a nyílászáró-
kat zárva tartják. 
Az éjjeli időszakban csak automata 
felügyelet van, ekkor csak a szellőző 
berendezés működik.  
 

d Alacsony zajszintű berendezések.  
Leírás: 
Ilyen berendezések lehetnek a következők:  
i. nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes szellőzés 
nem biztosítható vagy nem elegendő;  
ii. szivattyúk és kompresszorok;  
iii. olyan takarmányozási rendszer, amely csökkenti az 
etetés előtti ingereket (tároló etetők, passzív ad libitum 
etetők, kompakt etetők).  

Megfelel Alacsony zajkibocsátású és nagy hatás-
fokú ventilátorokat alkalmaznak,  
A takarmánykeverő nincs, a takarmány 
készen érkezik.  
A sertéstelepen alacsony zajszintű be-
rendezéseket üzemeltetnek (pl. takar-
mánybehordó).  
 

e A zaj szabályozására szolgáló berendezések.  
Leírás: 
Ezek a következőket tartalmazzák: 
i. zajcsökkentők; 
ii. rezgésszigetelés; 
iii. a zajos berendezések (pl. darálók, pneumatikus szállí-
tószalagok) elzárása; 
iv. az épületek hangszigetelése. 

Nem rele-
váns 

Az alacsony zajkibocsátású berendezé-
sek alkalmazása miatt további zajcsök-
kentő eljárásokat nem alkalmaznak.  
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f Zajcsökkentés.  
Leírás:A zaj terjedése a zajkibocsátók és zajvevők közé 
helyezett zajvédőkkel csökkenthető.  

Nem rele-
váns 

Porkibocsátás 
 
11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése 
érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkal-
mazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épü-

letekben. Erre a célra az alábbi technikák kombinációja 
alkalmazható:  
1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma 
vagy faforgács az aprított szalma helyett);  
2. Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel járó 
almozási technikával (pl. kézzel).  
3. Ad libitum takarmányozás  
4. Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos 
nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz ta-
karmányra épülő rendszerben.  
5. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló 
berendezések porleválasztóval való felszerelése;  
6. A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és 
működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának se-
bességét az épületen belül.  
 

Megfelel A hígtrágyás tartástechnológiából kö-
vetkezően az istállókban minimális por 
keletkezik.  
A takarmány beszállítása zárt tartályos 
rendszerű. A takarmánysilók feltöltését 
zárt rendszerben, pneumatikusan végzik. 
A silókból pneumatikus csővezetéken 
jut a táp az állatokhoz. A takarmányozás 
az állatok fejlettségi szintjének és súlyá-
nak figyelembevételével történik. 

b A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az aláb-
bi technikák valamelyikének alkalmazásával:  
1. Vízpárásítás;  
2. Olaj permetezése;  
3. Ionizálás.  

Nem alkal-
maznak 

A nagy kivitelezési költsége miatt lég-
tisztító berendezést nem alkalmaznak.   

c A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, pél-
dául:  
1. Vízcsapda;  
2. Száraz szűrő;  
3. Vízmosó;  
4. Nedves mosó;  
5. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrő);  
6. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;  
7. Biofilter.  

Nem alkal-
maznak 

 
Bűzkibocsátás 
 
12. BAT A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – 
amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennye-
zés elleni intézkedési terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgá-
latát jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely terv 
magában foglalja az alábbi elemeket: 
 

I. a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; 
II. a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat; 
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III. az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok sza-
bályzata; 
IV. bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazono-
sítására, a bűzkibocsátás monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibo-
csátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csök-
kentést szolgáló intézkedések végzésére; 
V. a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekin-
tése, továbbá a bűzzel kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő is-
meretek terjesztése. 

 
A kapcsolódó monitoringot a 26. BAT ismerteti. 
 
Alkalmazhatóság 
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken 
bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták. 
 
A telephely levegővédelmi hatásterületén nincs védendő ingatlan vagy objek-
tum. 
 
13. BAT A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzé-
se vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az 
alábbi technikák kombinációjának használatát foglalja magában. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzé-

keny területek között.  
 

Megfelel A telephely levegővédelmi hatásterüle-
tén nincs védendő lakóház vagy ingat-
lan. 

b Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valame-
lyikére vagy azok kombinációjára épül:  
– az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a 
takarmány kiömlésének elkerülése, a részlegesen rácso-
zott fekvőhelyekről a trágya eltávolítása);  
– a trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. fém vagy 
műanyag rácsok alkalmazása, vagy olyan csatornáké, 
ahol a trágya szabad felülete kisebb);  
– a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) trágyatáro-
lóba;  
– a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a hígtrágya 
hűtésével) és a beltéri hőmérséklet mérséklése;  
– a trágya felülete felett a levegő áramlásának és sebessé-
gének csökkentése;  
– az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az 
almos tartáson alapuló rendszerben.  

Megfelel Az alkalmazott takarmányozási techno-
lógia megakadályozza a takarmány és a 
víz szétszóródását, csöpögését, elfolyá-
sát. 
A padozatokról a trágyát rendszeresen 
eltávolítják.  
 

c Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsá-
tási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyi-
kének vagy kombinációjának alkalmazásával:  
- a kivezető magasságának növelése (pl. a levegő a tető-
szint felett távozik, szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc 
felé terelése a falak alsó része helyett);  
– a függőleges kivezető szellőztetési sebességének foko-
zása;  

Megfelel Az elszívó ventilátorok kürtője függőle-
gesen, a tetőgerinc fölött és az oldalsó 
ablakventilátorokban került beépítésre. 
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– külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt 
keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. növényzet);  
– terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részein elhelyez-
kedő szívónyílásokra, hogy a távozó levegőt a föld felé 
tereljék;  
– a távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalon 
történő eloszlatása, az érzékeny területtől távol;  
– a természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének 
keresztirányú hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz.  

d Légtisztító berendezés alkalmazása, például:  
1. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrők);  
2. Biofilter;  
3. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;  

Nem alkal-
maznak 

A nagy kivitelezési költségek miatt nem 
alkalmazzák. 

e Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának 
alkalmazása a trágyatárolásra:  
1. A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése a tárolás 
során;  
2. A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel kell elhe-
lyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, ame-
lyek csökkentik a szél sebességét a tároló körül vagy 
felett (pl. fák, természetes akadályok);  
3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkenté-
se.  

Megfelel A tározóban a hígtrágyát csak a kijutta-
tás ideje alatt keverik. 

f A trágyát a következő technikák valamelyikével kell 
feldolgozni, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a 
bűzkibocsátást a kijuttatás során (vagy azt megelőzően):  
1. A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés);  
2. A szilárd trágya komposztálása;  
3. Anaerob rothasztás.  
 

Nem rele-
váns 

Hígtrágya feldolgozás nem történik. A 
hígtrágya talajvédelmi terv alapján köz-
vetlenül szántóföldekre kerül kijuttatás-
ra.  

g Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának 
alkalmazása a trágya kijuttatására:  
1. Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy mélyinjektáló 
alkalmazása hígtrágya kijuttatásához;  
2. A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni.  
 

Megfelel A hígtrágyát csévélődobos és injektálá-
sos technológiával juttatják ki a termő-
földre, amelyet azonnal beforgatnak a 
talajba (tárcsázás). 

 
Kibocsátás szilárd trágya tárolásából 
 
14. BAT A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás 
csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombináció-
jának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A kibocsátó felület és a szilárd trágyahalom térfogatará-

nyának csökkentése. 
Megfelel A szeparátorról lekerülő szilárd trágya 

tömör, át nem eresztő padozaton kerül 
tárolásra, amely elvezetőrendszerrel és 
gyűjtőaknával került kialakításra a csur-
galékvíz összegyűjtésdére. A tároló úgy 
került kialakításra, hogy minél kisebb 
legyen a kibocsátó felület.  

b A szilárd trágyahalom lefedése. - Nem alkalmazzák 
c A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben törté-

nő tárolása. 
Megfelel A szilárd trágya fedett épületben kerül 

tárolásra 
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15. BAT A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás 
megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a 
BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát foglalja magában, a kö-
vetkező prioritási sorrendben. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben törté-

nő tárolása. 
Megfelel A szilárd trágya fedett épületben kerül 

tárolásra 
b Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya tárolásához. - Nem alkalmazzák 
c A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő 

tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal 
szerelnek fel az elfolyás esetére. 

Megfelel A szeparátorról lekerülő szilárd trágya 
tömör, át nem eresztő padozaton kerül 
tárolásra, amely elvezetőrendszerrel és 
gyűjtőaknával került kialakításra a csur-
galékvíz összegyűjtésdére. 

d Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő 
a kapacitása a szilárd trágya tárolásához olyan időszak-
ban, amikor a kijuttatás nem lehetséges. 

Megfelel A tároló elegendő a kapacitással rendel-
kezik a szilárd trágya tárolásához olyan 
időszakban, amikor a kijuttatás nem 
lehetséges. 

e A szilárd trágya tárolása kültéri halmokban a felszíni 
vagy felszín alatti vízfolyásoktól távol, ahova esetleg a 
trágyából folyadék szivároghatna be. 

Megfelel Nem kerül tárolásra 

 
Kibocsátás hígtrágya tárolásából 
 
16. BAT A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás 
csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazá-
sa. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A hígtrágyatároló megfelelő kialakítása és kezelése az 

alábbi technikák kombinációjával:  
1. A kibocsátó felület és a hígtrágyatároló térfogata kö-
zötti arány csökkentése;  
2. A szél sebességének és a légcserének a mérséklése a 
trágya felületén a tároló alacsonyabb telítettségi szint 
melletti működtetésével;  
3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkenté-
se.  
 

Megfelel A szigetelt hígtrágyatározót alacsony 
telítettségi szint mellett működtetik. A 
hígtrágyatározóban lévő keverőt, csak a 
kijuttatás ideje alatt működtetik, ezzel 
minimálisra csökkentve a felkavarodást. 
A tározó kialakításánál figyelembe vet-
ték a kibocsátó felület csökkentését.   
 

b A trágyatároló befedése. Erre a célra az alábbi technikák 
valamelyike alkalmazható:  
1. Merev anyagú fedél;  
2. Rugalmas fedél;  
3. Úszó fedőréteg, például:  

 műanyag pellet;  
 könnyű ömlesztett anyagok;  
 úszó rugalmas fedél;  
 geometriai műanyag lapok;  
 levegővel felfújt fedél;  
 természetes kéreg;  
 szalma.  

 

Megfelel A tározó tetején természetes kéreg idő-
szakosan alakul ki. 

c A trágya savasítása.  Nem alkal-
mazzák 

 Trágya savasítást nem végeznek. Az 
ammóniatartalom csökkentésére bakté-
riumokat alkalmaznak. 
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17. BAT A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe 
jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 
kombinációjának alkalmazása. 
 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése.  

 
Nem rele-
váns 

A telephelyen földmedrű derítőt nem 
alkalmaznak. 

b A hígtrágyát tároló földmedrű derítő rugalmas fedéllel 
és/vagy úszó fedőréteggel való borítása, például a követ-
kezőkkel:  

 rugalmas műanyag fólia;  
 könnyű ömlesztett anyagok;  
 természetes kéreg;  
 szalma.  

 

Nem rele-
váns 

 
18. BAT A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá 
trágyatárolóból és/vagy földmedrű tárolóból (derítőből) származó szennyeződé-
sének megelőzése céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkal-
mazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Olyan tárolók alkalmazása, amelyek ellenállnak a 

mechanikus, vegyi és hőmérsékleti behatásoknak.  
 

Megfelel A hígtrágya elvezetés zárt, szivárgás-
mentes csatornarendszeren keresztül 
történik. A külső hígtrágya tározó szige-
telt HDPE fóliával került kialakításra. A 
tárolókapacitás elegendő a féléves híg-
trágya mennyiség benntartására. 

b Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő 
a kapacitása a hígtrágya tárolásához olyan időszakban, 
amikor a kijuttatás nem lehetséges.  
 

Megfelel 

c Szivárgásmentes létesítmények és berendezések építése a 
hígtrágya összegyűjtéséhez és szállításához (pl. aknák, 
csatornák, lefolyócsövek, szivattyútelepek).  
 

Megfelel 

d A hígtrágya tárolása földmedrű derítőben, amelynek át 
nem eresztő anyagból készül az aljzata és a falai, pl. 
agyag vagy műanyag béléssel látják el (vagy duplafalú).  

 

Nem rele-
váns 

e Szivárgásészlelő (pl. geomembránt, szűrőréteget és elve-
zető csőrendszert tartalmazó) rendszer telepítése.  
 

Nem alkal-
maznak 

 

f A tárolók szerkezeti épségének ellenőrzése legalább 
évente egyszer.  
 

Megfelel A karbantartási tervnek megfelelően 
rendszeresen ellenőrzésre kerül. 

 
A trágya feldolgozása a gazdaságban 
 
19. BAT Amennyiben a trágyát a gazdaságban dolgozzák fel, a levegőbe és a 
vízbe történő nitrogén-, foszfor- és bűzkibocsátás, valamint a mikrobiológiai 
kórokozók kibocsátásának csökkentése, továbbá a trágya tárolásának és/vagy 
kijuttatásának megkönnyítése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének 
vagy kombinációjának alkalmazása: 
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 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A hígtrágya mechanikus elkülönítése. Ez magában foglal-

ja például a következőket:  
 csigaprés-szeparátor;  
 dekanter centrifuga;  
 koaguláció–flokkuláció;  
 szeparáció szitával;  
 szűrőprés  

Megfelel A telephelyen szeparátort alkalmaznak. 

b A trágya anaerob rothasztása biogáz-létesítményben. 
c Külső alagút használata a trágya szárításához.  

 
d A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés).  

 
e A hígtrágya nitrifikációja és denitrifikációja.  

 
f A szilárd trágya komposztálása  

 
 
A trágya kijuttatása 
  
20. BAT A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén- 
és foszforkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának meg-
előzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a 
BAT az alábbi technikák mindegyikének használatát foglalja magában. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A trágyát befogadó földterület felmérése annak azonosí-

tása érdekében, hogy számolni kell-e elfolyással, figye-
lembe véve a következőket: 

 a talaj típusa, a körülmények és a földterület lejtése; 
 éghajlati viszonyok; 
 a földterület vízelvezetése és öntözése; 
 vetésforgó; 
 vízforrások és vízvédelmi területek 

Megfelel A keletkező hígtrágya talajvédelmi ható-
ság által jóváhagyott talajvédelmi terv-
vel rendelkező termőföldekre kerül 
kijuttatásra. A kijuttatott mennyiségek a 
tervben meghatározott dózisok alapján 
történik.   

b Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv fenntartá-
sával) a trágyázott földterületek és a következők között: 
1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való lefolyás, 
pl. vízfolyások, források, fúrólyukak stb. esetén; 
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sövényzetet is).. 

c Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás kockázata 
jelentős. Különösen nem alkalmazható, ha: 
1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja; 
2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy tömörödés) és 
a földterület lejtése és/vagy vízelvezetése miatt nagy a 
kockázata az elfolyásnak vagy elszivárgásnak; 
3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre jelezhető. 

d A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitro-
gén- és foszfortartalmára, továbbá a talaj jellemzőire (pl. 
tápanyagtartalom), a növénykultúra szezonális igényeire, 
továbbá az időjárási viszonyokra és a földterület körül-
ményeire figyelemmel, amely tényezők elfolyást okoz-
hatnak. 

e A trágya kijuttatásának összehangolása a növények táp-
anyagigényével. 

f A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyá-
sok feltárása és szükség esetén a megfelelő reagálás ér-
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dekében. 
g Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és 

annak garantálása, hogy a trágya betöltésére hatékonyan 
sor kerülhessen annak kiömlése nélkül. 

h Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató gépek megfe-
lelő üzemi állapotban vannak és a beállításuk a kellő 
adagolási arányhoz igazodik. 

 
21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás 
csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombináció-
jának alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A hígtrágya hígítása, amelyet olyan technikák követnek, 

mint az alacsony nyomású vízöntöző rendszer.  
A víz : hígtrágya hígítási aránya 1:1-től 50:1-ig terjed-
het. A hígított hígtrágya szárazanyag-tartalma kevesebb 
mint 2%. A hígtrágya mechanikus elkülönítéséből szár-
mazó derített folyékony frakció vagy az anaerob rothasz-
tásból származó fermentációs maradék is felhasználható.  
A hígított hígtrágyát az öntözővízvezeték-rendszerbe 
injektálják és azt alacsony nyomáson az öntözőrendszer-
be (pl. esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés) 
szivattyúzzák. 

Megfelel 
 

A hígtrágyát csévélődobos és injektálá-
sos technológiával juttatják ki a termő-
földre, amelyet azonnal beforgatnak a 
talajba (tárcsázás). Tárolás során a híg-
trágyához nitrifikáló mikróbákat adagol-
nak az ammóniakibocsátás csökkentésé-
re.  

b Sávos kijuttatás, az alábbi technikák egyikének alkalma-
zásával:  
1. Vontatott tömlő;  
A trágyát szállító pótkocsira szerelt széles rúdról rugal-
mas tömlők sora lóg le. A tömlők a talajszinten párhuza-
mos sávokban bocsátják ki a hígtrágyát. A vegetáció 
során a szántóföldi növények sorai között is alkalmazha-
tó.  
2. Vontatott csoroszlya.  
A hígtrágyát fém csoroszlyákban végződő merev csövek 
bocsátják ki. E csoroszlyákat úgy alakították ki, hogy a 
hígtrágyát közvetlenül, keskeny sávokban a talaj felületé-
re és a növényállomány szintje alá lehessen juttatni. A 
vontatott csoroszlyák egyes típusait úgy alakítják ki, hogy 
egy sekély rést vájjanak a talajba a beszivárgás meg-
könnyítésére.  

c Sekélyinjektáló (nyitott vájatok).  
A borona vagy a tárcsa függőleges (szokásosan 4–6 cm 
mély) réseket váj a talajba, olyan barázdát képezve, aho-
va a hígtrágyát lerakják. Az injektált hígtrágya részben 
vagy egészében a talaj felszíne alá kerül, a barázdák 
pedig általában nyitottak maradnak a hígtrágya kijutta-
tását követően.  
 

d Mélyinjektáló (zárt vájatok).  
Boronát vagy tárcsát használnak a talaj megműveléséhez, 
majd lerakják a hígtrágyát, mielőtt azt teljes egészében 
befednék nyomókerék vagy henger segítségével. A zárt 
rés mélysége 10–20 cm.  

e A trágya savasítása.  
A hígtrágyához kénsavat adnak, hogy kb. 5,5-re csök-
kentsék a pH-ját a trágyagödörben. Az adagolást feldol-
gozótartályban is el lehet végezni, ezt levegőztetés és 
homogenizáció követi. A kezelt hígtrágya egy részét az 

Nem végez-
nek 

Hígtrágya savasítást nem végeznek. Az 
ammóniatartalom csökkentésére bakté-
riumokat alkalmaznak. 
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állattartó épület padlója alatt található tárológödörbe 
szivattyúzzák vissza. A kezelési rendszer teljesen automa-
tizált. A savas talajba való kijuttatást megelőzően (vagy 
azt követően) mész hozzáadására lehet szükség a talaj 
pH-jának semlegesítésére. Vagylagosan a savasítást 
közvetlenül el lehet végezni a hígtrágyatárolóban vagy 
folyamatosan a kijuttatás során. 

 
22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csök-
kentése érdekében a BAT a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a 
talajba. 
 
Leírás 
A talaj felületére juttatott trágya bedolgozása szántással vagy más művelő esz-
közzel történik, például boronával vagy tárcsával, a talaj típusától és a körülmé-
nyektől függően. A trágyát teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. 
 
A hígtrágya kijuttatása a 21. BAT szerint történik. 
 
A teljes termelési folyamat kibocsátása 
 
23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a baromfite-
nyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás 
csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból származó ammó-
niakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban végre-
hajtott BAT révén. 
 
A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei 
 
24. BAT A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a 
trágyában az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkal-
mazásával. 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkal-

mazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehér-
je-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye 
alapján.  
Leírás: 
Az anyagmérleget minden, a gazdaságban nevelt 
állatkategóriára kiszámítják, a nevelési ciklus 
végével egyeztetve, az alábbi egyenletekkel: 
Nkiválasztott = Nétrend – Nvisszatartás 
Pkiválasztott = Pétrend – Pvisszatartás 
Az Nétrend a felvett takarmánymennyiségen és az 
étrend nyersfehérjetartalmán 
alapul. A Pétrend a felvett takarmánymennyiségen és az 
étrend teljes foszfortartalmán alapul. A nyersfehérje 
és a teljes foszfortartalom az alábbi módszerek 
valamelyikével határozható meg: 
- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: 

Megfelel Az anyagmérlegek összeállítására évente 
sor kerül. 
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a kísérő dokumentumokban; 
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a 
takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból 
vagy a takarmányozási rendszerből az összes foszfor 
és a nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében 
vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a 
takarmányok összetevőinek teljes foszfor- és 
nyersfehérjetartalmára vonatkozó standard értékek 
segítségével. 
Az Nvisszatartás és a Pvisszatartás az alábbi módszerek 
valamelyikével határozható meg: 
- statisztikailag származtatott egyenletek vagy 
modellek; 
visszatartási tényezői a nitrogén- és foszfortartalom 
vonatkozásában; 
- az állat (vagy tojótyúkok esetén a tojás) 
reprezentatív mintájának elemzése a nitrogén- és 
foszfortartalom vonatkozásában. 
Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a 
szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett 
bármely jelentős változást (pl. a 
takarmánykeverék megváltozása). 

b Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának 
elemzésével.  
Leírás: 
Megmérik a trágya egy reprezentatív összetett 
mintájának teljes nitrogén- és foszfortartalmát, 
továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént és 
foszfort a térfogatra (hígtrágya esetében) vagy a tömegre 
(szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alap-
ján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe 
kell venni az alom nitrogéntartalmát is. 
Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, 
a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy 
mélységből kell venni az összetett mintához. 
Baromfialom esetén az alom aljáról kell mintát 
venni. 
 

Megfelel Az anyagmérlegek összeállítására évente 
sor kerül. 
 
Esetenkénti mintavételezéssel megmére-
tik a hígtrágya kiválasztott nitrogén- 
foszfor tartalmát és mérleget készítenek. 
Az eredményeket figyelembe veszik a 
hídtrágya kihelyezésénél. 

 
25. BAT BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi 
technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az 

egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy 
teljes ammónia) nitrogén alapján.  
Az ammóniakibocsátást az egyes állatkategóriák által 
kiválasztott nitrogén mennyisége alapján becslik, a teljes 
nitrogén (vagy teljes ammónia nitrogén – TAN) árama, 
valamint párolgási együtthatók (VC) alapján, a trágyake-
zelés minden szakaszára vonatkoztatva 
(állattartás, tárolás, kijuttatás). 
Az egyes trágyakezelési szakaszokra alkalmazandó 
egyenletek a következők: 
Ehousing = Nextrected * VChousing 
Estorage=Nstorage * VCstorage 
Espeading=Nspeasing * VCspeading 
ahol: 

Megfelel Az anyagmérlegek összeállítására évente 
sor kerül.  
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- E az állattartó épület, a trágyatároló vagy a 
kijuttatás éves NH3- kibocsátása (pl. az NH3kgja/ 
férőhely/év). 
- N az éves teljes kiválasztott, tárolt vagy kijuttatott 
nitrogén vagy TAN (pl. N kg-ja/férőhely/év). Adott 
esetben figyelembe kell venni a (pl. az alommal, a 
mosóvizek újrahasznosításávalösszefüggésben) hozzá-
adódó nitrogént és/vagy (pl. a 
trágyafeldolgozással összefüggésben jelentkező) 
nitrogénveszteséget. 
- VC a párolgási együttható (dimenzió nélküli, az 
állattartó rendszerhez, a trágya tárolásához vagy a 
kijuttatási technikákhoz kapcsolódik), a levegőbe 
kibocsátott TAN vagy összes nitrogén arányát mutatja 
meg. A VC-t nemzeti vagy nemzetközi szabályzat (pl. 
VERA szabályzat) szerint kialakított és elvégzett, és 
az ugyanilyen technikát alkalmazó, hasonló éghajlati 
viszonyokkal jellemezhető gazdaság tekintetében hitelesí-
tett mérésekből származtatják. Vagylagosan a VC szár-
maztatásához szükséges információ elérhető európai 
vagy más nemzetközileg elismert útmutatókból. 
Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz 
bármilyen, a gazdaságban tenyésztett állatállomány 
típusában és/vagy az állattartásra, a tárolásra és a kijut-
tatásra alkalmazott technikában bekövetkezett jelentős 
változást. 

b Az ammóniakoncentráció és a szellőzési arány mérésén 
alapuló számítás ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabvá-
nyokon alapuló módszerekkel, vagy más olyan módsze-
rekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenér-
tékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.  
Leírás: 
Az ammónia (vagy por) mintavételezésére legalább 
hat napon kerül sor, egy évre elosztva. A 
mintavételezési napokat a következőképpen 
osztják el: 
– Az állandó kibocsátási mintázattal jellemezhető 
állatkategóriák (pl. tojótyúkok) esetében a 
mintavételezési napokat vélet lenszerűen 
jelölik ki minden két hónapos időszakban. A napi 
átlagot az összes mintavételezési nap átlagaként 
számítják ki. 
– A tenyésztési ciklus során lineárisan emelkedő 
kibocsátással jellemezhető állatkategóriák (pl. 
hízósertések) esetén a mintavételezé si 
napokat egyenlően kell elosztani a hízlalás 
időszakában. Ennek érdekében a mérések felét a 
tenyésztési ciklus első felében kell elvégezni, a 
fennmaradó méréseket pedig a második felében. A 
tenyésztési ciklus második felében a mintavételezési 
napokat egyenlően kell elosztani az adott éven belül 
(évszakonként ugyanannyi mérés). 
A napi átlagot az összes mintavételezési nap 
átlagaként számítják ki. 
– Az exponenciálisan növekvő kibocsátással 
jellemezhető állatkategóriák (pl. brojlerek) esetén a 
tenyésztési ci klust három, egyenlő hosszúságú 
(ugyanannyi napból álló) időszakra osztják. Az 
első időszakra egy mérési nap, a másodikra két 
mérés, a harmadikra három mérés jut. Emellett a 

Nem alkal-
mazzák 

Költségek miatt nem tervezik alkalmaz-
ni.  
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tenyésztési ciklus harmadik szakaszában 
a mintavételezési napokat egyenlően kell elosztani az 
adott éven belül (évszakonként ugyanannyi mérés). A 
napi átlagot a három időszak átlagának átlagaként 
számítják ki. A mintavételezés 24 órás 
mintavételezési időszakokból áll, és azt a 
levegő bemeneti és kimeneti nyílásánál végzik el. 
Ekkor megm érik az ammónia (vagy por) 
koncentrációját a levegő kimeneti nyílásánál, aztkorri-
gálják a bejövő levegő koncentrációjával, majd 
kiszámítják a napi ammóniakibocsátást (vagy 
porkibocsátást) úgy, hogy a szellőzési 
arányt megszorozzák az ammónia (vagy por) ko 
ncentrációjával. Az ammónia (vagy por) 
kibocsátásának napi átlagából az állattartó 
épület éves átlagos ammóniakibocsátását (vagy 
porkibocsátását) is ki lehet számítani, ha a napi 
átlagot megszorozzák 365-tel és korrigálják az olyan 
időszakokkal, amikor az adott helyet nem használták. 
A szellőzési arányt, amelyre a kibocsátás 
anyagáramlásának meghatározásához van szükség, 
vagy számítással állapítják meg (pl szárnykerekes 
anemométerrel vagy a szellőzést szabályozó rendszer 
nyilvántartásai alapján) a mesterséges szellőztetésű 
ólakban, vagy nyomjelző gázokkal (az SF6-ot és 
bármilyen, fluorozott-klórozott szénhidrogéneket 
tartalmazó gázokat kivéve) a természetes szellőzésű 
ólakban, ahol lehetőség van a megfelelő 
légkeverésre. A több bemeneti és kimeneti nyílással 
rendelkező üzemekben csak azokat kell monitorozni, 
amelyek az üzem (várható tömegkibocsátás 
szempontjából) reprezentatív mintavételi pontjának 
számítanak. 

c Becslés kibocsátási tényezők alapján.  
Leírás: 
Az ammóniakibocsátást (vagy porkibocsátást) olyan 
kibocsátási tényezők alapján becslik, amelyeket 
nemzeti vagy nemzetközi szabályzat (pl. VERA 
szabályzat) szerint kialakított és elvégzett, és 
(az állattartási rendszert, a trágya tárolását és/vagy 
kijuttatását tekintve) ugyanilyen technikát alkalmazó, 
hasonló éghajlati viszonyokkal jellemezhető 
gazdaságra vonatkozó mérésekből származtatnak. 
Vagylagosan a kibocsátási tényezők elérhetők 
európai vagy más nemzetközileg elismert 
útmutatókban. A kibocsátási tényezők alkalmazása 
során különösen figyelembe vesznek bármilyen, a 
gazdaságban tenyésztett állatállomány típusában 
és/vagy az állattartásra, a tárolásra és a kijuttatásra 
alkalmazott technikában bekövetkezett jelentős 
változást. 

Megfelel A becslést évente elvégzik 

 
26. BAT BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása 
 
Leírás 
A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható: 
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- EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, 
a szagkoncentráció meghatározása érdekében). 
- Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében 
nem áll rendelkezésre EN-szabvány (pl. a bűznek való kitettség mérése/becslése, 
a bűz hatásának becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabvá-
nyok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű mi-
nőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást. 
 
Alkalmazhatóság 
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken 
bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták. 
A levegővédelmi hatásterületen nincs védendő ingatlan/objektum. Esteleges la-
kossági bűzpanaszok esetén bűzméretést végeznek. A dolgozók minősítik és do-
kumentálják a bűzérzetet. 
 
27. BAT A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozá-
sa az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásá-
val. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló 

számítás EN-szabványon alapuló vagy más olyan (ISO, 
nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló) mód-
szerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel 
egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszol-
gáltatást.  

 

Nem alkal-
mazzák 
 

A technikákat nem alkalmazzák a 
mérések költsége miatt 
 
 

b Becslés kibocsátási tényezők alapján.  
 

 
28. BAT A BAT a légtisztító rendszerrel felszerelt, egyes állattartó épületek 
ammónia-, por- és/vagy bűzkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák 
mindegyikének legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A légtisztító rendszer teljesítményének ellenőrzése az 

ammónia, a bűz és/vagy a por gazdaságra jellemző szo-
kásos körülmények között történő, előírt mérési szabály-
zaton alapuló, EN-szabványok szerinti vagy más olyan 
(ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványok szerinti) 
módszerekkel való mérése, amelyek tudományos szem-
pontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani 
az adatszolgáltatást.  

Nem rele-
váns 

Légtisztító rendszert nem alkalmaznak a 
tartástechnológiából eredő alacsony 
porkibocsátás miatt. 

b A légtisztító rendszer hatékony működésének ellenőrzése 
(pl. az üzemi paraméterek folyamatos rögzítésével vagy 
riasztórendszerek alkalmazásával).  
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29. BAT A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer tör-
ténő monitorozása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Vízfogyasztás.  

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használa-
tával.  
Az állattartó épületekre jellemző leginkább vízigényes 
eljárásokat (takarítás, takarmányozás stb.) külön is lehet 
monitorozni.  

Megfelel A vízfogyasztás folyamatosan mérésre 
kerül. 

b Villamosenergia-fogyasztás.  
Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használa-
tával. Az állattartó épületek villamosenergia-fogyasztását 
a gazdaság más üzemeitől külön monitorozzák. Az állat-
tartó épületekre jellemző leginkább energiaigényes eljá-
rásokat (fűtés, szellőztetés, világítás stb.) külön is lehet 
monitorozni.  

Megfelel A villamosenergia fogyasztás folyama-
tosan mérésre kerül. 

c Tüzelőanyag-fogyasztás.  
Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használa-
tával.  

Nem rele-
váns 

Gázfogyasztás folyamatosan mérésre 
kerül. 

d A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott eset-
ben a születést és az elhullást is.  
Rögzítés pl. megfelelő nyilvántartásokkal. 

Megfelel Az állatállomány létszáma, be és kiszál-
lított darabszámok folyamatosan mérés-
re kerülnek. 

e Takarmányfogyasztás  
Rögzítés pl. számlákkal vagy megfelelő nyilvántartások-
kal.  

Megfelel A takarmány felhasználást nyilvántartás 
alapján folyamatosan mérik. 

f Trágyatermelés.  
Rögzítés pl. megfelelő nyilvántartásokkal.  

Megfelel A keletkező hígtrágya mennyiségét 
nyilvántartás alapján folyamatosan mé-
rik. 

 
Az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések 
 
30. BAT Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csök-
kentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának 
alkalmazása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Egy az alábbi technikák közül, amelyek a következő 

elvek egyikére vagy azok kombinációjára épülnek:  
i. az ammóniakibocsátó felület csökkentése;  
ii. a hígtrágya (trágya) kihordási gyakoriságának fokozá-
sa a külső tárolóba;  
iii. a vizelet és a bélsár elkülönítése;  
iv. az alom tisztán és szárazon tartása.  
 
0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló 
esetén), csak ha további enyhítési intézkedéssel együtt 
alkalmazzák pl.:  
– takarmányozási technikák kombinációja;  
– légtisztító rendszer;  
– a trágya pH-jának csökkentése;  
– a hígtrágya lehűtése.  
 
1. Vákuumrendszer a hígtrágya gyakori eltávolításához 
(teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén).  

Megfelel Teljes és részleges lagúnák alkalmazása. 
A takarmány összetétele korcsoportok-
nak megfelelően folyamatosan változik, 
beltartalmilag optimális, az állatok a 
fejlődési szakaszaiknak megfelelő ta-
karmányt kapják. 
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2. Ferde falak a trágyacsatornában (teljesen vagy részle-
gesen rácsozott padló esetén).  
 
3. Kaparó a hígtrágya gyakori eltávolításához (teljesen 
vagy részlegesen rácsozott padló esetén).  
 
4. A hígtrágya gyakori eltávolítása öblítéssel (teljesen 
vagy részlegesen rácsozott padló esetén).  
 
5. Kisebb trágyagödör (részlegesen rácsozott padló ese-
tén).  
 
6. Teljes almozás (tömör betonpadló esetén).  
 
7. Batériákban/egyedi ólakban való elhelyezés (részlege-
sen rácsozott padló esetén).  
 
8. Külön fekvő- és trágyázóteret tartalmazó ólak (három-
szintű rekeszek) (tömör betonpadló esetén).  
 
9. Domború padozat és elkülönített trágya- és vízcsator-
nák (részlegesen rácsozott ólak esetén).  
 
10. Alommal borított rekeszek kombinált trágyatermelés-
sel (szilárd és hígtrágya).  
 
11. Etető- és fekvőbokszok tömött padlón (alommal borí-
tott ólak esetén).  
 
12. Trágyagyűjtő tálca (teljesen vagy részlegesen rácso-
zott padló esetén).  
 
13. A trágya vízbe gyűjtése.  
 
14. V-alakú trágyaszállító szalagok (részlegesen rácsozott 
padló esetén).  
 
15. Víz- és trágyacsatornák kombinációja (teljesen rácso-
zott padló esetén).  
 
16. Alommal borított külső kifutó (tömör betonpadló 
esetén).  
 

b A hígtrágya lehűtése.  
 

Nem alkal-
maznak 

Hígtrágya-hűtő rendszer nem üzemel, 
bevezetését nem tervezik.  

c Légtisztító rendszer alkalmazása, például:  
1. Nedves mosó;  
2. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;  
3. Biomosó (vagy bio csepegtetős szűrők).  

Légtisztító rendszer nem üzemel; beve-
zetését nem tervezik. 

d A trágya savasítása.  Hígtrágya savasítást nem alkalmaznak. 
e Úszó gömbök alkalmazása a trágyacsatornában.  Úszó gömbök alkalmazását nem terve-

zik 
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BAT-AEL az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonat-
kozóan (számítási táblázatot a 8. sz. mellékletben csatoltuk) 
 
Paraméter Állatkategória Értékelés BAT-AEL  

(NH3 kg-ja/férőhely/év)  
NH3--ban kifejezett 
ammónia  
 

Koca (0,4 – 5,6 kg) Megfelel 3,15 
Hízósertés (0,1 – 2,6 kg) 1,30 
Előhízó (0,03-0,53) 0,47 

 
Összegzés: 
A vizsgált telephelyen tervezett technológia megfelel az elérhető legjobb 
technikának. 
 
Összegezve a végrehajtott vizsgálatok, elemzések, számítások eredményét, 
valamint figyelembe véve a tervezett módosításokat megállapítható, hogy a 
tárgyi sertéstelep megfelel az EU vonatkozó környezetvédelmi szabályozás-
nak, irányelveknek. Rendeltetésszerű üzemeltetése egészségügyi kockázat-
tal-, környezet károsítással-, határértéket meghaladó szennyezőanyag kibo-
csátással-, természeti értékek kockáztatásával nem jár, ezért kérjük az en-
gedélyezési eljárás szíves lefolytatását és ennek alapján az egységes környe-
zethasználati engedély megújítását.  
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Engedélyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. sz. melléklet 
 

Szakértői jogosultságok 
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Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara
4025 Debrecen, Arany J. u. 45. 

rd/Fax;(52)435-794; e-mail: hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu;
w www.hbmmk.hu

Iktatószám: 224-2-1.4-09-081/2017. 
Ügyintéző: Molnár Andrea

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Név: SÁMI LAJOS 
Anyja neve: Lovász Jolán 
Születési helye:Sáránd 
Születési ideje:1947.08.11..
Lakcím: 4031 Debrecen, Derék u. 253.1/1. 
Kamarai nyilvántartási száma: 09-0481

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Tagja és a Tervezői és a Szakértői névjegyzékben 
szerepel, ezáltal az alábbi szakterülete(ke)n folytathat tevékenységet.

Szakértői jogosultsága(i): 

Engedély jele:

SZKV-1.2 

SZKV 1.4

Szakterület tevékenységi köre: ___ Továbbképzési
időszak vége:

Levegőtisztaság-védelem 

Zaj- és rezgésvédelem

A hatósági igazolványt a szakmagyakorlási tevékenységet folytató kérelmére adtam ki.

A hatósági igazolványt a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
szóló 1996. évi LVII törvény 42.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 85.§ (1) 
bekezdésére került kiállításra.

Debrecen, 2017. augusztus 2.

HBM

mailto:hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu
http://www.hbmmk.hu
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Tulajdoni lapok, térképmásolat 
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Telekhalmi Major Kft. 
Székhely: 5331 Kenderes, 0308/1 hrsz. 
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Környezetirányítási Dokumentáció  
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  ……….………………………. 
  Bartha Andrea 
  környezetvédelmi megbízott 
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  ……….………………………. 
  Bartus Tamás 
  (ügyvezető) 
  EMS vezető 
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I. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJA 

 

A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében egységes keretbe 

szükséges foglalni Bartus Tamás (továbbiakban: ügyvezető) valamint Séra Miklós 

(továbbiakban: telepvezető) telepvezető vezetése alatt lévő sertéstelep környezetirányítási 

rendszerét és biztosítani a jó minőségű szolgáltatások előállításához és a környezet 

védelméhez szükséges tevékenységek szabályozását. A környezetirányítási dokumentáció  

(továbbiakban: Dokumentáció) a sertéstelep munkatársainak és partnereinek 

információbázisul szolgál a környezetirányítási rendszerrel kapcsolatos ügyekben. 

 

A környezetirányítási dokumentáció az ügyvezető engedélye nélkül részben vagy egészben 

nem sokszorosíthatók, és illetéktelen személyeknek át nem adhatók. A törzspéldánynak az 

elektronikusan tárolt Dokumentáció minősül, amelynek nem szerkeszthető változatához a 

vezetők hozzáférnek. Három példány kerül kinyomtatásra, amelyet aláírva az ügyvezető a 

telepvezető valamint a környezetvédelmi megbízott tárol. 

 

A környezetirányítási dokumentációban rögzített szabályozás kiterjed a Dokumentáció V. 

fejezetében meghatározott érvényességi területen dolgozó valamennyi alkalmazottra és az 

ügyvezető megbízása alapján munkát végzőkre. A dokumentáció alkalmazása a hatályba 

lépés időpontjától kezdődően kötelező. A módosításokat jelen Dokumentáció első lapján: 

Módosítások, felülvizsgálatok bejegyzései címen tartjuk nyilván. 
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II. A VEZETŐSÉG, KÖZTÜK A FELSŐ VEZETÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA 

 

A vezetőség (ügyvezető) elkötelezett a környezetirányítási rendszer (továbbiakban: EMS) 

létrehozása, működtetése és folyamatos javítása iránt. Ennek érdekében az ügyvezető: 

a.) oktatásokon tudatosítja a telephelyen dolgozókkal a vevői, valamint a sertéstelepre 

kiemelten vonatkozó jogszabályi és szabályzatokban előírt követelmények 

teljesítésének fontosságát, 

b.) meghatározta és dolgozóival ismertette a környezetvédelmi politikát,  

c.) kidolgozta a környezeti célokat, melyeket évente aktualizál, 

d.) vezetőségi átvizsgálásokat végez,  

e.) biztosítja a szükséges erőforrások rendelkezésére állását. 

 

 

III. KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA A VEZETŐSÉG RÉSZÉRŐL 

 

A Kft. ügyvezetője környezetvédelmi politikában rögzítette: 

a.) környezetvédelmi céljait, 

b.) elkötelezettségét a környezetvédelmi követelmények teljesítése és a folyamatos 

javítás iránt, 

c.) a szakismeretek bővítésével kapcsolatos feladatok fontosságát, 

d.) a környezeti célok kitűzésének és felülvizsgálatának alapját. 

 

Az ügyvezető kinyilvánítja a környezet védelmét, melyet működése során meghatározó 

tényezőjének tekint. Célja az érdekelt felek igények minél teljesebb körű kielégítése, a 

folyamatos fejlődés biztosítása és a vonatkozó jogi és egyéb szabályozásnak való megfelelés, 

ezért a környezetvédelemnek minden döntésében, tevékenységékben maximálisan 

figyelmet és elkötelezettséget biztosít. 
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Az ügyvezető a környezetvédelmi politikát minden dolgozójával megismertette. A célokat a 

dolgozók megértették. 

 

Az ügyvezető a környezetvédelmi politika teljesülését évente, a vezetőségi átvizsgálás során 

fogja értékelni. 

 

A vezetői átvizsgálás alkalmával a tulajdonos külön vizsgálja a környezetvédelmi politikában 

megfogalmazottak teljesülését, a környezetvédelmi politika módosításának szükségességét. 

 

 

IV. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A szükséges eljárásokat, célokat a sertéstelepen belül úgy alakítjuk ki, hogy azok valamennyi 

lényeges funkcióra és szintre vonatkozzanak. A céloknak a környezetvédelmi politikából, a 

folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségből, a környezetszennyezés megelőzésének 

igényéből következnek és tartalmazzák azon célokat, amelyek a termékre vonatkozó 

követelmények teljesítéséhez szükségesek. A környezetirányítási célok, ahol ez célszerű, 

mérhetőek.  

 

A környezetvédelmi politikával összhangban célkitűzéseket határoztunk meg, melyek 

megvalósulását a vezetőségi felülvizsgálatok során rendszeresen értékelünk. 

 

Az aktuális célkitűzéseket minden év elején ismertetésre kerülnek a dolgozókkal. 

 

Nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a megfogalmazott célokat minden 

munkatársunk ismerje, megértse és azonosuljon azokkal. 

 

A környezetvédelmi politika és a szükséges eljárások, célok ismertetése szerves része a 

dolgozói oktatásnak és az új dolgozók oktatási tematikájának. 
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Az EMS céljaink megvalósításához mindig hozzárendeljük a célhoz kapcsolódó feladatot, 

ennek felelősét, a határidőt, melynek letelte után elvégezzük a visszaellenőrzést is. 

 

 

V. ELJÁRÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 

 

1. Felépítés és felelősség 

Ügyvezető, EMS vezető  

Telepvezető 

 Környezetvédelmi megbízott 

 

A vezetés munkáját környezetvédelmi megbízott szakember segíti a megbízási szerződése 

szerint.  

 

Ügyvezető általános feladatai: 

 Meghatározza a környezetvédelmi szabályokat és a beosztottak környezetvédelmi 

feladatait. 

 Irányítja és ellenőrzi a környezetvédelmi feladatok végrehajtását. 

 Biztosítja a környezettudatos munkavégzés és a szelektív hulladékgyűjtés személyi, 

tárgyi és pénzügyi feltételeit. 

 Folyamatosan tájékozódik a társaság környezetvédelmi helyzetéről, a szükséges 

intézkedéseket elrendeli. 

 A környezetvédelmi szabálysértőkre a szükséges felelősségre vonást elrendeli. 

 Tartja a kapcsolatot a hatóságokkal, illetve a további érdekelt felekkel. 

 A környezetvédelmi jogszabályok, a hatóságok által előírt bejelentések, 

adatszolgáltatások elkészítésének felügyelete, jóváhagyása. 

 Ellenőrzi, felügyeli a munkaterületeket érintő környezetvédelmi feladatok 

végrehajtását. 

 Biztosítja a munkavállalók munkafeltételeit, ellenőrzi a munkájukat. 
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EMS-el kapcsolatos teendői: 

 Felügyeli a hatósági kapcsolatokat, adatszolgáltatásokat, határozatok végrehajtását a 

Kv-i megbízottal együttműködve. 

 Környezetszennyezést okozó esetleges havária bekövetkezése esetén (Üzemi 

Kárelhárítási Tervben foglaltak szerint) végzi annak kivizsgálását az EMS rendszer 

előírásai szerint. 

 Rendszeresen tartja a kapcsolatot a Környezetvédelmi megbízottal. 

 Irányítja, felügyeli az EMS rendszer működését. 

 Jelzi a környezetvédelmi belső követelményeket a külső szolgáltatók felé is, szükség 

szerint munkakezdéskori oktatással, ellenőrzi a munkaterületen a szolgáltatók 

telephelyi környezetvédelmi megfelelőségét. 

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladati: 

 

 A veszélyes, nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésének feltételeit kialakítja és 

fenntartja, ellenőrzi a telephelyen (megfelelő edényzetek, ezek jelölései stb.). 

 Szerződést köt a hulladék átvevő partnerekkel. 

 Hulladék adatlapok, nyilvántartás hulladékazonosító kódonkénti (továbbiakban: HAK 

kód) „naprakész” vezetése a szabályzat előírásai szerint.  

 Tartja a kapcsolatot a szerződött hulladékelszállító partnerekkel, biztosítja a 

hulladékok elszállításának megrendelését, és ennek adminisztrációját végzi („SZ” 

jegyek, szállítók stb.). 

 

Környezetvédelmi megbízott: 

 Figyelemmel kíséri a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat és 

meghatározza a társaságra háruló feladatokat, 

 Környezetvédelmi szabályzatok érvényességének biztosítása, rendszeres 

felülvizsgálata, aktualizálása. 

 A környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelés biztosítása, a hatóságok által előírt 

bejelentések, adatszolgáltatások (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, 
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vízvédelem) elkészítése határidőre, valamint a szükséges nyilvántartások vezetésének 

felügyelete. 

 Környezetvédelmi bejárások megtartása a tulajdonos elrendelése szerint. 

 Megbízási szerződésben rögzített egyéb feladatai. 

 A vezetőség rendszeres tájékoztatása a környezetvédelmi helyzetről. 

 EMS rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása a belső szabályozások szerint. 

 

2. Képzés, tudatosság és hozzáférés 

Minden, a környezetre hatással levő területen meghatároztuk az egyes feladatok ellátásához 

szükséges alkalmassági (kompetencia) követelményeket és biztosítottuk a feladatok 

végrehajtásához szükséges személyzetet. 

 

A bevezetésre kerülő környezetirányítási rendszer hatékony működtetése és fejlesztése 

érdekében rendszeres oktatásokra kerül sor. Az oktatások az oktatási naplóban kerülnek 

dokumentálásra. Az ügyvezető meghatározza a szakmai képzési, továbbképzési igényeket.  

 

A célok elérése, az EMS folyamatos javításának elősegítése érdekében az ügyvezető 

meghatározta a munkakörök betöltéséhez szükséges képzettségeket és az elvárt gyakorlatot. 

A munkaköri leírásokban meghatározta a szervezet dolgozóinak kompetenciáit, felelősségét 

és hatáskörét, amelyek jogosulttá teszik őket meghatározott folyamatok elvégzésére. 

A telepvezető minden évben képzési tervet készít. Az oktatási terv a szervezet teljes képzési 

tevékenységét magába foglalja.  

Az oktatással összefüggő valamennyi dokumentumot az oktatási dossziéban kell tartani, és 

időrendben kell lefűzni. A dokumentumokat a telepvezető gyűjti össze és tárolja. Az 

oktatáson résztvevőknek az oktatási naplóban kell igazolnia részvételét. Az oktatás 

eredményességéről meg kell győződni.  

 

3. Kommunikáció 
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Az ügyvezető a telephelyen belüli kapcsolattartást a különböző szintek és funkciók között 

munkaköri leírásokban szabályozta.  

 

A belső kommunikáció fontos eleme a belső egyeztetések, ahol egyeztetésre kerülnek a 

feladatok, ezek felelősei, a határidők és megtörténik a végrehajtás visszaellenőrzése. 

 

4. A munkavállalók bevonása 
 
A sertéstelepen dolgozó minden munkavállaló köteles a környezetvédelemmel kapcsolatos 

szabályokat saját tevékenységi körében betartani. A telepvezető köteles gondoskodni arról, 

hogy a munkavállalók (és külső szolgáltatók) megismerjék és elvégezzék a környezetvédelmi 

feladatokat, valamint betartsák a vonatkozó szabályokat. 

 

5. Dokumentálás 

Közvetlenül kapcsolódó formanyomtatványok (3. sz. melléklet): 

  

- Munkaköri leírások 

- Képzési terv 

 

 

6. Hatékony folyamatirányítás 
 
Az ügyvezető évente egyszer, elvégzi az EMS átvizsgálását. Az átvizsgálás a rendszer minden 

elemére kiterjed. Kiértékeli a környezetirányítási rendszerben szükségessé váló változásokat, 

beleértve a környezetvédelmi politikát és környezeti célokat is. 

 

 Az átvizsgálás bemenő adatai 

A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai információt tartalmaznak a következőkről: 

a.) auditok (belső) eredményei, 

b.) az EMS-ről kapott vizsgálati eredmények (célok mérhető elemeinek kiértékelése), 

c.) a folyamatok eredményessége  

d.) a megelőző és helyesbítő tevékenységek helyzete, 

e.) a korábbi vezetőségi átvizsgálásokból következő tevékenységek, 

f.) azok a változások, amelyek befolyásolják az EMS-t, 
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g.) javaslatok a fejlesztésre, 

h.) a sertéstelep környezeti teljesítménye. 

 

 Az átvizsgálás kimenő adatai 

A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatai az alábbiakra vonatkozó döntéseket és 

intézkedéseket tartalmaznak: 

a.) az EMS és folyamatainak javítása 

b.) beavatkozási pontok és a beavatkozás formájának meghatározása 

c.) erőforrás-szükségletek 

A vezetőségi átvizsgálás eredményeit fel kell jegyezni. 

 

7. Karbantartási programok 

A szervezet állókészletét képező gépek, berendezések, eszközök állapotát a termelés 

minősége, biztonsága, energiafelhasználásának ellenőrzése érdekében legalább évente felül 

kell vizsgálni.  

A folyamatban használt gépek, berendezések és eszközök karbantartása tervezetten kerül 

elvégzésre. Figyelembe kell venni a jogszabályok előírásait a jogilag szabályozott 

berendezésekre. A gépek karbantartása során elvégzendő feladatokat az éves karbantartási 

terv tartalmazza.  

Közvetlenül kapcsolódó formanyomtatványok (3. sz. melléklet) 

- Karbantartási terv 

 

8. Készültség és reagálás vészhelyzet esetén 

A telephelyen és munkaterületen folytatott üzemszerű tevékenység jellegéből következően 

nem várható jelentős környezeti kár keletkezése, azonban általános szabályként az 

alábbiakat rögzítjük: 

 rendkívüli környezeti káresemény bekövetkezése esetén az érintett tevékenységet 

azonnal be kell szüntetni, és el kell kezdeni a káros hatások lokalizálását, 

megszüntetését, 
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 a káresemény bekövetkezésekor haladéktalanul értesíteni szükséges az ügyvezetőt, 

aki megszervezi és irányíthatja az elhárítást. A bekövetkezett környezeti káreseményt 

az EMS keretén belül kivizsgják. 

 

A működéssel, tevékenységekkel kapcsolatos környezeti vészhelyzetek kezelése az Üzemi 

Kárelhárítási Tervben került rögzítésre, mely az érintett munkatársaknak oktatásra kerülnek. 

Az esetleg bekövetkező, a környezetet veszélyeztető új üzemzavar, illetve baleset 

következményeinek jövőbeni csökkentésére és elhárítására új intézkedési tervet kell 

készíteni vagy a meglévőt módosítani, melynek felelőse az ügyvezető. 

A Terv tartalma rendszeresen oktatásra kerül a munkatársakkal. 

 

9. A környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása 
 
A hatályos jogszabályokat a tulajdonos és a munkaszerződéses viszonyban lévő 

Környezetvédelmi megbízott kíséri figyelemmel a belső szabályozás szerint. Jogszabályi 

nyilvántartás az 2. sz. mellékletként csatolt dokumentumon történik meg. 

 

VI. A TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE 

 

1. Monitoring és mérés 

 
Levegő 
 
A sertéstelepen jelentéskötelezett pontforrás nem üzemel. Távlatilag jelenteni kell a 

sertéstartás kibocsátásait LM adatlapokon.  

 

Hulladék 
 
A hulladék keletkezés minimalizálása és kezelése gazdasági érdek. Az ügyvezető a hulladék 

keletkezésének megelőzése céljából szabályozza a tisztítási/takarítási folyamatokat, 

biztosítja az állatállomány folyamatos állategészségügyi ellenőrzésének feltételeit. A 

hulladékok gyűjtése azok anyagi minőségének megfelelő, az ürítés gyakoriságát szintén az 

adott hulladék típusához mérten alakították ki, az a célnak megfelelő.  A termeléshez az 
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elérhető legjobb technikát alkalmazzák. A keletkezett és elszállított hulladékokról a 

telepvezető nyilvántartást vezet. 

 

 

 

Energiahatékonyság 

Az istállóépületeket nem fűtik. Az épületekben energiatakarékos LED izzókat alkalmaznak. Az 

istállóépületek szellőzőventilátorai energiahatékony, alacsony fogyasztású berendezések  

 

Talajvíz 

Az épületekben kiépített trágyalagúna rendszer van, melyekből zárt gravitációs 

csatornarendszer vezeti a hígtrágyát egy központi átemelő aknába (1.sz. akna).  Az átemelő 

aknából egy zagyszivattyú juttatja a hígtrágyát zárt csővezetéken keresztül a gépi 

szeparátorra, ahol a hígtrágya fázisszétválasztása történik. A sűrű fázis a továbbiakban 

szerves trágyaként kerül hasznosításra, a hígfázis a szeparátor berendezésből gravitációs 

csővezetéken jut a közbenső tározókba (4 db korábbi homokszűrős fázisbontó műtárgyból 

lett átalakítva). Innen az alacsony szárazanyag tartalmú fázis a 2. sz. átemelő aknába folyik le, 

ahonnan búvárszivattyú zárt csővezetéken keresztül a 10.800 m3 kapacitású HD-PE fóliával 

szigetelt trágyamedencébe juttatja. A medencéből a hígtrágya átmeneti tározás után 

szántóföldi kultúrákra kerül kijuttatásra. 

 

 

Talaj 
 
A talaj biomassza termelő képessége a talajnak a trágya kijuttatás hatására nem csökken, 

mivel a trágyából tápanyagokat tartalmazó elegy jut ki a talajba olyan mennyiségben és 

intenzitással, amely megfelel a talaj felvevő képességének. Mivel a kijuttatás folyamatos, az 

utánpótlás is megoldott, ezért egy magasabb eltartó képességet eredményez, tehát a 

talajnak ez a szerepe nem sérül a trágyakijuttatás hatására.  

 

Zaj 
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A zajterhelést okozó tevékenységek: szellőztetés, sertésnevelés, szállítás. A zajkibocsátó 

források: ventilátorok, berendezések, gépjárművek. A vizsgált sertéstelep hatásterületén 

nincs védendő helyiség/objektum. 

 

2. Nyilvántartások vezetése, adminisztratív kötelezettségek 
 
A keletkezett hulladékok nyilvántartása a vonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak 

megfelelően, ezen rendelet mellékleteiben szereplő tartalommal formanyomtatványon 

(Hulladék Adatlapok) történik. A nyilvántartást a telepvezető vezeti.  

 

Amennyiben a tárgyévben keletkező hulladékok mennyisége meghaladja a 309/2014. (XII. 

11.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében szereplő határértékeket a környezetvédelmi 

megbízott éves hulladékbevallást készít, amelyet elektronikus úton megküld a 

környezetvédelmi hatóság részére.  A keletkező veszélyes hulladék nyilvántartása, szállító, 

átvételi (SZ/GY) jegyei és az éves bevallás 10 évig, a nem veszélyes hulladékoknál 5 évig nem 

selejtezhető. A keletkezett és kijuttatott hígtrágyát nyilvántartják. A nyilvántartást a 

telepvezető vezeti.  

 

3. Belső auditálás 
 
A Kft. ügyvezetője évente legalább egyszer teljes körűen belső auditot végez annak 

megállapítására, hogy az EMS rendszer működése 

 

a.) megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, az előírt követelményeknek, valamint a 

célkitűzéseknek, 

b.) megfelelően lett-e bevezetve és fenntartva. 

 
Az auditorokat úgy kell kiválasztani, és az auditot úgy kell végezni, hogy ez biztosítsa az audit 

folyamatának objektivitását és pártatlanságát. Az auditorok nem auditálhatják saját 

munkájukat. Az auditált területért felelős vezetőnek gondoskodnia kell a helyesbítő 

intézkedések megtételéről, az audit során feltárt eltérések és ezek okainak 

megszüntetéséről. Az elrendelt helyesbítő intézkedések végrehajtását a határidő leteltét 

követően ellenőrizni kell a kijelölt auditoroknak. 
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VII. AZ EMS ÉS FOLYAMATOS ALKALMASSÁGÁNAK, MEGFELELŐSÉGÉNEK ÉS 

HATÉKONYSÁGÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A FELSŐ VEZETÉS RÉSZÉRŐL 

 

Az ügyvezető megfelelő módszereket alkalmaz az EMS rendszer folyamatainak figyelemmel 

kísérésére és ahol lehet ezek mérésére. Ezeknek a módszereknek igazolniuk kell a 

folyamatok képességét a tervezett eredmények elérésére.  

 

Ha a tervezett eredményeket nem érték el, helyesbítő, illetve megelőző intézkedéseket kell 

tenni, hogy biztosítsák a szolgáltatás minőségének megfelelőségét. 

 

Az ügyvezető folyamatosan javítja az EMS rendszer hatásosságát, a környezetvédelmi 

politika, illetve a környezeti célok, -programok, valamint az auditok eredményei, az adatok 

elemzése, a helyesbítő és a megelőző tevékenységek, továbbá a vezetőségi átvizsgálás útján. 

 

VIII. TISZTÁBB TECHNOLÓGIÁK FEJLŐDÉSÉNEK KÖVETÉSE 
 

A tisztább technológiák fontosabb jellemzőit az 1. ábrán feltüntetett struktúra szerint 

tárgyalhatjuk. 

Az első szint a forrásnál való problémafeltárást jelenti, ezek: 

 Termékstruktúra, termékmódosítások 

(helyettesítő anyagok alkalmazása, hosszabb élettartamú elemek beépítése, újrahasz-

nosított (másodlagos) alapanyag-felhasználás, ökológiai tervezésre való áttérés, pl. 

design for recycling, gyártási részfolyamatok beszállító rendszerekbe való kitelepítése, 

stb.) 

 Technológiai folyamatok változtatása, illetve cseréje 

(energiatakarékosság, veszteségek csökkentése, segédanyagok helyettesítése, vissza-

forgatása, a folyamat paraméterek befolyásolásának növelése, monitoring rendszer és 

gyors beavatkozás kialakítása, stb.) 

A technológia tisztaságának fokozása csak bizonyos korlátokig tehető meg, hiszen pl. a 

gyógyszer- és élelmiszeriparban nem engedélyezett a segédanyagok visszaforgatása. 
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 Nyersanyag és alapanyagok helyettesítése, a káros anyag tartalom minimalizálása, 

átvételi teljes körű minőségbiztosítás teljes körű kiterjesztésével  

Tisztább termelés

Hulladék és emisszió

csökkentés

Hulladék és emisszió

újrafelhasználása

1. szint 2. szint 3. szint

Csökkentés a

forrásnál

Belsõ

újrahasznosítás

Külsõ

újrahasznosítás

Biólogiai

ciklusok

Termék

módosítás

Folyamat

módosítás

Szerkezetek Anyagok

Rendezett

mûködés

Nyersanyagok

hellyettesítése

Technológia

módosítása  

1.. ábra A tisztább technológia (termelés) megoldási szintjei 

 

A gyártásközi hulladékok technológiai hulladék keletkezését nem tudjuk elkerülni az előbb 

felsorolt intézkedésekkel, ezeket a termelésbe visszaforgatva (recycling) lehet 

újrahasznosítani (belső újrahasznosítás, 2. szint), amely történhet: 

 visszaforgatás az eredeti termelési folyamatba, 

 azon termékek visszaforgatása, melyek egy másik termelési folyamat alapanyaga 

lehet, 

 további felhasználással, eltérő céllal (downcycling), vagy 

 kinyeréssel és egy maradék anyag részleges használatával. 

A sertéstelep esetében elmondható, hogy a hulladék keletkezés minimalizálása és kezelése 

gazdasági érdek. A tulajdonos a hulladék keletkezésének megelőzése céljából szabályozza a 

tisztítási/takarítási folyamatokat, biztosítja az állatállomány folyamatos állategészségügyi 

ellenőrzésének feltételeit. A termeléshez az elérhető legjobb technikát alkalmazzák. 
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IX. FELHAGYÁS ESETÉN JELENTKEZŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELE 

 

Az (esetleges) felhagyás első fázisában a technológiai berendezéseket, épületeket leszerelik 

és lebontják. A levegőterhelés ideiglenes, nem jelentős. A technikai rendszer, épületek, utak 

bontása során fellépő levegőterhelése és járulékos levegőterheltsége hasonló a létesítés 

hatásaihoz. 

 
A Sertéstelep felhagyásával a (felületi) források levegőterhelése megszűnik. 
 
Mivel az ipari tevékenység folytatása nem hat, és eddig sem hatott jelentős mértékben 

károsan a területen található élővilágra, (esetleges) felhagyása esetén nem várható változás. 

Az épületek elbontása és tereprendezés után pozitív hatás az lenne, hogy a növényzet és az 

állatvilág újabb területeket tudna benépesíteni, ám a fajgazdagság nem növekedne, a 

jelenleg is megtalálható élőlények töltenék be az új élettereket. 

 

X. ÁGAZATI REFERENCIAÉRTÉKELÉS 

 

Kategória Jelleg Környezeti tényezők Megjegyzés 

Energiahatékonyság Közvetlen Épület, szellőztető 
rendszer, világítás, 
berendezések, az 
energiafelhasználás 
figyelemmel kísérése 

A sertéstelep múködése 
során megvalósul, 
folyamatosan javítják az 
energiahatékonyságot. 

Levegőszennyezés Közvetlen Fűtőközegek A sertéstelepen 
engedélyköteles pontforrás 
nem létesült, tüzelőanyagot 
nem használnak. 

Beszállítói lánc Közvetett Üzleti stratégiák, 
termékprioritások, 
javítási 
mechanizmusok, 
választékszűrés, 
környezeti kritériumok, 
tájékoztatás és 
terjesztés, 
környezetvédelmi 
címkézés  

A sertéstelep részéről 
folyamatos ezeknek a 
tényezőknek a javítása. 

Fuvarozás és logisztika Közvetett Nyomon követés, 
beszerzés, 

A sertéstelep részéről 
folyamatos ezeknek a 
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döntéshozatal, szállítási 
módok, elosztási 
hálózat, munkatervezés 

tényezőknek a javítása. 

Hulladék Közvetlen Élelmiszer-hulladék, 
csomagolás, 
visszavételi rendszerek 

A sertéstelep részéről 
folyamatos ezeknek a 
tényezőknek a javítása. 

Anyagok és erőforrások Közvetlen A felhasznált 
alapanyagok 
mennyiségének 
racionalizálása  

A sertéstelep részéről 
folyamatos ezeknek a 
tényezőknek a javítása. 

Víz Közvetlen A csapadék 
szennyezésének 
megakadályozása 

A telephely részéről 
megvalósul. 

Hatás a fogyasztókra Közvetett A fogyasztáshoz 
kapcsolódó környezeti 
tényezők  

A sertéstelep esetében nincs 
ilyen. 

 

 

XI. ZAJVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV 

 

A tevékenység normál működése esetén sem káros mértékű zaj, sem káros mértékű rezgés 

keletkezése nem várható a telephelyen, ill. a környezetében.  

 

A telephely a zajvédelmi szempontból ipari-gazdasági területként kezelendő, a környező 

területek általános mezőgazdasági övezeti besorolásúak. A telephelyi tevékenység nem jár 

jelentős és tartós zajhatással, a környezeti zajhatás a normál működés során a jogszabályi 

határértéket nem haladja meg. A telephelyen alacsony zajszíntű berendezések működnek. A 

zajvédelmi hatásterületen belül védendő objektum/ingatlan nem található. 

Zajvédelmi intézkedési terv kidolgozása nem indokolt a sertéstelep esetében. 

 

XII. BŰZSZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSI TERV 

 
A bűzkomponensek mennyiségét alapvetően a hőmérséklet, légcsere, páratartalom, 

állatsűrűség, az alom minősége illetve a takarmány összetétele határozzák meg. 

Meghatározó bűzkomponens az ammónia (NH3). A jelenlegi szellőztető rendszer segítségével 

az ammónia istállóépületen belüli felhalmozódása hatékonyan megelőzhető.  
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Intézkedések a levegőbe történő kibocsátások csökkentésének érdekében: 

 biológiai trágyakezelést alkalmaznak az istállóépületekben 

 aminosavak hozzáadásával csökkentik a takarmánykeverék nyers fehérje tartalmát,  

 a telepen teljesen zárt etetési rendszert alkalmaznak, ezáltal a tápok tárolása 

kijuttatása során a belőlük áradó kellemetlen szagok csekély mértékűek 

 
Bűz monitorozása: 

- esteleges lakossági bűzpanaszok esetén bűzméretést végeznek, a dolgozók minősítik 

és dokumentálják a bűzérzetet 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. sz. melléklet 
 

N, P és NH3 számítás  
 



Poroszló sertéstelep

BAT-Összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása

2018.

Referencia érték* ** **

korcsoportok

éves átlag létszám 

(db/év)

1 jószág napi 

trágyatermelése 

(liter)

1 jószág évi

trágyatermelése 

(liter)

A korcsoport éves

trágyatermelése

(liter)

A korcsoport N 

termelése (kg)

A korcsoport P 

termelése (kg)

Egy jószág N 

termelése 

(kg/db/év)

Egy jószág P

termelése 

(kg/db/év)

N norma 

(kg/fh/év)

P norma 

(kg/fh/év)

Koca 923 15 5475 5053425 5710 179 12,3735 0,388725 17,0-30,0 9,0 - 15,0

előhízó 1590 2,25 821 1305788 1476 46 1,856025 0,05830875 1,5-4,0 1,2 - 2,2

hízó 1881 6,2 2263 4256703 4810 151 5,11438 0,160673 7,0-13,0 3,5 - 5,4

10615916

Hígtrágya vizsgálati jegyzőkönyv mellékletben csatolva (2018.)

A hígtrágya összes N

tartalma a 

laborvizsgálat alapján 

(mg/l) 1130

A hígtrágya P2O5

tartalma a 

laborvizsgálat alapján 

(mg/l) 35,5

*Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek esetében (2004.)

65. oldal Hazai referencia-értékek (számtani középértékekkel számoltunk)

** 2-es szorzót azért alkalmaztuk mert a laborokba egy hígított minta kerül. Hígítva van egyrészt a mosáshoz használt vízzel illetve a csapadékvízzel, ami a trágyatároló felületére hullik.

Vagyis a jószágokból kijövő trágya mennyiségnek jóval töményebbnek kell, hogy legyen azaz a táblázatokban szereplő, egy jószágra jutó hígtrágya mennyisége sokkal töményebb kell, hogy legyen, mint ami a laborokba bekerül. 

Ezért a laboreredményt "visszatöményítjük" ezzel a szorzóval figyelembe véve a trágyatároló kapacitás felületét. Ez a szorzó egy mérnöki becslés mely a telep sajátosságait veszi figyelembe, 

tartalmazva a mosóvizet illetve a trágyatározókba hulló csapadékmennyiséget is.



Poroszló sertéstelep

BAT-Levegőbe jutó ammónia monitorozása

Referencia érték* **

korcsoportok

éves átlag létszám 

(db/év)

1 jószág napi 

trágyatermelése 

(liter)

1 jószág évi

trágyatermelése 

(liter)

A korcsoport éves

trágyatermelése

(liter)

A korcsoport N 

termelése (kg)

Egy jószág NH3

termelése 

(kg/db/év)

NH3 norma 

(kg/fh/év)

Koca 923 15 5475 5053425 5710 3,1552425 0,4-5,6

előhízó 1590 2,25 821 1305788 1476 0,473286375 0,03-0,53

hízó 1881 6,2 2263 4256703 4810 1,3041669 0,1-2,6

10615916

Hígtrágya vizsgálati jegyzőkönyv mellékletben csatolva (2018.)

A hígtrágya összes N

tartalma a 

laborvizsgálat alapján 

(mg/l) 1130

A hígtrágya P2O5

tartalma a 

laborvizsgálat alapján 

(mg/l) 35,5

*Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek esetében (2004.)

65. oldal Hazai referencia-értékek (számtani középértékekkel számoltunk)

** 1,5-ös szorzót azért alkalmaztuk mert a laborokba egy hígított minta kerül. Az épületekben hígítva van a mosáshoz használt vízzel, ezért a laboreredményt "visszatöményítjük" ezzel a szorzóval.

Valamint az Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy létszámú sertéstelepek esetében (2004.) 12. oldalon található adatok szerint az összes nitrogén 34%-a távozik a levegőbe kibocsátott

ammónia formájában.



 



 



 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BARTUS
TAMÁS ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.11.06. 10.53.32


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BARTUS TAMÁS
Születési hely: MISKOLC I
Születési dátum: 1980.02.12.
Anyja neve: TÓTH DALMA MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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