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Nyilatkozat
Alulírott Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5., Szakértői engedély száma: SZKV/09-1037),
mint környezetvédelmi szakértő és Piskolczi Miklós (4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. I./2., Szakértői
engedély száma: SZ-057/2011.), mint élővilág-védelmi szakértő, nyilatkozzuk, hogy a dokumentációban
foglalt adatokért, valamint az azok feldolgozásából nyert megállapításokért és információkért felelősséget
vállalnak.
Debrecen, 2018. június 17.
Neve: Barna Sándor
környezetvédelmi szakértő
Székhelye: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.
Szakértői engedély száma: SZKV/09-1037

…………………………………….

Neve: Piskolczi Miklós
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Székhelye: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. I./2.
Szakértői engedély száma: SZ-057/2011.

…………………………………….

Közreműködtek:
Neve: Bárdos Evelin
környezetmérnök

Ez a dokumentum a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt
áll. Teljes egészében, vagy részleteiben bármilyen felhasználása a szerző hozzájárulása nélkül tilos.
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1. Általános adatok
1.1.

A környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultságát igazoló engedély/okirat száma.

Barna Sándor
környezetvédelmi szakértő
ENVIRO-EXPERT KFT.
4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.
Tel: +36 (52) 324-747 Fax: +36 (52) 998-084
Mobil: +36 (20) 426-4352;
Email: enviroexpertkft@gmail.com
Szakértői engedély száma:
SZKV-1.1.-09-1037 Hulladékgazdálkodás szakterület
SZKV-1.2.-09-1037 Levegőtisztaság-védelem szakterület
SZKV-1.3.-09-1037 Víz- és földtani közeg szakterület
SZKV-1.4.-09-1037 Zaj- és rezgésvédelem szakterület
Piskolczi Miklós
élővilágvédelmi szakértő
4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. I./2.
Szakértői engedély száma: SZ-057/2011
Mobil: +36 (20) 597-3235;
Email: piskolczi76@gmail.com
1.2.

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozó engedély száma.

KÖRNYEZETHASZNÁLÓ NEVE:
TRANZIT-KER KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
RÖVID NÉV: TRANZIT-KER ZRT.
SZÉKHELY: 4028 DEBRECEN, SIMONYI ÚT 23.
KÜJ. száma: 100 413 449
KTJ. száma: 101 629 941
Cégjegyzék száma: 09-10-000052
KSH száma: 10677869-0147-114-09
1.3.

A telephely(ek) címe, helyrajzi száma, a település statisztikai azonosító száma,
átnézeti és részletes helyszínrajz.

A telephely címe: 4342 Terem külterület
A telephely helyrajzi számai:
Terem külterület 0453/3
Terem külterület 0457/15, 16, 17, 18, 19;
Terem külterület 0485/7, 9, 12;
Terem külterület 0453/10
A település statisztikai azonosító száma:

33358
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A telep ingatlannyilvántartási adatai:
Helyrajzi szám
0453/3
0453/10
0458/7
0458/9
0458/12
0457/15
0457/16
0457/17
0457/18
0457/19

Terület (ha)
2,4418
0,8116
0,6545
2,9810
2,6939
0,6470
0,7600
0,8429
0,8629
0,8719

Művelési ág
kivett - telephely
kivett - telephely
kivett - telephely
kivett - telephely
kivett - telephely
kivett - telephely
kivett - telephely
kivett - telephely
kivett - telephely
kivett - telephely

Tulajdonos
Tranzit-Ker zRt.
Tranzit-Ker zRt.
Tranzit-Ker zRt.
Tranzit-Ker zRt.
Tranzit-Ker zRt.
Tranzit-Ker zRt.
Tranzit-Ker zRt.
Tranzit-Ker zRt.
Tranzit-Ker zRt.
Tranzit-Ker zRt.

Megközelíthetőség:
A vizsgált terület Terem külterületének D-i részén helyezkedik el.
A telep a 49149. sz. út (1+693 szelvény) két oldalán helyezkedik el.
Az utolsó lakóházaktól mért távolság:
- Terem - belterület 51 hrsz.: 1616 m (a teleptől ÉÉNY-i irányba)
- Bátorliget - belterület 300 hrsz.:1595 m (a teleptől DDNY-i irányba)
A legközelebbi tanya távolsága:
Terem - külterület 0562/2 hrsz.: 727 m (a teleptől ÉÉNY-i irányba)
A terület közvetlen környezetében alapvetően mezőgazdasági művelés folyik.
A telepet magába foglaló terület középponti EOV koordinátái a következők:
X: 276.012
Y: 892.818
A legközelebbi közutak adatai:
Út: 49149 - Bátorliget-Pilisújtanya bekötő út
Szelvényszám: 1 km 693 m
Kezelő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Üzemmérnökség: Nyírbátori mérnökség
Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Település: Terem
Útkategória: bekötő út
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1.4.

A telephely(ek)re vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása.

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR)
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerveknél a
környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre. Ezek egy
része a területi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók jogszabályi előírások alapján
tett adatszolgáltatásaiból származik.
Az OKIR-ban fellelhető engedélyek a tevékenységre vonatkozóan:
Határozat szám

Kiállító

Jogerőre
emelkedés
dátuma

07/011616-016/2007

2008/04/16

07/000878-066/2008

2008/07/30

07/000878-067/2008

2008/07/15

07/000878-068/2008

2008/08/19

07/006107-008/2009

2009/06/17

07/006107-013/2009

07/000817-009/2013
07/000817-018/2013

Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főosztály

2009/10/13

2013/06/15
2013/07/24

07/000817-024/2013

2014/11/26

07/000817-027/2013

2013/12/31

07/009432-004/2017

2017/12/09

07/000259-005/2018

2018/03/24

Határozat tárgya
Egységes környezethasználati engedély az
Uralgó Kft. Terem 0485/5, 0485/7-8,
0453/2-3 és 0457/2 hrsz. alatti
baromfinevelő telepéhez
A 11616-16/2007. sz. egységes
környezethasználati engedély módosítása
FETIKÖTEVIFE 11616-16/2007. sz.
határozata végrehajtásának elrendelése
A 878-67/2008. sz. végrehajtás elrendelése
tárgyában hozott végzés visszavonása
hivatalból
A 11616-16/2007. sz. egységes
környezethasználati engedély módosítása
A 11616-16/2007. sz. egységes
környezethasználati engedély módosítása
Egységes környezethasználati engedély az
Uralgó Kft. Terem, 0485/2, 0485/4-5,
0485/7-8, 0453/3, 0453/10-11, és 0457/1519 hrsz.-ú területen lévő baromfinevelő
telepéhez
Felhívás és kötelezés
Az Uralgó Kft. Terem, 0485/2, 0485/4-5,
0485/7-8, 0453/3, 0453/10-11, és 0457/1519 hrsz.-ú területen lévő baromfinevelő
telepe egységes környezethasználati
engedélyének módosítása
Az Uralgó Kft. Terem, 0485/2, 0485/4-5,
0485/7-8, 0453/3, 0453/10-11, és 0457/1519 hrsz.-ú területen lévő baromfinevelő
telepe egységes környezethasználati
engedélyének módosítása
Egységes környezethasználati engedélyezéssel
kapcsolatos felügyelet
Nem jelentős változás miatti módosítás

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Uralgó Kft. (4300
Nyírbátor, Árpád u. 156./A) üzemeltetésében lévő Terem külterület 0485/2; 0485/4-5; 0485/7-8;
0453/3; 0453/10-11 és 0457/15-19 hrsz. alatti baromfinevelő telepre a 817-9/2013. számú határozatában
egységes környezethasználati engedélyt adott.
Az engedély érvényessége: jogerőre emelkedéstől 11 évig, vagyis 2024. június 15.
A telep engedélyezett férőhely kapacitása 529.000 db brojler baromfi. Az engedély kiadásakor 6 db
emeletes szintenként 23.000 db baromfi tartására alkalmas istállóban folyt a tevékenység, melyeken kívül
további 3 db emeletes, (szintenként 23.0 00 db baromfi), és 5 db egyszintes (szintén 23.000 db baromfi)
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tartására alkalmas baromiistálló építését tervezték. Az állomány cseréjére 9 hetes (6 hét nevelési, 3 hét
előkészületi) ciklusonként került sor.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
az egységes környezethasználati engedélyt módosította a 259-5/2018. sz. határozatával.
A telephelyen módosult az engedélyes neve: Tranzit-Ker zRt.
A telephely új helyrajzi számai:
Terem külterület 0453/3
Terem külterület 0453/10
Terem külterület 0457/15-19;
Terem külterület 0485/7, 9, 12;
Az engedélyben módosult a tartástechnológia:
- a telephelyen tartható baromfik és férőhelyek:
o brojler: 529.000 db férőhely
o liba előnevelés: 218.400 db férőhely
o liba elő- és utónevelés: 103.574 db férőhely
o kacsa előnevelés: 136.500 db férőhely
o kacsa elő- és utónevelés: 167.523 db férőhely
- a telephelyen folytatható tartástechnológiák:
o mélyalmos, egyfázisú brojler baromfinevelés
o mélyalmos, kétfázisú kacsa és libanevelés
Vízjogi engedélyek:
-

-

-

-

-

-

36500/1529-6/5016.ált; 1184-2/2011 sz., 9789-5/2010 sz., 3222-4/2009 sz., határozattal
módosított 1525-1/2007. számú határozat. vízjogi üzemeltetési engedély (Vksz: 3/18-1976)
36500/6330-7/2017 sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátására,
szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezésére 36500/1529-6/2016.ált; 1184-2/2011 sz., 9789-5/2010
sz., 3222-4/2009 sz., határozattal módosított 1525-1/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása.
Módosult a „II. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani,
illetve betartatni” című fejezet.
36500/6331-8/2017 sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátására,
szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezésére 36500/1529-6/2016.ált; 1184-2/2011 sz., 9789-5/2010
sz., 3222-4/2009 sz., határozattal módosított 1525-1/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása.
Módosultak az „I. Műszaki adatok” és a „III. Engedélyesnek az üzemeltetés során az
alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni” című fejezetek.
692-4/2010. sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátását biztosító
Terem 0485/8 hrsz-ú földterületen lévő 2. számú mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye.
36500/6329-7/2017 sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátását
biztosító Terem 0485/8 hrsz-ú földterületen lévő 2. számú mélyfúrású kút 692-4/2010. számú
vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása.
8333-6/2012. sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátását
biztosító Terem 0485/8 hrsz-ú földterületen lévő 3. számú mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési
engedélye.
36500/6329-7/2017 sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátását
biztosító Terem 0485/8 hrsz-ú földterületen lévő 3. számú mélyfúrású kút 8333-6/2012. számú
vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása.
36500/6325-7/2017 sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátását
biztosító Terem 0485/8, 0453/10 és 0457/17 hrsz-ú földterületen lévő 3 db (1-3 számú) számú
talajvízfigyelő kút 9119-10/2010. számú vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása.
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1.5.

A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, a
TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott technológiá(k) rövid leírásával.

A technológia/tevékenység szakágazati besorolása:
0147 - Baromfitenyésztés
A telepen jelenleg 13 istállóban folyik állattartás.
A telephelyen tartható baromfik és férőhelyek:
o brojler: 529.000 db férőhely
o liba előnevelés: 218.400 db férőhely
o liba elő- és utónevelés: 103.574 db férőhely
o kacsa előnevelés: 136.500 db férőhely
o kacsa elő- és utónevelés: 167.523 db férőhely
A telephelyen folytatható tartástechnológiák:
o mélyalmos, egyfázisú brojler baromfinevelés
o mélyalmos, kétfázisú kacsa és libanevelés
1.6.

A telephely(ek)en az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt
jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli eseményekkel
együtt.

A telephelyen 2007-ben kezdődött a baromfinevelés. Előzőleg az Új Barázda MGTSZ az 1960-as évektől
szarvasmarha telepet üzemeltett a helyszínen.
A Tranzit-Ker zRt.-t megelőzően az Uralgó Kft. 2008-tól 2017-ig brojler baromfinevelést folytatott a
területen. A Tranzit-Ker zRt. a telephelyet 2017 nyarán vásárolta meg. A korábban folytatott tevékenység
során használt tartástechnológiai berendezések alkalmasak voltak a kacsa és libanevelésre is, ezért a
vállalkozás áttért 2017. utolsó negyedévében a libatartásra a telephelyen.
A felülvizsgált 5 évben tartott állatfajok a telepen:
- 2013.: brojler
- 2014.: brojler
- 2015.: brojler
- 2016.: brojler
- 2017. január-március: brojler
- 2017. márciustól: kacsa
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2. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok
2.1.

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

2.1.1. A telepen használatban lévő épületek
A telepen található létesítmények listája
0453/3
0457/15
0457/16
0457/17
0457/18
0457/19
0485/7
0485/7
0485/9
0485/9
0485/9
0485/12
0453/10
0485/12

létesítmény
trágyatároló + 2 db akna
1 db egyszintes ól
1 db egyszintes ól
1 db egyszintes ól
1 db egyszintes ól
2 db 2 szintes ól
1 db 2 szintes ól
1 db szociális ép
1 db szociális ép.
2 db 2 szintes ól
1 db alom tároló
3 db 2 szintes ól
1 db egyszintes ól
1 db 2 szintes ól (tervezett)

terület (m2)
2376
1353
1353
1353
1353
2 x 2706
2706
60
356
2706
593
3 x 2706
1 353
2706

Egyéb létesítmények:
- Technológiai szennyvízgyűjtő aknák (16 db)
- Szilárd trágya tároló
- Kommunális szennyvízakna
- Vízkezelő épület
- Mélyfúrású kutak
- Szociális konténerek
- Trafó
- Kerékmosók
- Kerítés

2.1.2. A telep maximális férőhelykapacitása tartástechnológiánként
Brojlernevelés
178/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 7. számú melléklet alapján a hústermelés céljából tartott csirkék
tartásának minimális követelményei a férőhelyek tekintetében az alábbiakat határozza meg:
„A gazdaságban vagy a gazdaság óljában az állománysűrűség teljes nevelési ciklusra vonatkozó
legmagasabb értéke további legfeljebb 3 kg/m2-rel, 42 kg/m2-ig emelhető…”
Maximális tartási sűrűség 2,2 kg-os vágósúlyt feltételezve 19,1 db brojler/m2.
Tartástér száma: 21 db
1 tartástér hasznos területe: 1.300 m2.
Tartástér összesen: 27.300 m2.
A telepen tartható brojler száma: 521.430 db
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Pecsenyekacsa tartás
A BIZOTTSÁG 543/2008/EK RENDELETE (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes
forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak
meghatározásáról a pecsenyekacsára vonatkozóan az alábbi maximális telepítési sűrűséget határozza meg:
az istállóban az 1 m2-re eső telepítési sűrűség legfeljebb:
pézsma és pekingi kacsa esetén: 8 hím, de legfeljebb 35 kg élőtömeg, 10 nőstény, de legfeljebb 25 kg
élőtömeg,
-

A telepen egyidőben elő és utónevelés is folyik:

Előnevelés
Előnevelésre használt tartástér száma: 6 db.
Maximális tartási sűrűség:
21,8 db kacsa/m2 (0,7 kg/előnevelt kacsa fajlagos élősúlyt figyelembevéve 15,25 kg/m2 < 35
kg/m2 - megfelel).
1 tartástér hasznos területe: 1.300 m2.
Tartástér összesen: 7.800 m2.
Előnevelt kacsa állomány a telepen: 170.000 db
Utónevelés
Utónevelésre használt tartástér száma: 15 db.
Tartási sűrűség: 8,7 db kacsa/m2.
1 tartástér hasznos területe: 1.300 m2.
Tartástér összesen: 19.500 m2.
Utónevelt kacsa állomány a telepen: 170.000 db
Kifejlett 3,1 kg-os kacsára vetítve a férőhely: 208.387 db
-

A telepen egyidőben csak előnevelés folyik:

Előnevelésre használt tartástér száma: 6 db.
Maximális tartási sűrűség:
21,8 db kacsa/m2 (0,7 kg/előnevelt kacsa fajlagos élősúlyt figyelembevéve 15,25 kg/m2 < 35
kg/m2 - megfelel).
1 tartástér hasznos területe: 1.300 m2.
Tartástér összesen: 27.300 m2.
Előnevelt kacsa állomány a telepen: 595.000 db
Libatartás
A BIZOTTSÁG 543/2008/EK RENDELETE (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes
forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak
meghatározásáról a libára vonatkozóan az alábbi maximális telepítési sűrűséget határozza meg:
az istállóban az 1 m2-re eső telepítési sűrűség legfeljebb:
liba esetén: 5 állat (hathetes korig: 10), de legfeljebb 30 kg élőtömeg;
-

A telepen egyidőben elő és utónevelés is folyik:

Előnevelés
Előnevelésre használt tartástér száma: 7 db.
Tartási sűrűség:
10 db liba/m2. (1,8 kg/előnevelt kacsa fajlagos élősúlyt figyelembevéve 18,0 kg/m2 < 35 kg/m2 - megfelel)
1 tartástér hasznos területe: 1.300 m2.
Tartástér összesen: 9.100 m2.
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Előnevelt liba állomány a telepen: 91.000 db
Utónevelés
Utónevelésre használt tartástér száma: 14 db.
Tartási sűrűség: 5 db liba/m2.
1 tartástér hasznos területe: 1.300 m2.
Tartástér összesen: 18.200 m2.
Utónevelt liba állomány a telepen: 91.000 db
Kifejlett 5,5 kg-os libára vetítve a férőhely: 120.781 db
-

A telepen egyidőben csak előnevelés folyik:

Előnevelésre használt tartástér száma: 21 db.
Tartási sűrűség: 10 db liba/m2.
1 tartástér hasznos területe: 1.300 m2.
Tartástér összesen: 27.300 m2.
Előnevelt liba állomány a telepen: 273.000 db
A telephelyen tartható baromfi fajták és férőhelyek:
Engedélyben szereplő férőhely
Tartástechnológia
brojler:
liba előnevelés:
liba elő- és utónevelés:
kacsa előnevelés:
kacsa elő- és utónevelés:

Férőhely
529.000 db férőhely
218.400 db férőhely
előnevelés férőhelye: 78.000
utónevelés férőhelye: 78.000
1 kifejlett libára (5,5 kg) vonatkoztatott férőhely: 103.574 db férőhely
136.500 db férőhely
előnevelés férőhelye: 136.500
utónevelés férőhelye: 136.500
1 kifejlett kacsára (3,1 kg) vonatkoztatott férőhely: 167.523 db férőhely

A jogszabályi és állategészségügyi előírások alapján korrigált, tényleges férőhely
Tartástechnológia
brojler:
liba előnevelés:
liba elő- és utónevelés:
kacsa előnevelés:
kacsa elő- és utónevelés:

Férőhely
521.430 db férőhely
273.000 db férőhely
előnevelés férőhelye: 91.000
utónevelés férőhelye: 91.000
1 kifejlett libára (5,5 kg) vonatkoztatott férőhely: 120.781 db férőhely
595.000 db férőhely
előnevelés férőhelye: 170.000
utónevelés férőhelye: 170.000
1 kifejlett kacsára (3,1 kg) vonatkoztatott férőhely: 208.387 db férőhely
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1. ábra A telep létesítményeinek elhelyezkedése
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2.1.3. A telepen folytatott tevékenységek ismertetése
2.1.3.1.

Tartástechnológia műszaki elemei

1 tartástér technológiai elemei
CODAF típusú tányéros broiler etető berendezés
Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik. Innen flexibilis spirálos behordó juttatja a
takarmányt az etetőgaratokba. Az etetőgaratok a vonalak elején kerülnek elhelyezésre, a felfüggesztés 3
méterenként történik. Az etetőrendszer automatikával szerelt CF Speciál (Codaf) típusú berendezés.
A komplett etető berendezés az alábbi fő egységekből áll:
- 3 db etetővonal (105 [m/(vonal; légtér)])
- 3 db 92 kg-os etetőgaratok (a vonalak elején)
- 420 db etetőtányér
- vonalankénti csörlők, csigák, kábelek a felfüggesztéshez (felfüggesztés 3 m-enként)
CODAF típusú flexibilis spirálos etető berendezés (105 [m])
Hajtómű: 230/400 [V] 50 [Hz] 3 fázisú 1x0.55 [kW]
Pneumatikus feltöltésű takarmánytároló
Térfogat:
25,8 [m3]
Kapacitás:
16,4 [t]
Magasság:
6,73 [m]
Átmérő:
2,7 [m]
Corti Snap szelepes itató berendezés
Főbb egységei:
- 4 db itatóvonal (105 [m/(vonal; légtér)])
- 4 db vonal eleji nyomáscsökkentők
- 2100 db rozsdamentes acél szelepes itató
- 4 db átöblítő egység
- vonalankénti csörlők, csigák, kábelek a felfüggesztéshez (felfüggesztés 3 m-enként)
- 1 itatószelepre jutó baromfi száma: 10.
PT központi vízpanel gyógyszeradagolóval
- 1 db D25RE2 típusú DOSATRON gyógyszeradagoló
- 1 db fő szűrő a külső vízellátó rendszer szennyeződéseinek kiszűréséhez
- 1 db nyomáscsökkentő
- 1 db vízmérő óra
Euroemme alagút ventilátor rendszer
Az istálló környezetében állandóan változó légnyomást mérő és a légbeejtőket emberi beavatkozás nélkül
működtető rendszer, mely magába foglalja az alagúthűtő szellőztetést, ill. a téli időszakra szükséges
keresztirányú légmozgást. A rendszer önműködően vált át keresztszellőztetésről alagútszellőztetésre.
Részei tartásterenként:
- 5 db EM 50 típusú 1,2 [m] átmérőjű nagyteljesítményű galvanizált axiál ventilátor (teljesítmény:
40800 [m3/h], 1,1 [kW]-os motorral).
- 2 db EM 36 típusú 0,92 [m] átmérőjű galvanizált axiál ventilátor a téli minimumszellőztetéshez
(teljesítmény: 19880 [m3/h], 0,56 [kW]-os motorral).
- 40 db szigetelt, galvanizált légbeejtő az átmeneti és minimum keresztszellőztetéshez, mozgató
kötélzettel, kézi csörlővel vésznyitás esetére (méret: 1,48x0,215 [m]; 0,3 [m2/db]).
- 1 db Hotraco multifunkciós vezérlő komputer
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-

1 db SP-C légnyomás különbséget mérő, légbeejtő vezérlő komputer
1 db motoros csörlő a légbeejtők mozgatásához—Típus: RW-45

Sierra infrasugárzós műanya
18 db Sierra típusú földgáz üzemű, egyenként 11,7 [kW] teljesítményű zónás vezérlésű infrasugárzó.
EM Celdek 7060 Hűtőpanel
Az istállók oldalán tartásterenként 2 db található.
Felülete: 28,8 [m2].
Mérete: 1,5x9.6 [m2]
EM Celdek Hűtő keringető rendszer
2 db hűtő keringető komplex rendszer. A rendszer 300 literes víztartályból, egy merülő szivattyúból,
illetve összekötő szerelvényekből áll.
PT baromfitechnológiai berendezéseket vezérlő szekrény
A rendszer a következő elemek működését szabályozza:
- beltér világítás (3 db lámpasor)
- 3 db etetővonal
- 18 db zónás vezérlésű infra hősugárzó vezérlés
- kültéri világítás
- takarmánybehordó
- szellőző és hűtő berendezések
Hotracot LT-15 digitális vízóra
Hotraco DWS-4digitális madármérleg
Hotraco SIRIUS-FWS digitális takarmánytároló mérleg
A berendezés alkalmas a takarmánytároló tartályban lévő takarmány mérésére, az elfogyasztott takarmány
kijelzésére, valamint a broiler állomány takarmányfogyasztásának regisztrálására, fajlagos adatok
számítására.

2.1.3.1.

Mindhárom állatfaj nevelésénél alkalmazott tartástechnológiai elemek

Almozás

A jól kiszárított épületbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési tárgyakat.
A fogadáshoz jó minőségű szalmát használnak. A ráalmozásra naponta egy vagy két alkalommal kell időt
fordítani, az időjárásnak és az alom minőségének függvényében. Mindenképp szükséges fenntartani az
alom jó minőségét, ami egészséges és kiváló minőségű árut eredményez. Az alom minősége könnyebben
megtartható, ha az almozás jóval az etetés kezdete után történik, így nem a friss alomra ürítenek.
Az alom minőségére nagyon fontos odafigyelni, ugyanis a rossz minőségű, szennyezett alom a mell
tollasodásának minőségi romlását okozza.
Almozásra tiszta, penészmentes, 3-5 cm-es szecskázott szalmát alkalmaznak.
Fajlagos szalmafelhasználás: 3,2 kg/m2
Takarmányozás
Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik. Innen flexibilis spirálos behordó 3 db
etetővonalat (egyenként 105 m) lát el épületszintenként. Az etetőgaratok a vonalak elején kerülnek
elhelyezésre, a felfüggesztés 2,5 méterenként történik. Az etetőrendszer automatikával szerelt CF Speciál
(Codaf) típusú berendezés.
Itatás
Függesztett Corti Snap Superflow itatóberendezést alkalmaznak, melyhez gyógyszeradagoló csatlakozik.
A berendezés szelepes („szopókás”) megoldású önitató jellegű, így víztakarékos és nem nedvesíti az
almot.
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Az itató berendezéseket termelési ciklusonként mossák fertőtlenítő oldattal (hypo).

Fertőtlenítés

Korábbi technológia:
A fertőtlenítést 5 %-os hypo-kloritos oldattal végzik, melyet a padozatra, falakra és berendezésekre
permeteznek. A hígított fertőtlenítőből épületenként kb. 400 litert juttatnak ki. (20 l/ciklus/tartástér)
Az almozást követően újabb kórokozó-irtás következik, melyet meleg ködképzéssel végeznek. Ennek
során 1 napig zárva tartják az istállót. Felhasznált szer: Virocid (1 l/istálló/ciklus)
Egyéb fertőtlenítőszer: mészhidrát (10 kg/istálló/ciklus)
Jelenlegi technológia:
Az épületben úgynevezett száraz mosatással fertőtlenítenek. Az épület burkolatát, ill. eszközeit kézi erővel
minimális vízfelhasználat mellett átdörzsölik, majd ködképző szerrel a kiszáradás után lefertőtlenítik.
Technológiai szennyvíz nem képződik.

Trágyaeltávolítás, takarítás

Az állatok vágóhídra szállítása után a berendezések (etetők, itatók) szétszerelése történik, majd a tárgyaeltávolítás tolólappal, úgy, hogy szóródás ne történjen.
Az istállóból tolólappal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a műszaki
védelemmel ellátott 2376 m2 alapterületű ~7000 m3 kapacitású trágyatárolóba szállítják.
A telepen képződő trágyát a Bátortrade Kft. hasznosítja a telep eladását követően is, a vállalkozás
üzemeltetésében lévő komposztáló telepen.
A kitrágyázás során elszóródó trágyát azonnal összegyűjtik és a szállítójárműre rakják.
A trágyázást követően száraz takarítást végeznek, mely során portalanítják a padozatot, a ventilátor
kürtőket, szellőzőnyílásokat, külső falakat, és eltávolítják a megmaradt takarmányt a silókból. A száraz
takarítás után egy nedves mosatás következik. A mosatást nagynyomású sterimobbal végzik. Az istállók
aljzata vízzáróan és 1 ‰-es lejtéssel kerül kialakításra. A mosóvíz az istálló két oldalán kialakított vályúba
jut, majd összefolyó szemeken keresztül épületenként kialakított szigetelt aknába kerül.
A technológiai szennyvízgyűjtő aknák úgy kerülnek kialakításra, abba a technológiai szennyvízen kívül és
az istállók előtt kialakítandó a trágyarakodással érintett betonozott térrészre hulló csapadékvízen kívül
más anyag nem kerülhet. A trágyarakodással érintett területen összegyűlő szennyezett csapadékvizet csak
a kitrágyázás idején vezetik a technológiai szennyvízaknába. Abban az időszakban, amikor nem várható
a csapadékvíz szennyezése, a csapadékvíz helyben párolog el.
Az épületek takarítása során keletkező technológiai szennyvíz a biogázüzembe kerül.
Az istállóból a berendezési tárgyak (etető, itató) kihordásra kerülnek és a trágyát hiánytalanul eltávolítják.
A berendezési tárgyakat, falakat, oszlopokat seprűvel portalanítják. Az épület áramtalanítása után
következik az épület fertőtlenítése.
Az épületben úgynevezett száraz mosatással fertőtlenítenek. Az épület burkolatát, ill. eszközeit kézi erővel
minimális vízfelhasználat mellett átdörzsölik, majd ködképző szerrel a kiszáradás után lefertőtlenítik.
Ködképzés előtt elvégzik az épület falainak meszelését. Meszelésre frissen oltott mésztej (1 rész mész, 3
rész víz) keveréke a legmegfelelőbb, melynek hatásfokát fokozhatjuk, ha a mésztej oldathoz 2%-ban
nátronlúgot teszünk.

Elhullott állatok kezelése

Az elhullott állatokat az egyes istállók mellett elhelyezett konténerekben gyűjtik, majd a Bátortrade Kft.
hulladék előkezelő (sterilizáló) üzemébe szállítják, ahonnan a biogázüzembe kerül.
Az istállóklíma biztosítása
Hőmérsékleti igény, fűtés
Az istállókat a telepítés előtt 24 órával kezdik fűteni, az alom és a padozat optimális hőmérsékéletének
biztosítása érdekében. A fűtést műanyákkal biztosítják.
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Páratartalom
Az alacsony páratartalom a baromfi nyálkahártyájának kiszáradásához, ezáltal a betegségek előfordulási
gyakoriságának emelkedéséhez vezet. A túl magas páratartalom kicsapódásokat okoz, mely nedvesíti az
almot, rontja a mikroklímát, és elhulláshoz vezethet.
Az istálló mikroklímáját ezért szabályozni kell, melynek értékei a nevelés során változnak:
az első 10 nap során:
70-75 %-os relatív páratartalom
ezt követően:
50-60%-os relatív páratartalom a kívánatos.
Az optimális páratartalmat szellőztetéssel állítják be.
Szellőztetés
A szellőztetés célja a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, pormentes és
káros gázokat csak kis mértékben tartalmazó levegő biztosítása.
A légcserét a vizsgált telepen ún. alagútszellőztetéssel oldják meg. Ehhez tartásternként 7 db
nagyteljesítményű galvanizált fém ventilátort és 40 db 148x21,5 cm-es légbeejtőt alkalmaznak. A
légbeejtők nyílása csörlővel szabályozható.
Télen a légcserét a hőmérséklet kívánatos szinten tartásával kell megoldani. Ehhez az épület megfelelő
szigetelése mellett a frisslevegőt a lehető legmagasabb ponton kell beszívni, hogy a meleg levegővel
elkeveredhessen, mielőtt az állományhoz lejut. A téli minimum szellőztetéshez 2 db EM 36 típusú 0,92
m lapátátmérőjű galvanizált axiál ventilátort használnak.
A baromfik levegőszükségletét a külső hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében határozzák
meg. A ventillációt a maximális igényhez méretezik.
Állategészségügyi feladatok
A higiéniai követelményeknek a következőkkel tesznek eleget:
- a telep zárt lesz, a teher és személyforgalmat a minimálisra csökkentik,
- az egy istállón belüli állományok egykorúak lesznek,
- a szükségtelen látogatásokat mellőzik,
- minden istállóbejárathoz fertőtlenítővel töltött tálcát tesznek,
- fokozott figyelmet fordítanak a rovar- és rágcsálóirtásra,
- megfelelő járványvédelmi programot dolgoznak ki,
- állatgyógyászati termékek szükségszerű használata.
Az állatok vakcinázását itatással végzik. A kokcidiózis elleni védekezést a takarmányba kevert és feletetett
kokcidiosztatikummal végzik.

2.1.3.2.

Brojler specifikus tartástechnológiája

A tartástechnológia mélyalmos, egyfázisú rendszer.

Világítás

A broilerhizlaláshoz hagyományos világítási programot alkalmaznak. A megvilágítási program egy hosszú
megvilágítási és egy rövid 0,5-1 óra sötét periódusból áll. Ezzel az állat hozzászokik a sötéthez, és nem
okoz gondot egy esteleges áramszünet.

Vágást megelőző készületek

Az állatokat a vágásra szállításhoz az istállóban elrekesztik és a világítás felé terelik, csökkentve ezzel a
stressz mértékét. A kézzel megfogott állatokat szállító járműre rakják. A szállítás rövid távú lesz (kb. 5000
m), mivel a baromfi vágóhíd a közelben létesült.
Ezzel mind az állatok sérülésének esélye, mind a stresszhelyzet és mind szállítással járó környezeti terhelés
ill. kockázat csökken.
Takarmányozás
A broilercsibék etetése még eltérő módon történik (tálcáról ad libitum), majd folyamatosan szoktatják a
függesztett tányérok használatához. A tányérok magassága állítható a baromfi növekedésével együtt, mely
megakadályozza a takarmány alommal történő keveredését. Egy tányéros köretetőre kb. 50 állat jut.
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Az egy állatra jutó takarmánymennyiség a következőképpen alakul:
0-21. nap: 1,2 kg/baromfi
21.-30 nap: 1,3 kg/baromfi
30.-vágásig: 1,2 kg/baromfi
Így egy baromfi a teljes nevelési időszak alatt átlagosan kb. 3,7 kg takarmányt fogyaszt el.
Keveréktakarmányok beltartalmi értékei (javasolt értékek)
Betartalmi paraméter
M.e.
Indítótáp
Szárazanyag
%
89,00
Nyersfehérje
%
22,06
AMEn
MJ/kg
12,58
Nyerszsír
%
5,26
Nyersrost
%
3,60
Lizin
%
1,39
Metionin
%
0,55
Metionin + cisztin
%
0,92
Kalcium
%
0,98
Foszfor
%
0,59
Nátrium
%
0,14
A-vitamin
NE/kg
13500,00
D3-vitamin
NE/kg
5000,00
E-vitamin
mg/kg
75,00
Narasin
mg/kg
50,00
Nikarbazin
mg/kg
50,00
Salinomycin
mg/kg
UBI Zyme SB 500
mg/kg
+
Fitáz enzim
FYT/kg
+

2.1.3.3.

Nevelőtáp
89,00
20,82
12,89
5,56
3,43
1,24
0,50
0,86
0,93
0,58
0,14
13500,00
5000,00
50,00
70,00
+
+

Pecsenyekacsa tartás specifikus technológiája

A telepen tartott kacsák fajtája: Cherry Valley SM3 Medium pecsenyekacsa
Genotípus: Cherry Valley SM3 Medium
Ivar: 50% hímivar, 50 nőivar
Tartásidő: 42 nap
A NÉBIH a vonatkozó rendeletek, és a „Víziszárnyas Teljesítményvizsgálati Kódex VI. előírásai alapján
2012-ben a Cherry Valley SM3 Medium pecsenyekacsa üzemi teljesítményvizsgálatát 2012-ben végezte
el. A legfontosabb teljesítménymutatói a fajtának a következő táblázatokban láthatók.
Élősúly (g)
Naposkori
21 napos
42 napos
Hímivar
Nőivar
Átlag
Hímivar
Nőivar
Átlag
Hímivar
Nőivar
Átlag
46,9
45,3
45,8
1299
1229
1264
3480
3140
3310
Súlygyarapodás életszakaszonként (g)
1-21 nap között
21-42 nap között
1-42 nap között
Hímivar
Nőivar
Átlag
Hímivar
Nőivar
Átlag
Hímivar
Nőivar
Átlag
1252,7
1183,7
1218,2
2181
1911
2046
3422,7
3094,7
3264,2
Pecsenyekacsa állomány fajlagos takarmány-felhasználásának alakulása a kortól függően (takarmány kg/élősúly
kg) - vegyesivar
1-21 nap között
21-42 nap között
1-42 nap között
1,314
2,524
2,16
Elhullás (%)
1-10 nap között
11-21 nap között
22-42 nap között
1-42 nap között
Hímivar
Nőivar
Hímivar
Nőivar
Hímivar
Nőivar
Hímivar
Nőivar
0,66
0,66
0,16
0,16
0,83
1,00
1,66
1,83
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Tartástechnológia

A nevelés technológiája: zárt, intenzív, mélyalmos rendszerű nevelő épületben, két fázisban.
2 tartástechnológia lehetséges a telepen:
1.
Elő és utónevelés
A kacsa biológiai igényeinek figyelembevételével az előnevelési szakasz zárt épületben
mélyalmon 14 napos korig (0,7 kg-os testtömeg). Az előnevelés során 10 napig intenzíven
istállókban (30 oC fölötti teremhővel) tartják a kiskacsákat, majd a 11-14. nap között napi 1
csökkenteni a hőmérsékletet.
A pecsenyekacsák utónevelése szintén zárt, mélyalmos tartástechnológiában történik 42
vágásértett korig.
Megfelelő istálló logisztika alkalmazása esetén egy évben 8,5 rotáció várható.

folyik
fűtött
o
C-kal
napos

2.
Csak előnevelés
Az előnevelés zárt épületben folyik mélyalmon 14 napos korig (0,7 kg-os testtömeg), majd az előnevelt
állatokat elszállítják utónevelésre más telepekre.
Éves maximális rotáció: 13.

Telepítési sűrűség:
-

előnevelés:
utónevelés:

21,8 db/m2, előnevelt kacsa testtömege:
0,7 kg
8,7 db/m2;
kifejlett vágásérett kacsa testtömege: 3,1 kg

Takarmányozás

A pecsenyekacsákat az első két hétben morzsázott, illetve 3 mm-es granulált pecsenyekacsa indítótáppal,
majd 42 napos korig 5 mm-es granulált pecsenyekacsa nevelőtáppal, s a hízlalás végén befejező táppal
etetik. A pecsenyekacsák takarmányozása a következő program szerint történik:
Takarmány
Etetés időtartama
A takarmány fizikai
megnevezése
(életnap)
állapota
Indítótáp
0-10
darált granulátum
Nevelő táp
11-42
3 mm-es granulátum
Keveréktakarmányok tényleges beltartalmi értékei (javasolt értékek)
Tulajdonság
Indítótáp
Szárazanyag %
88,9
Nyers fehérje %
20,7
Ny. zsír %
4,074
Ny. rost %
3,692
Cu mg/kg
16,325
AMEn baromfi MJ/kg
11,92
Lizin %
1,1
Methionin %
0,5
Methionin+Cisztin %
0,849
Ca %
1
P%
0,7
P hasznosítható %
0,394
Na %
0,16
Vitamin A
11760
Vitamin D3
2952
Vitamin E mg/kg
44,867

Nevelőtáp
88,7
17,45
3,004
3,062
16,33
12,2
0,955
0,5
0,817
0,916
0,596
0,34
0,16
12250
3075
47,896
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Világítás

A fokozott takarmányfelvétel elősegítése érdekében az előnevelés időszakában 24 órás világítást
alkalmaznak. A kezdeti 20 lux fényintenzitást a 10. naptól 10 luxra csökkentik.
Életkor (nap)
Megvilágított órák száma
Fényintenzitás (lux)
0-2
24 óra
30
3-6
napi 15 perc fénycsökkentés23 órára
20
7-42
23 órás napi megvilágítás, 1 óra sötét
10-15

Vágást megelőző készületek

A pecsenyekacsák 42-45 napos nevelési időszakra elérik a vágósúlyt. Az állatoknál a szállítás megkezdése
előtt 6 órával az etetést beszüntetik, ugyanis a kacsáknak szállításkor üres begyűeknek kell lenni, mert
biztonsággal csak így szállíthatóak. Ivóvizet viszont csak annyi idővel vonják meg az állatoktól, hogy a
rakodáskor a kacsák tollazata száraz legyen.

2.1.3.4.

Libatartás technológiája

A telepen tartott libák fajtája: Golden Goose White
Genotípus: Golden Goose White pecsenyelúd
Ivar: 50% hímivar, 50 nőivar
Tartásidő: 63 nap
A NÉBIH a vonatkozó rendeletek, és a „Víziszárnyas Teljesítményvizsgálati Kódex VI. előírásai alapján
2012-ben a Golden Goose White pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatát 2014-ben végezte el a
Tranzit-Ker Zrt. hajdúnánási telepén. A legfontosabb teljesítménymutatói a fajtának a következő
táblázatokban láthatók.
Élősúly (g)
Naposkori
28 napos
63 napos
Hímivar
Nőivar
Átlag
Hímivar Nőivar
Átlag
Hímivar Nőivar
Átlag
108,24
102,88
105,56
3265
3022
3143
5726,2
5258,0
5492,1
Súlygyarapodás életszakaszonként (g)
1-28 nap között
29-63 nap között
1-63 nap között
Hímivar
Nőivar
Átlag
Hímivar Nőivar
Átlag
Hímivar Nőivar
Átlag
3156,76
2913,12 3034,94
2461,2
2236,0
2348,6
5617,96 5149,12 5383,54
Liba állomány fajlagos takarmány-felhasználásának alakulása a kortól függően (takarmány kg/élősúly
kg) - vegyesivar
1-28 nap között
29-63 nap között
1-63 nap között
1,62
2,85
2,52
Elhullás (%)
1-10 nap között
11-28 nap között
29-63 nap között
1-63 nap között
Hímivar
Nőivar
Hímivar
Nőivar
Hímivar
Nőivar
Hímivar
Nőivar
2,85
2,25
0,55
0,60
0,45
0,65
3,85
3,50
Tartástechnológia

A nevelés technológiája: zárt, intenzív, mélyalmos rendszerű nevelő épületben, két fázisban.
A pecsenyelibát 8-9 hetes korig tartó intenzív neveléssel állítják elő.
A gépi feldolgozhatóság érdekében a pecsenyelibát az első vedlés megindulása előtt (9 hetes korban)
vágják, s ekkor már az élősúlya meghaladja az 5 kg-ot. Kifogástalan tartással és takarmányozással elérhető,
hogy a tollazata ép, érett, gépi kopasztással eltávolítható legyen. A brojler típusú pecsenyeliba testét 1-4
mm vastag zsírréteg fedi, bőre sárga színű, tollazata fehér, húsa zsírban szegény.
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A pecsenyelibát hagyományos módon két fázisban nevelik.
Az előnevelés időszakában (4 hetes korig) korszerű, jól fertőtleníthető, megfelelő fűtő-,
szellőzőberendezéssel, etető-, itatórendszerrel felszerelt istálló szükséges, ahol a libákat leginkább
mélyalmos elhelyezésben tartják.
Az állatok fiatalkori növekedési erélyének kihasználása érdekében a nevelés teljes időszakában étvágy
szerinti tápetetést alkalmaznak. Az intenzív növekedésük miatt nagy a fehérje- és energiaigényük. Az első
időszakban etetett indító lúdtáp nyersfehérje tartalma magas, amit morzsázott, majd 3 mm-es granulátum
formájában adnak. A 4-6. hét között nevelő lúdtápot, majd befejező lúdtápot etetnek 5 mm-es
granulátumban, ugyanis a libák a takarmányt ebben a formában jobban fogyasztják. A nevelés első
hetében a naposszállító dobozból kialakított etetőkből vagy műanyag tálcákból etetik, később áttérnek az
a körtányéros etetők használatára.
Az elfogyasztott takarmányhoz a libák nagymennyiségű ivóvizet isznak. A megfelelő fehérje-, ásványi
anyag és a strukturális nyersrostellátás (szálastakarmány, széna, zöldtakarmány, búzaszalma), valamint a
kedvező mikroklíma (hőmérséklet, páratartalom) és élettér megteremtése elengedhetetlen a káros
szokások kialakulásának megelőzése érdekében.
Az előnevelt pecsenyelibákat intenzív takarmányozás mellett a telep utónevelő épületében nevelik tovább,
vagy másik állattartó telepre helyezik ki.
Az előnevelt liba átlagsúlya 1,8 kg.
A napos lúd életének első pár napján 30 ºC körüli hőmérsékletet igényel, amit teremfűtés és műanya
segítségével szoktak biztosítani. Mivel a ludak hőigénye később erőteljesen csökken, így ez a hőfok már
a 2. hét végére 20-22 ºC-ra csökkenthető. Az edzett állomány kialakítása megköveteli, hogy libáinkat minél
hamarább szoktassuk az extenzív viszonyokhoz, a szabadban tartózkodáshoz.
A sikeres előnevelés esetén a 3 hetes libák ép tollazattal, jó kondícióban kerülhetnek az utónevelőbe.
A hatékony termelés és a madárinfluenza veszélye miatt a pecsenyelúd előállításban is egyre terjed az
intenzív, zárt rendszerű technológia. Ebben az esetben a ludakat napos kortól a vágási súly eléréséig
ugyanabban az épületben helyezik el. Az istálló zárt, sem kifutó, sem úsztató csatorna nem tartozik hozzá.
A technológiai paraméterek tekintetében az előneveléshez képest egyedül a telepítési sűrűség eltérő,
ugyanis, egy fázisú neveléskor, 5 libánál többet nem helyezhető el négyzetméterenként.
A pecsenyeliba utónevelést mindvégig zárt épületben, intenzív, egyfázisos nevelési technológia
alkalmazásával végzik. A zárt istállóban a telepítési sűrűség 5 előnevelt liba/m2.
A pecsenyeliba-nevelés eredményességét alapvetően a takarmányértékesítés mértéke határozza meg.
Takarmányértékesítésük 63 napos hízlalásnál általában 2,7-3,2 kg között van.
A vágásra érett pecsenyelibákat (5,5 kg) esetében a rakodást megelőző 12 órával az állatok etetését
beszüntetik. Befogókeretek alkalmazásával gondoskodnak az állatok szakszerű, kíméletes összefogásáról.
Berakodást követően a ludakat a Tranzit Food Kft. nyírgelsei baromfifeldolgozó üzemébe szállítják.

Világítás

A megvilágítás tartama: 1-5. nap 24 óra (23+1) 5. naptól 16 óra
A megvilágítás intenzitása: 20 lux
Életkor (nap)
Megvilágított órák száma
0-28
24 óra
28-63
naponta 1 órával csökkentik 16 órára

Fényintenzitás (lux)
5 W/m2
5 W/m2

Telepítési sűrűség:
-

előnevelés:
utónevelés:

10 db/m2,
5 db/m2;

előnevelt liba testtömege:
1,8 kg
kifejlett vágásérett kacsa testtömege: 5,5 kg
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Keveréktakarmányok tényleges beltartalmi értékei (javasolt értékek)
Tulajdonság
Indítótáp
Szárazanyag %
89,44
Nyers fehérje %
18,5
Ny. zsír %
2,92
Ny. rost %
6
Cu mg/kg
5,99
AMEn baromfi MJ/kg
11,08
Lizin %
1,03
Methionin %
0,42
Methionin+Cisztin %
0,77
Ca %
0,93
P%
0,77
P hasznosítható %
0,18
Na %
13500
Vitamin A
5000
Vitamin D3
50
Vitamin E mg/kg
89,44
Preventív és vitaminozási program
Életnap
1-3.
1-6.
7.
8-14.
15-20.
21.
23-.

2.1.3.5.
-

Megnevezés
Supravitaminol
Aldasyl
Selevikel
Aldasyl
Novi Bac
Selevikel
Novi Bac

Nevelőtáp
89,25
16,5
2,75
6
5,06
11,31
0,92
0,38
0,71
0,76
0,6
0,18
10000
4000
40
89,25

Kezelés formája
Itatás
Itatás
Itatás
Itatás
Itatás
Itatás
Itatás

A telepen használt mozgó gépek

1 db Homlokrakodó (74 kW)
1 db Tehergépkocsi (270 kW)

2.1.4. A telep infrastruktúrája
A telep a működéséhez szükséges közművekkel ellátott, tehát rendelkezik megfelelő ivóvízellátással
(mélyfúrású kút), elektromos árammal, és gázellátással (közüzemi gáz).
Az elektromos energiát légvezetéken vezetik, a 0457/19 hrsz. alatt található transzformátorállomásra.
A telep gázellátását a TIGÁZ Rt. biztosítja.
A 49149 sz. út két oldalán futó fogyasztói gázvezetékről több leágazás látja el a 12 istállót gázzal.
A telep gázellátását a telepen lefektetett nagynyomású gerincvezetékkel oldják meg. Valamennyi fűthető
ól egyedi nyomáscsökkentővel van ellátva.
Hőenergia: Az ólakban kerámiabetétes gázinfrasugárzók biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. A
szociális épület külön hőellátórendszerrel rendelkezik, konvektorral fűtenek.
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2.1.5. A tevékenység során felhasznált és keletkező anyagok/energiák
Év
Állatfaj
Az engedélyben maximálisan
engedélyezett férőhely (db)
1 év alatt betelepíthető állatlétszám (db)
Telepített állatlétszám (db)
Takarmány felhasználás (t)
Ivóvíz felhasználás (m3)
Szalma (t)
Szerves trágya (t)
Állati hulla (kg)
Technológiai szennyvíz (m3)
Villamos energia (kWh)
Felhasznált gáz (m3)
Előállított baromfi (db)
Előállított baromfi (kg/év)
Hypo (l)
Mészhidrát (t)
Év
Állatfaj
Az engedélyben maximálisan
engedélyezett férőhely (db)
1 év alatt betelepíthető állatlétszám (db)
Telepített állatlétszám (db)
Takarmány felhasználás (t)
Ivóvíz felhasználás (m3)
Szalma (t)
Szerves trágya (t)
Állati hulla (kg)
Technológiai szennyvíz (m3)
Villamos energia (kWh)
Felhasznált gáz (m3)
Előállított baromfi (db)
Előállított baromfi (kg/év)
Hypo (l)
Mészhidrát (t)

2013.
Brojler csirke

2014.
Brojler csirke

2015.
Brojler csirke

520.000
1.619.655
6.524,42
6.720
~450 t
2.386,85
54.080
720
189.964
266.823
1.127.425
1.880.962
1900
50

3.120.000
2.530277
9.035,17
20.349
~800 t
2.741,6
70.710
780
491.094
498.543
1.898.971
3.937.900
2800
60

2.694.398
11.273,74
32.439
~900 t
4.411,26
105.636
1080
624.690
813.723
2.723.872
6.699.390
2800
65

2017. márciustól
2018-ig
Kacsa – elő
Brojler csirke
Brojler csirke
és utónevelés
167523 db
520.000
kifejtett kacsa
1423946 db
3.120.000
kifejtett kacsa
1291332 db
1.323.494
474.830
kifejtett kacsa
6.224,2
4474,5
17.400
13.659
~400 t
~1100 t
735,4
2.547,6
73.295
31.100
1.070
0
231.257
267014
348.925
130.144
1.323.493
455.836
1.119.137
3.080.150
1.048.425
3.469.325
1800
3250
50
100
2016.

2017. januártól
2017. márciusig

Az elmúlt 5 évben betelepített állatlétszámok nem haladták meg az 1 év alatt maximálisan engedélyezhető
betelepítést.
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2.2.

A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések,
hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok
esetében 5 évre visszamenőleg.

Az engedélyeket az 1.4. fejezetben részletesen bemutattuk.
Egyéb dokumentációk:
8965/2017 ügyiratszámú jegyzőkönyv
Az URALGO Kft. (KÜJ 100651203) Terem, 0485/2; 0485/4-5; 0485/7-8; 0453/3; 0453/10-11;
0457/15-19. hrsz. alatt lévő baromfitelep (KTJ 101762329) egységes környezethasználati engedélyben
foglaltaknak megfelelő üzemeltetés ellenőrzése.
9432-4/2017 sz. határozat
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a TRANZITKER ZRt.-t (4028 Debrecen, Simonyi
u . 23.), mint környezethasználót a Terem, 0485;2; 4-5; 7-8; 0453/3 ; 10-11; 0457/15-19. hrsz.-ú
ingatlanon meglévő baromfinevelő telep működésére kiadott 817-27/2013; és a 817-24/ 2013 számú
határozattal módosított 817-9/2013. számú egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően
végzett tevékenység miatt 200.000,- Ft, azaz kettőszázezerforint környezetvédelmi bírság megfizetésére
kötelezte.
2.3.

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

Föld alatti vezetékek: vízvezeték, technológiai szennyvíz vezeték, kommunális szennyvíz vezeték és
elektromos földkábel.
A kommunális szennyvizet egy 25 m3-es fedett, beton aknában helyezik el.
A vízkezelés: Culligan HiFlo 9-UFP 36 típusú berendezés
A vízjogi létesítési engedélyben a vízellátó rendszer tervezett maximális kapacitása: 7 m3/h.
A víztisztítóból a szűrt vizet baromfiólakhoz D 110 KM PVC nyomócsőről leágazó D 63 KPE nyomócső
juttatja el.
Az istállókból a technológiai szennyvíz D 110 PVC műanyagcsövön keresztül folyik a szigetelt aknákba.
A kétszintes épületeknek 2 db 10 m3-es aknája, míg az 1 szintes épületek esetében 2 istállónkként 1 akna
található. Az összegyűlt technológiai vizet szippantós kocsival szállították a Bátortrade Kft Biogáz
üzemébe.
A Tranzit-Ker zRt. üzemeltetése óta az alkalmazott tisztítási technológia eredményeként technológiai
szennyvíz már nem képződik.
Az almos trágyatároló rendelkezik műszaki védelemmel ellátott csurgalékvíz-gyűjtő aknákkal. A keletkező
csurgalékvizet visszaöntözik a trágyaszarvasra, az érési folyamatok javítása érdekében.
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3. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező
környezetterhelés és igénybevétel bemutatása
3.1.

Levegő

3.1.1. A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás, energiaszolgáltatási
és technológiai levegőigények nagyságának, időtartamának változása).
Levegőhasználat
Szellőztetés

Fűtés

Szállítások

Közvetlen emisszió
Porkibocsátás, légszennyező gázok (ammónia) és szaganyagok kibocsátása.
Az állatok élettevékenysége során képződő gázok a tartástérből a
nyílászárókon és a tetőszellőzőn kerülnek ki a külső légtérbe.
Szociális épület és istállók fűtése (CO, NOx, SO2, PM10)
Az istállók fűtését kis teljesítményű gázinfrák (1-3,8 kW) végzik.
A fiaztatók fűtésére felhasznált gázmennyiség: 107.000 m3 földgáz.
Az istállókból a égéstermékek az épületek nyílászáróin és a tetőszellőzőn
kerülnek ki a külső légtérbe.
Szennyező kipufogógázok (CO, NOx, SO2, HC, PM10)

3.1.2. Meteorológiai viszonyok
A Délkelet-Nyírség kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 553 km2 (a középtáj
12%-a, a nagytáj 1,1%-a).
Meteorológia viszonyok
A mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati öv határán terül el. A vízellátottságot tekintve,
mérsékelten száraz. A kistáj évente 1900-1930 óra napsütést élvez, ebből nyáron 780-790, télen 170-175
óra napfénytartam várható. A hőmérséklet évi átlaga 9,5-9,7 °C, a tenyészidőszaké 16,6-16,8 °C. A 10 °C
középhőmérsékletet meghaladó napok száma 193-195, ápr. 5-7. és okt. 18. között. Ápr. 13-15. után és
okt. 20. előtt, azaz évente 185-188 napon át nem valószínű a fagypont alatti hőmérsékletek előfordulása.
Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C körüli, a minimumoké -17,0 és -18,0 °C.
A valószínű évi csapadékösszeg 570-590 mm, a nyári félévé 350-360 mm. A legtöbb 24 órás csapadékot
(104 mm) Nagyecseden mérték. A téli félévben 45 körüli hótakarós napra számíthatunk, az átlagos
maximális hóvastagság 18-20 cm. Az ariditási index 1,18-1,22.
Az É-i és az ÉK-i mellett a DK-i is meglehetősen gyakori szélirány. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s
körüli. A nem túl hő- és a vízigényes kultúrák számára egyaránt alkalmas az éghajlat.
Az átlagos szélsebességek és a gyakoriságok égtájanként a következők (meteoblue adatai alapján):
szélirány
É
ÉÉK
ÉK
KÉK
K
KDK
DK
DDK

szélsebesség szélgyakoriság
szélsebesség szélgyakoriság
szélirány
m/s
%
m/s
%
2,03
6,6%
D
2,16
6,4%
1,78
5,0%
DDNY
3,30
6,3%
1,51
3,3%
DNY
3,39
6,4%
1,29
8,6%
NYDNY
3,41
4,6%
1,62
10,5%
NY
2,29
4,7%
1,96
10,5%
NYÉNY
2,33
4,3%
1,76
5,7%
ÉNY
2,50
6,4%
1,78
4,5%
ÉÉNY
2,41
6,2%

Átlagos szélsebesség: 2,18 m/s.
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2. ábra Szélrózsa (Terem)

3.1.3. Alap-légszennyezettség
A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint a „10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” zónacsoportba tartozik,
amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők:
- kén-dioxid
F
- nitrogén-dioxid
F
- szén-monoxid
F
- szilárd (PM10)
E
- benzol
F
- talajközeli ózon
O-I
- PM10 – Arzén
F
- PM10 – Kadmium
F
- PM10 –Nikkel
F
- PM10 – Ólom
F
- PM10 – Benz(a)-pirén
D
A-tól F kategóriáig tartó, javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és nemzetközi (EU)
viszonylatban a szennyezettek közé tartozik. Az F kategória olyan terület, ahol a légszennyezettség az alsó
vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy több
légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. A D csoportba tartozó
területeken a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati
küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. Az O-I csoportba tartozó
területeken a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
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Háttérszennyezettség meghatározása közvetett úton (0 dimenziós boksz) modellel
A vizsgált terület környezetének levegőminőségi állapotát a település kommunális tüzelésből és
közlekedésből származó immissziója, a közeli közlekedési utak forgalmából és a mezőgazdasági
tevékenységekből származó immisszió határozzák meg alapvetően. A háttérszennyezettség számításához
egy olyan 5 km átmérőjű kört jelöltünk ki, melynek középpontja a vizsgált terület. A számításoknál a
mezőgazdasági (szántóföldi) eredetű kiporzásokat, azok lokális hatása és időszakossága miatt
elhanyagoltuk.
A területre jellemző sokévi átlagos regionális háttérszennyezettség három indikatív szennyező
tekintetében a következő (K-puszta):
Éves átlagos koncentráció (μg/m3)

Kén-dioxid
2

Kommunális tüzelés
A terület 5 km-es körzetében élő háztartások száma 617
db (Terem, Bátorliget). A lakosság kb. 30 %-a használ
földgázt fűtésre és egyéb, szociális célokra. A
fennmaradó 70 % vegyes tüzelést (fa, szén) alkalmaz. 1
háztartásban felhasznált gáz átlagos éves mennyisége
5000 m3, míg vegyes tüzelés estén fa 10000 kg. A
fűtésből származó éves kibocsátások a következők:

Nitrogén-oxidok
5

kg-ban
SO2
CO
NOx
szilárd
CH

gáz
0
1258
315
0
0

Szilárd
2

fa
1814
1088640
9072
12701
0

Települések útjain történő közlekedésből eredő szennyezettség
Becsléseink szerint az érintett településeken 206 db gépjármű vesz részt a forgalomban (10%
tehergépjármű, 90% személygépjármű). Átlagosan megtett út hossz 5 km/nap. A településen belül 50
km/h sebességgel történik a járművel mozgása.
Fajlagos kibocsátási értékek:
fajlagos kibocsátás (g/km) 50 km/h
személygépkocsi
tehergépjármű

CO
8,286
6,178

Éves kibocsátási értékek – települési közlekedés (kg):
CO
CH
személygépkocsi 2802,2
435,6
tehergépjármű
232,2
16,3
összesen
3034,3
451,9

CH
1,288
0,434

NO2
1,165
2,349

NO2
394,0
88,3
482,2

SO2
2,0
2,0
4,0

SO2
0,006
0,054

PM10
0,071
0,634

PM10
23,9
23,8
47,7

A közlekedésekből imisszióra az érintett területen a következő utakon lehet számítani.
Közút száma Útkategória
Megye
szelvénye
érvényesség határszelvényei
Szabolcs49149
bekötőút
2+000
0+000
8+302
Szatmár-Bereg
Szabolcs4915
összekötő út
16+000
13+426
22+809
Szatmár-Bereg
Szabolcs4917
összekötő út
23+000
22+864
27+003
Szatmár-Bereg

kód
8430
8401
8404

A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2016. ÉVRE VONATKOZÓ
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük.
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A járműforgalmi adatokat a következő táblázatban mutatjuk be.
49149
Személygépkocsi
146
Kis tehergépkocsi
76
Autóbusz - egyes
21
Autóbusz - csuklós
0
-Tehergépkocsi - közepesen nehéz
4
Tehergépkocsi - nehéz
3
Tehergépkocsi - pótkocsis
0
Tehergépkocsi - nyerges
0
Tehergépkocsi - speciális
0
Lassú jármű
2
Motorkerékpár
4

4915
1407
232
115
40
122
95
74
109
0
22
97

4917
142
61
9
0
2
4
5
0
0
4
1

A külterületi közlekedésből származó légszennyező anyag kibocsátás a következőképpen alakul (kg):
Útszakasz hossza (m)
CO
CH (FID) NOx
SO2
PM10
49149
6500
10,11
1,86
4,78
0,44
0,63
4915
8000
113,44
22,25
52,74 4,29
6,38
4917
2000
3,21
0,60
1,52
0,14
0,20
Összesen
126,76
24,70
59,04 4,87
7,21
A területre vonatkozatott relatív felszín közeli járulékos légszennyezettséget egyszerű hígulási (0
dimenziós boksz) modellel számítva a következő értékeket kapjunk:
összes légszennyező anyag hosszú átlagolású időre vetített
(tüzelés + közlekedés) kg
koncentráció (µg/m3)
SO2
1823
0,18
CO
1093059
106
NOx
9928
0,97
szilárd
12756
1,24
CH
477
0,05
A terület átlagos levegőminőségi jellemzői (µg/m3) a következők:
Légszennyező
anyagok
SO2
CO
NOx
szilárd
CH

Háttér
2
0
5
2
-

Kommunális tüzelés és
közlekedés
0,18
106
0,97
1,24
0,05

Összesen
2,18
106
5,97
3,24
0,05

Éves
határérték
50
3000
40
40
-

Terhelhetőség
47,8
2894
34,0
36,8
-
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3.1.4. A környezeti légtérből beszívott és tisztított levegő előállítását szolgáló berendezések
és technológiák leírása
Szellőzés
Az istálló környezetében állandóan változó légnyomást mérő és a légbeejtőket emberi beavatkozás nélkül
működtető rendszer, mely magába foglalja az alagúthűtő szellőztetést, ill. a téli időszakra szükséges
keresztirányú légmozgást. A rendszer önműködően vált át keresztszellőztetésről alagútszellőztetésre.
Részei tartásterenként:
- 5 db EM 50 típusú 1,2 [m] átmérőjű nagyteljesítményű galvanizált axiál ventilátor (teljesítmény:
40800 [m3/h], 1,1 [kW]-os motorral).
- 2 db EM 36 típusú 0,92 [m] átmérőjű galvanizált axiál ventilátor a téli minimumszellőztetéshez
(teljesítmény: 19880 [m3/h], 0,56 [kW]-os motorral).
- 40 db szigetelt, galvanizált légbeejtő az átmeneti és minimum keresztszellőztetéshez, mozgató
kötélzettel, kézi csörlővel vésznyitás esetére (méret: 1,48x0,215 [m]; 0,3 [m2/db]).
Összesen:
- 105 db EM 50 típusú 1,2 [m] átmérőjű nagyteljesítményű galvanizált axiál ventilátor
- 42 db EM 36 típusú 0,92 [m] átmérőjű galvanizált axiál ventilátor

3.1.5. A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek bemutatása,
a kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező komponenseknek az
ismertetése
3.1.5.1.

Alapadatok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján a számítás során figyelembe vett levegőterheltségi szint határértékei:
„4. §
(1) Az 1. mellékletben szereplő légszennyező anyagokra – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a
levegőterheltségi szint 1. mellékletben meghatározott egészségügyi határértékeit kell alkalmazni.”
(2) A 2. mellékletben felsorolt légszennyező anyagok tervezési irányértékei a környezeti hatásvizsgálatköteles tevékenységek esetén a területek levegőterheltségi szintjének megítéléséhez, a terjedési modellek,
hatásvizsgálatok készítéséhez javasolt irányértékek.”
Kibocsátók

Munkagépek
Istálló fűtés

Állattartás

Légszennyező anyag
Nitrogén-oxidok (mint NO2)
Szén-monoxid (CO)
CnHn
Szálló por (PM10)
Kén-dioxid (SO2)
Ammónia (NH3)
Szálló por (PM10)
szag

Határérték, ill. tervezési irányértékek
[µg/m3]
24 órás
60 perces
200
150
10000
5000
250
250
50
250
125
200
100
50
3 SZE/m3

Az el nem égett szénhidrogének és az „Összes szerves anyag C-ként” kibocsátásoknál az „Olefin
szénhidrogének, kivéve 1,3 butadién és az etilén” határértéket vettük figyelembe.
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Hatásterület:
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2§ alapján:
„14.: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális
kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező
pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya
tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.”

3.1.5.2.

Helyhez kötött pontszerű források adatai és transzmissziós számítások

Szociális épület fűtése
A légszennyező anyagot kibocsátó helyhez kötött berendezésként, gázüzemű konvektorok üzemelnek,
melyek a szociális épületek fűtését biztosítják.
A pontforrásként értelmezhető konvektor névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg a 140 kW
értéket, ezért a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentésre nem kötelezett.

3.1.5.3.

Diffúz források

A telepen található diffúz források adatai
1) 8 db kétszintes istálló
2) 5 db egyszintes istálló
3) Trágyatároló (1860 m2)
4) Fiaztatók fűtése
Tartásterenként 18 db Sierra típusú földgáz üzemű, egyenként 11,7 [kW] teljesítményű zónás
vezérlésű infrasugárzó.
A telepen található tüzeléstechnikai kibocsátókat a kibocsátási magasság alapján területi forrásnak
tekinthetjük mivel az adott légszennyező forrásból ugyanaz a szennyező anyag azonos
magasságban kerül kibocsátásra.
Diffúz források központi EOV koordinátái:
Forrás megnevezése
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D15

EOV Y
892673
892753
892822
892728
892765
892803
892861
892883
892937
892985
893031
893077
893015
892916

EOV X
276002
275989
275977
275825
275821
275816
275813
275811
275805
275799
275777
275772
275958
275965
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3. ábra Diffúz források
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3.1.5.3.1.

Levegőbe történő kibocsátások számszerűsítése

Fajlagos kibocsátások
A fajlagos értékeket az alábbi dokumentációk alapján határoztuk meg:
BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL
Brojlerek tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása
3.2. táblázat: BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartásra szolgáló egyes épületekből a levegőbe
jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan
BAT-AEL (1) (2)
Paraméter
(NH3 kg-ja/férőhely/év)
NH3-ban kifejezett ammónia
0,01 – 0,08
(1) A BAT-AEL nem feltétlenül alkalmazható az állattenyésztés következő
típusaira: extenzív beltéri tartás, szabadtartás, hagyományos szabadtartás és
teljes szabadtartás, az 543/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A tartomány alsó határa a légtisztító rendszerek használatával függ össze.

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)
2017.
3.3 Excretion and emission levels
Table 3.53: Range of reported air emission levels from poultry houses
Type of poultry
NH3
CH4
N2O
PM10
Odour
kg per bird place per year
0.034–0.078
0.0017–0.023
0.078–0.2
0.002–0.180
NI
NI

0.01–0.15
0.019–0.36
0.014–0.21

Broilers

0.004–
0.18

0.004–
0.006

0.009–0.032

0.004–
0.025

0.032–0.7

0.025–0.58
0.045–
0.387

NI

NI

0.016–0.049

0.11–0.93

NI

0.015

0.09–0.5

0.4

0.138–0.68

NI

NI

0.24–0.9

0.71

0.05–
0.29

NI

0.015

0.01–0.084

0.098–0.49

NI

NI

Broiler breeders
Turkeys (female)
Whole period
Turkeys (male)
Whole period

Ducks

Guinea fowl (2)
0.80
NI
0.015
Odour emissions have been derived from original data expressed in ouE/s per LU.

0.01–0.04
0.02–0.15
0.008–0.078

ouE/s per bird
0.102–0.68
0.102–1.53
0.042–0.227

Laying hens – Enriched cage systems
Laying hens – Non-cage systems
Pullets (cage and not cage systems)

Trágya kibocsátásai
Table 3.62: Emission factors reported by the UK for solid manure storage
Production
Manure type
Ammonia emission factors
1 224 g N/t initial heap
1.49 kg NH3/t initial heap
Pig manure (FYM)
Manure heap
mass/yr
mass/yr
1 956 g N/t initial heap
2.38 kg NH3/t initial heap
Poultry manure
Manure belts
mass/yr
mass/yr
1 956 g N/t initial heap
Poultry manure
Deep pit
2.38 kg NH3/m2/yr
mass/yr
1 435 g N/t initial heap
Poultry manure
Litter
1.74 kg NH3/m2/yr
mass/yr
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A jogszabályi és állategészségügyi előírások alapján korrigált, tényleges férőhely
Tartástechnológia
Férőhely
brojler:
521.430 db férőhely
273.000 db férőhely
liba előnevelés:
1 kifejlett libára (5,5 kg) vonatkoztatott férőhely: 89.345 db férőhely
előnevelés férőhelye: 91.000
liba elő- és utónevelés:
utónevelés férőhelye: 91.000
1 kifejlett libára (5,5 kg) vonatkoztatott férőhely: 120.781 db férőhely
595.000 db férőhely
kacsa előnevelés:
1 kifejlett kacsára (3,1 kg) vonatkoztatott férőhely: 134.355 db férőhely
előnevelés férőhelye: 170.000
kacsa elő- és utónevelés:
utónevelés férőhelye: 170.000
1 kifejlett kacsára (3,1 kg) vonatkoztatott férőhely: 208.387 db férőhely
Brojlertartás idején
A teljes állatállomány ammónia kibocsátása
NH3-ban kifejezett ammónia: 0,01-0,08 kg/férőhely/év
Férőhely (db)
Kibocsátott ammónia (kg/év)
Emisszió (mg/s)
A teljes állatállomány szag kibocsátása
Férőhely
Fajlagos kibocsátás 0,032 – 0,7 SZE/s/állat
Emisszió (SZE/s)

521430
0,088
45886

A teljes állatállomány metán kibocsátása
Férőhely
Fajlagos kibocsátás 0,004-0,01 kg/év/állat
Emisszió (mg/s)

521430
0,005
82,7

0,045
521430
23464,35
744,0

A teljes állatállomány dinitrogén-oxid (N2O) kibocsátása
Férőhely
521430
Fajlagos kibocsátás 0,009-0,032 kg/év/állat
0,021
Emisszió (mg/s)
339,0
A teljes állatállomány szálló por (PM10) kibocsátása
Férőhely
521430
Fajlagos kibocsátás 0,009-0,032 kg/év/állat
0,015
Emisszió (mg/s)
239,7
Kacsa előnevelés esetén
A teljes állatállomány ammónia kibocsátása
NH3-ban kifejezett ammónia: 0,05-0,29 kg/férőhely/év
Férőhely (db) – kifejlett kacsára vetítve
Kibocsátott ammónia (kg/év)
Emisszió (mg/s)

0,17
134354
22840,2
724,3
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A teljes állatállomány szag kibocsátása
Férőhely (db) – kifejlett kacsára vetítve
Fajlagos kibocsátás 0,098 – 0,49 SZE/s/állat
Emisszió (SZE/s)

134354
0,22
29558

A teljes állatállomány dinitrogén-oxid (N2O) kibocsátása
Férőhely
134354
0,015
Fajlagos kibocsátás 0,015 kg/év/állat
Emisszió (mg/s)
2015
A teljes állatállomány szálló por (PM10) kibocsátása
Férőhely
134354
Fajlagos kibocsátás 0,01-0,084 kg/év/állat
0,047
Emisszió (mg/s)
200,2
Kacsa elő- és utónevelés esetén
A teljes állatállomány ammónia kibocsátása
NH3-ban kifejezett ammónia: 0,05-0,29 kg/férőhely/év
Férőhely (db) – kifejlett kacsára vetítve
Kibocsátott ammónia (kg/év)
Emisszió (mg/s)
A teljes állatállomány szag kibocsátása
Férőhely (db) – kifejlett kacsára vetítve
Fajlagos kibocsátás 0,098 – 0,49 SZE/s/állat
Emisszió (SZE/s)

0,17
208387
35425,8
1123,3

208387
0,22
45845

A teljes állatállomány dinitrogén-oxid (N2O) kibocsátása
Férőhely
208387
0,015
Fajlagos kibocsátás 0,015 kg/év/állat
Emisszió (mg/s)
3126
A teljes állatállomány szálló por (PM10) kibocsátása
Férőhely
208387
Fajlagos kibocsátás 0,01-0,084 kg/év/állat
0,047
Emisszió (mg/s)
310,6
A libatartás tekintetében a BREF dokumentum nem határoz meg kibocsátásokat, ezért a kacsatartás
kibocsátásai alapján csak becsüljük a kibocsátásokat.
Liba előnevelés esetén
A teljes állatállomány ammónia kibocsátása
NH3-ban kifejezett ammónia: 0,05-0,29 kg/férőhely/év
Férőhely (db) – kifejlett libára vetítve
Kibocsátott ammónia (kg/év)
Emisszió (mg/s)

0,17
89345
15188,7
481,6
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A teljes állatállomány szag kibocsátása
Férőhely (db) – kifejlett libára vetítve
Fajlagos kibocsátás 0,098 – 0,49 SZE/s/állat
Emisszió (SZE/s)

89345
0,22
19656

A teljes állatállomány dinitrogén-oxid (N2O) kibocsátása
Férőhely
89345
0,015
Fajlagos kibocsátás 0,015 kg/év/állat
Emisszió (mg/s)
1340
A teljes állatállomány szálló por (PM10) kibocsátása
Férőhely
89345
0,047
Fajlagos kibocsátás 0,01-0,084 kg/év/állat
Emisszió (mg/s)
133,2
Liba elő- és utónevelés esetén
A teljes állatállomány ammónia kibocsátása
NH3-ban kifejezett ammónia: 0,05-0,29 kg/férőhely/év
Férőhely (db) – kifejlett libára vetítve
Kibocsátott ammónia (kg/év)
Emisszió (mg/s)
A teljes állatállomány szag kibocsátása
Férőhely (db) – kifejlett libára vetítve
Fajlagos kibocsátás 0,098 – 0,49 SZE/s/állat
Emisszió (SZE/s)

0,17
120782
20532,9
651,1

120782
0,22
26572

A teljes állatállomány dinitrogén-oxid (N2O) kibocsátása
Férőhely
120782
0,015
Fajlagos kibocsátás 0,015 kg/év/állat
Emisszió (mg/s)
1812
A teljes állatállomány szálló por (PM10) kibocsátása
Férőhely
120782
Fajlagos kibocsátás 0,01-0,084 kg/év/állat
0,047
Emisszió (mg/s)
180,0
Trágyatároló kibocsátásai
A trágyatároló ammónia kibocsátása
Tározott trágya (t)
Fajlagos kibocsátás (kg/év)
Emisszió (mg/s)

5600
2,380
422,6

A trágyatároló szag kibocsátása
Tározott trágya felülete (m2)
Fajlagos kibocsátás (SZE/s/m2)
Emisszió (SZE/s)

2376
10
23760
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3.1.5.3.2.

Szag-emisszió

A nagyméretű állattartó telepek diffúz légszennyező anyag kibocsátása a mezőgazdasági eredetű anyagok
jelentős mennyiségét juttatja a légkörbe.
Általánosságként elmondható, hogy a légszennyező anyagok tekintetében nem az egyedi
szennyezőanyagok, hanem a nagyobb távolságban észlelhető szaghatások a jelentősebbek.

4. ábra Az állatállomány szagkibocsátása tartástechnológiánként
A tevékenység hatásterületét a maximális kibocsátásra határozzuk meg.
A telepen az állatállomány tartástechnológiától és állatfajtól függően maximálisan 45886 SZE/s
szagáramot idéz elő. Ehhez járul még a teljes kapacitással üzemelő trágyatároló hatása mely 4752 SZE/s
Hatástávolság meghatározására használt szabvány:
10-es faktor módszerét, illetve a VD 1 3782 szabványban előírt módszert alkalmaztuk a számításaink
során. A szagforrástól x távolságban a koncentráció nagysága:
𝑄
𝑐(𝑥) =
0,1376 ∙ 𝜋 ∙ 𝑢 ∙ 𝑥1,669
Szagkoncentráció alakulása a távolság függvényében:
u -átlagos szélsebesség (m/s)
Q – szagáram (SZE/s)
x - távolság (m)

1
25
50
100
200
300
400
500
600

683
700
800
935

2,18

1,29

Átlagos szélsebesség esetén

Kedvezőtlen szélsebesség esetén

50638
x távolságban kialakuló szagkoncentráció (SZE/m3)

53802
249,82
78,56
24,71
7,77
3,95
2,44
1,68
1,24
1,00
0,96
0,77
0,59

90807
421,65
132,60
41,70
13,11
6,67
4,12
2,84
2,10
1,69
1,62
1,30
1,00
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Hatástávolságok (m):
Feltételek
1 SZE/m3
3 SZE/m3
5 SZE/m3

Átlagos szélsebesség esetén
683
354
260

Kedvezőtlen szélsebesség esetén
935
484
356

A hatástávolságon belül állandóan lakott ingatlan nem található.
A legközelebbi lakóháznál kialakuló szag koncentráció:
Távolság
Kialakuló légszennyező anyag
Ingatlan
Irány
(m)
koncentrációk (µg/m3)
Terem 51
1616
ÉNY
0,294
Terem 0562/2
727
É
0,909
Bátorliget 300
1595
DDNY
0,297
A szomszédos mezőgazdasági tevékenységet folytató területeken a szagkoncentráció már 5 SZE/m3 szint
alá csökkent, amely az igen gyenge besorolásba tartozik. Szaghatásra főleg nyári időszakban kell számítani;
jelentősebb (>5 SZE) szagkoncentráció legfeljebb 350 méteren belül fordulhat elő.

5. ábra Szagkoncentrációk a telep körül
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3.1.5.3.3.

Ammónia-emisszió

A telep maximális ammónia kibocsátása a legkedvezőtlenebb tartástechnológia (kacsa elő- és utónevelés),
valamint maximális trágyatároló kibocsátás esetén: 1123,3 + 422,6 = 1545,9 mg/s

6. ábra Az állatállomány ammónia kibocsátása tartástechnológiánként
Modellezési paraméterek meghatározása (átlagos és kedvezőtlen szélsebesség esetén)
átlagos kedvezőtlen
H (m) - effektív kibocsátási magasság
1,50
1,50
p (-)
0,28
0,28
Domborzat
sík
sík
uz (m/s) - a jellemző szélsebesség a kibocsátási magasságban
1,30
0,76
Forrásszélesség (m)
410,25
410,25
z0 - érdességi paraméter
0,18
0,15
Maximális szennyező hatás meghatározása
Modell paraméterek

NH3

NH3

átlagos kedvezőtlen
1,80
1,90
0,99
1,01
95,41
95,41
95,41
95,41

Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val
a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m)
vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m)
területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m)
gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási
3,95
együtthatója - σym (m)
szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens
3,95
szóródási együtthatója - σyt-spec. (m)
domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges
3,95
vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m)
a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m)
0,77
függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m)
0,70
területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m)
1,04
domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens
1,04
szóródási együtthatója - σzt-mód (m)
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra (talajfelszínre
32570
vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3)
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási időtartamra
7793
(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3)

4,03
4,03
4,03
0,78
0,70
1,05
1,05
55414
13259
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Hatástávolság meghatározása
Hatástávolság feltételek
Határérték - 1 órás (μg/m3)
A határérték az alábbi távolságban alakul ki:
"A" feltétel (μg/m3)
Hatástávolság (m)
"B" feltétel (μg/m3)
Hatástávolság (m)
"C" feltétel (μg/m3)
Hatástávolság (m)
Határérték - 24 órás (μg/m3)
A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki:

NH3

NH3

átlagos kedvezőtlen
200
200
97
140,2
20
20
405,2
584,9
40,0
40,0
263,6
380,5
26056,3
44331,4
2,9
3
100
100
61,3
88,6

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság

A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 5,3 m-re alakul ki.
Hatástávolságot az „A” feltétel határozza meg, a hatástávolság átlagos szélsebesség esetben
405,2 m, míg kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett 584,9 m.

7. ábra Ammónium-koncentráció a telep körül
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A lakott ingatlannál kialakulható additív légszennyező anyag koncentrációk:
Légszennyező anyagok
NH3
Határérték (1h) (µg/m3)
200
Távolság
Szélsebesség a kibocsátási Kialakuló légszennyező anyag
Ingatlan
Irány
(m)
magasságban (m/s)
koncentrációk (µg/m3)
Terem 51
1616
ÉNY
1,04
2,32
Terem 0562/2
727
É
1,04
6,94
Bátorliget 300
1595
DDNY
1,04
2,37
A lakott ingatlanok távolságát tekintve egyértelműen kijelenthetjük, hogy ammónia tekintetében
határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál.
3.1.5.3.4.

Poremisszió

A telep maximális szálló por kibocsátása a legkedvezőtlenebb tartástechnológia (kacsa elő- és utónevelés),
esetén: 311 mg/s. Feltételezve, hogy az emittálódó por 60%-ban kikerül az istállóból, az anyagáram 186,6
mg/s-nak adódik.

8. ábra Az állatállomány szálló por kibocsátása tartástechnológiánként
Maximális szennyező hatás meghatározása
Modell paraméterek
Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val
a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m)
vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m)
területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m)
gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója
- σym (m)
szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási
együtthatója - σyt-spec. (m)
domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes
turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m)
a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m)
függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m)
területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m)
domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens
szóródási együtthatója - σzt-mód (m)
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra (talajfelszínre
vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3)
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási időtartamra (talajfelszínre
vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3)

NH3
átlagos
1,80
0,99
95,41
95,41

NH3
kedvezőtlen
1,90
1,01
95,41
95,41

3,95

4,03

3,95

4,03

3,95

4,03

0,77
0,70
1,04

0,78
0,70
1,05

1,04

1,05

3931

6689

941

1600
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Hatástávolság meghatározása
Hatástávolság feltételek
Határérték - 1 órás (μg/m3)
A határérték az alábbi távolságban alakul ki:
"A" feltétel (μg/m3)
Hatástávolság (m)
"B" feltétel (μg/m3)
Hatástávolság (m)
"C" feltétel (μg/m3)
Hatástávolság (m)
Határérték - 24 órás (μg/m3)
A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki:

NH3

NH3

átlagos
50
61,6
5
257,9
9,4
174,9
3145,1
2,9
50
25

kedvezőtlen
50
89,1
5
372,4
9,4
252,5
5350,9
3
50
36,4

A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 1,8 m-re alakul ki.
Hatástávolságot az „A” feltétel határozza meg, a hatástávolság átlagos szélsebesség esetben
257,9 m, míg kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett 372,4 m.

9. ábra Por-koncentráció a telep körül
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A lakott ingatlannál kialakulható additív légszennyező anyag koncentrációk:

Ingatlan
Terem 51
Terem 0562/2
Bátorliget 300

Légszennyező anyagok
Határérték (1h) (µg/m3)
Távolság
Szélsebesség a kibocsátási
Irány
(m)
magasságban (m/s)
1616
ÉNY
1,04
727
É
1,04
1595
DDNY
1,04

NH3
200
Kialakuló légszennyező anyag
koncentrációk (µg/m3)
0,28
0,84
0,29

A lakott ingatlanok távolságát tekintve egyértelműen kijelenthetjük, hogy szálló por tekintetében
határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál.
3.1.5.3.5.

Istállók fűtéséből eredő kibocsátások

Az istállók fűtését gázinfrák biztosítják. A gázinfrák működése során a füstgázok az istálló légterébe
jutnak, ahonnan a természetes légcsere segítségével kerülnek ki a kültérre. A telepen található
tüzeléstechnikai kibocsátókat a kibocsátási magasság alapján területi forrásnak tekinthetjük mivel az adott
légszennyező forrásból ugyanaz a szennyező anyag azonos magasságban kerül kibocsátásra.
A gáztüzelésből eredő légszennyező anyag emissziók:
Elméleti és tényleges füstgáz mennyiségének meghatározása
kén-dioxid
nitrogén-oxidok
Fajlagos emissziók (g/MJ)
szén-monoxid
szilárd szennyezők
Fűtőérték
V0
L0
λ
Elméleti füstgáz mennyisége (m3)
Füstgáz mennyisége (m3)
Földgázra vonatkozó fajlagos adatok
1 egység elégetéséből adódó
emissziók (g/m3)

nitrogén-oxidok
szén-monoxid

0,00
0,04
0,05
0,00
34
10,12
9,09
1,217
12,09
13,64

1,36
1,70

Térfogat és tömegáramok
A tömeg meghatározásakor a maximális gázfogyasztásból indultunk ki.
Az órás maximális felhasználás a fentiek alapján: 212 m3.
Maximális fogyasztás
211,91
m3/h
Füstgáz
16,74
m3/ m3
Térfogat áram
3548
m3/h
Tömegáramok (biogázból származó kibocsátás esetén)
Fajlagos értékek
mg/kg
g/h
mg/s
nitrogén-oxidok
81,24
288,19
80,05
szén-monoxid
101,55
360,24
100,07
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Modellezési paraméterek meghatározása (átlagos és kedvezőtlen szélsebesség esetén)
átlagos kedvezőtlen
H (m) - effektív kibocsátási magasság
6,00
6,00
p (-)
0,28
0,28
Domborzat
sík
sík
uz (m/s) - a jellemző szélsebesség a kibocsátási magasságban
1,92
1,12
Forrásszélesség (m)
410,25
410,25
z0 - érdességi paraméter
0,18
0,15
Maximális szennyező hatás meghatározása (átlagos szélsebesség esetén)
Modell paraméterek
Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val
a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m)
vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m)
területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m)
gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási
együtthatója - σym (m)
szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens
szóródási együtthatója - σyt-spec. (m)
domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges
vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m)
a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m)
függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m)
területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m)
domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens
szóródási együtthatója - σzt-mód (m)
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra (talajfelszínre
vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3)
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási időtartamra
(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3)

Hatástávolság meghatározása - átlagos szélsebesség esetén
CO
Hatástávolság feltételek
3
Határérték - 1 órás (μg/m )
10000
A határérték az alábbi távolságban alakul ki:
NÉ
"A" feltétel (μg/m3)
1000
Hatástávolság (m)
NÉ
"B" feltétel (μg/m3)
1978,8
Hatástávolság (m)
NÉ
3
"C" feltétel (μg/m )
52,6
Hatástávolság (m)
22,4
Határérték - 24 órás (μg/m3)
5000
A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki:
NÉ

CO

NOx

14,30
4,36
95,41
95,51

14,30
4,36
95,41
95,51

17,45

17,45

17,45

17,45

17,45

17,45

3,18
2,79
4,23

3,18
2,79
4,23

4,23

4,23

66

82

16

20

NOx

200
NÉ
20
69
38,8
40,5
65,7
22,4
100
0,7

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság
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Maximális szennyező hatás meghatározása (kedvezőtlen szélsebesség esetén)
Modell paraméterek
Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H-val
a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σy (m)
vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m)
területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt (m)
gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási
együtthatója - σym (m)
szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens
szóródási együtthatója - σyt-spec. (m)
domborzat és szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges
vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m)
a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együtthatója - σz (m)
függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m)
területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt (m)
domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens
szóródási együtthatója - σzt-mód (m)
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid átlagolási időtartamra (talajfelszínre
vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3)
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás átlagolási időtartamra
(talajfelszínre vonatkoztatott z=0) - CG (μg/m3)

Hatástávolság meghatározása - kedvezőtlen szélsebesség esetén
CO
Hatástávolság feltételek
3
Határérték - 1 órás (μg/m )
10000
A határérték az alábbi távolságban alakul ki:
NÉ
3
"A" feltétel (μg/m )
1000
Hatástávolság (m)
NÉ
3
"B" feltétel (μg/m )
1978,8
Hatástávolság (m)
NÉ
3
"C" feltétel (μg/m )
89,9
Hatástávolság (m)
23,4
Határérték - 24 órás (μg/m3)
5000
A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki:
NÉ

CO

NOx

14,90
4,39
95,41
95,51

14,90
4,39
95,41
95,51

17,55

17,55

17,55

17,55

17,55

17,55

3,18
2,79
4,23

3,18
2,79
4,23

4,23

4,23

112

141

27

34

NOx

200
NÉ
20
105
38,8
65,5
112,4
23,4
100
1,4

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság

A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 14,3-14,9 m-re alakul ki.
Hatástávolságot a NITROGÉN-DIOXID és az „A” feltétel határozza meg, a hatástávolság
átlagos szélsebesség esetben 69,0 m, míg kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása
mellett 105 m.
A hatástávolságon belül lakott ingatlan nem található.
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3.1.6. A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy időszakosan
üzemeltetett mozgó légszennyező források jellemző kibocsátási adatainak leírása, a
tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai
3.1.6.1.

Az üzemeléshez szükséges szállításából eredő légszennyezés

Napi járulékos járműforgalom:
Járműtípus
Személygépjármű (minden nap)
Szállítójármű (250 nap/év)

Kétirányú forgalom esetén
(napi)
10
≈2

A teljes teher- és személygépkocsi-forgalom a 49149 sz. közutat terheli.
A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2016. ÉVRE VONATKOZÓ
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük.
A forgalmi adatok már tartalmazzák a vizsgált telep működéséhez kapcsolódó forgalmat is.
Járműforgalom a telepi forgalommal együtt:
Járműkategória
j/nap
személygépkocsi
226
tehergépjármű
9
busz
21
Kibocsátási
normák

órás forgalom
12,9
0,5
1,2

A fajlagos emisszió-értékek az előbb felsorolt tényezőktől, a jármű-sebességtől
függnek. Elfogadva a KTI 1999. évi útmutatójában közölt adatokat, az emisszió
csökkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhető. (Itt x:200x az évek száma. Az
így kiszámított f faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszióértékeket, hogy megkapjuk a távlati fajlagos emisszió-értékeket.)

A vizsgált útszakaszok szennyező anyag kibocsátásainak számítása a következő módon lehetséges:

ahol: Ei a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag
komponensből [mg/s m];
eij a j-edik járműfajta kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből a járműfolyam tényleges
sebességénél [g/km]
nj a járműfolyam járműszáma az adott járműtípusból (j=1 –személygépkocsi, j=2 – 3,5 t-nál nagyobb
tömegű tehergépjármű, j=3 –autóbusz) [db/óra]
eij
CO
CH (FID) NO2
SO2
PM10
személygépkocsi
4,389
1,181
1,813 0,007 0,079
busz
3,961
0,193
1,805 0,069 0,307
tehergépkocsi (>3,5 t) 4,677
0,330
2,698 0,557 0,622
Ei
a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes
légszennyező anyag kibocsátása az iedik szennyező anyag komponensből
[mg/s m];

szgk
busz
tgk
Ei=Ep

CO
0,016
0,001
0,001
0,018

CH (FID) NO2
SO2
PM
0,004
0,006 0,00002 0,000
0,00006 0,00060 0,00002 0,00010
0,0000
0,000 0,0001 0,0001
0,004
0,007 0,0001 0,0005

|. oldal 47

Folytonos vonalforrás esetén a rövid idejű átlagolási időtartamra (1 óra) vonatkozó koncentráció
számítása az út tengelyétől szélirányba számított távolság függvényében, felszín közeli receptor pontban,
ha eltekintünk az ülepedéstől és a kémiai átalakulástól:

Eredmény
(µg/m3)

Modellezési
paraméterek

Átlagos szélsebesség (2,18 m/s) esetén:
d
α [°]
z0
x
u
up
σz0
σz
σzv
CO
CH
NOx
SO2
PM10

0
90
0,15
0,01
2,18
0,94
1,50
0,01
1,50
9,48
2,33
4,01
0,07
0,25

1
90
0,15
1,00
2,18
0,94
1,50
0,55
1,60
8,96
2,20
3,79
0,06
0,24

Légszennyező
anyag
CO
CH
NOx
SO2
PM10

2
90
0,15
2,00
2,18
0,94
1,50
0,96
1,78
8,12
1,99
3,43
0,06
0,22

3
90
0,15
3,00
2,18
0,94
1,50
1,32
2,00
7,28
1,79
3,08
0,05
0,20

5
90
0,15
5,00
2,18
0,94
1,50
1,99
2,49
5,91
1,45
2,50
0,04
0,16

Maximális koncentráció
(µg/m3)
9,48
2,33
4,01
0,07
0,25

Légszennyező anyag
CO
CH
NOx
SO2
PM10

10
90
0,15
10,00
2,18
0,94
1,50
3,46
3,77
3,95
0,97
1,67
0,03
0,11

Határérték
(µg/m3)
10000
500
100
250
50

15
90
0,15
15,00
2,18
0,94
1,50
4,78
5,01
2,98
0,73
1,26
0,02
0,08

20
90
0,15
20,00
2,18
0,94
1,50
6,02
6,20
2,41
0,59
1,02
0,02
0,06

25
90
0,15
25,00
2,18
0,94
1,50
7,19
7,35
2,03
0,50
0,86
0,01
0,05

30
90
0,15
30,00
2,18
0,94
1,50
8,32
8,45
1,76
0,43
0,75
0,01
0,05

Határérték helye
(m)
nem értelmezhető
nem értelmezhető
nem értelmezhető
nem értelmezhető
nem értelmezhető

Hatástávolság
"A"
"B"
nem értelmezhető nem értelmezhető
nem értelmezhető nem értelmezhető
nem értelmezhető nem értelmezhető
nem értelmezhető nem értelmezhető
nem értelmezhető nem értelmezhető

"C"
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Ha a fenti számításokat elvégezzük úgy, hogy a forgalmi adatokat csökkentjük a telep
járműforgalmával az alábbi eredményeket kapjuk:
Járműforgalom (csökkentés után):
Járműkategória
Járulékos forgalom j/nap
személygépkocsi
216
tehergépjármű
3
busz
21
Ei
a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes
légszennyező anyag kibocsátása az iedik szennyező anyag komponensből
[mg/s m];

szgk
busz
tgk
Ei=Ep

órás forgalom
12,3
0,2
1,2
CO
CH (FID)
0,01498 0,00403
0,00131 0,00006
0,00022 0,00002
0,01651 0,00411

telepi forgalommal együtt
12,9
0,5
1,2
NO2
0,00619
0,00060
0,00013
0,00691

SO2
0,00002
0,00002
0,00003
0,00007

PM
0,00027
0,00010
0,00003
0,00040
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A két számítás különbsége a telep hatásait adja.
CO
CH
jelenleg
0,0176
0,00433
a telep üzemelése nélkül 0,0165
0,00411
∆Ei
-0,0011 -0,0002

NO2
0,0075
0,0069
-0,0005

SO2
0,0001
0,0001
-0,00005

PM10
0,00047
0,00040
-0,00007

A telepi forgalomból eredő növekmény
CO 5,18%
CH 4,67%
NOx 5,56%
SO2 21,88%
PM10 8,87%
A telep járműforgalma átlagosan 9,2 %-os légszennyező anyag kibocsátás növekedést okoz. A
hatástávolságon belül lakott ingatlanok nem találhatók, a megnövekedett forgalomnak humán
egészségügyi kockázata nincs. A megnövekedett forgalom hatására az út közvetlen
környezetében nem éri el a légszennyező anyagok maximális koncentrációja az immissziós
határértékeket.

3.1.6.2.

A telepen használt munkagépek légszennyező anyag kibocsátása

A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet
becsült teljesítménye alapján a következő táblázatban láthatók:
Munkagépek megnevezése
kW
Bobcat
74,5
Homlokrakodó
161
Tehergépjármű
294
Üzemidők és munkagép számok:
Munkagépek megnevezése
Bobcat
Homlokrakodó
Tehergépjármű
Tömegáram meghatározása:
Munkagépek megnevezése
Bobcat
Homlokrakodó
Tehergépjármű
Teljes emisszió (mg/s)

alapadatai és a tervezett munkagépek
CO
372,5
563,5
1029

HC
14,2
30,6
55,9

NOx
29,8
64,4
117,6

Üzemidő – naponta (h)
4
2
0,5
CO
149,00
112,70
51,45
87,0

HC
5,66
6,12
2,79
4,0

PM10
1,1
2,4
4,4

Járműszám db
1
1
1

NOx
11,92
12,88
5,88
8,5

PM10
0,45
0,48
0,22
0,3
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Maximális szennyező hatás meghatározása (átlagos szélsebesség esetén)
Modell paraméterek
CO
HC
Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H2,80
2,80
val
a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási
1,36
1,36
együtthatója - σy (m)
vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m)
11,63
11,63
területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt
11,71
11,71
(m)
gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges
5,44
5,44
vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σym (m)
szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges
5,44
5,44
vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m)
domborzat és szélsebesség miatt módosított a
füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens
5,44
5,44
szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m)
a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens
1,05
1,05
szóródási együtthatója - σz (m)
függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m)
0,93
0,93
területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt
1,40
1,40
(m)
domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre
merőleges függőleges turbulens szóródási
1,40
1,40
együtthatója - σzt-mód (m)
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid
átlagolási időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott
930
43,3
3
z=0) - CG (μg/m )
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás
átlagolási időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott
223
10,4
3
z=0) - CG (μg/m )
Hatástávolság meghatározása - átlagos szélsebesség esetén
Hatástávolság feltételek
CO
3
Határérték - 1 órás (μg/m )
10000
A határérték az alábbi távolságban alakul ki:
NÉ
3
"A" feltétel (μg/m )
1000
Hatástávolság (m)
NÉ
3
"B" feltétel (μg/m )
1977,0
Hatástávolság (m)
NÉ
3
"C" feltétel (μg/m )
744,2
Hatástávolság (m)
3,5
3
Határérték - 24 órás (μg/m )
5000
A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki:
NÉ

HC
500
NÉ
50
NÉ
100,0
NÉ
34,6
3,5
500
NÉ

NOx
200
NÉ
20
10,8
38,8
6,9
72,9
3,5
100
0,2

NOx

NO2

PM10

2,80

2,80

2,80

1,36

1,36

1,36

11,63

11,63 11,63

11,71

11,71 11,71

5,44

5,44

5,44

5,44

5,44

5,44

5,44

5,44

5,44

1,05

1,05

1,05

0,93

0,93

0,93

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

91,1

50,1

3,42

21,8

12,0

0,82

NO2
100
NÉ
10
11,4
19,1
7,5
40,1
3,5
85
NÉ

PM10
50
NÉ
5
NÉ
9,3
NÉ
2,7
3,5
50
NÉ

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság

A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 2,8 m-re alakul ki.
Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a nitrogén-dioxid és az „A” feltétel határozza meg,
a hatástávolság ebben az esetben 11,4 m.
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Maximális szennyező hatás meghatározása (kedvezőtlen szélsebesség esetén)
Modell paraméterek
CO
HC
NOx
Távolság - xmax (m), ahol a σzt-mód értéke egyenlő 0,707H3,20
3,20
2,80
val
a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási
1,40
1,40
1,36
együtthatója - σy (m)
vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható - σy0 (m)
11,63
11,63 11,63
területi forrás esetén a vízszintes szóródási együttható - σyt
11,71
11,71 11,71
(m)
gyenge légáramlás esetén a füstfáklya szélre merőleges
5,59
5,59
5,44
vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σym (m)
szélsebesség miatt módosított a füstfáklya szélre merőleges
5,59
5,59
5,44
vízszintes turbulens szóródási együtthatója - σyt-spec. (m)
domborzat és szélsebesség miatt módosított a
füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens
5,59
5,59
5,44
szóródási együtthatója - σyt-spec.-mód (m)
a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens
1,06
1,06
1,05
szóródási együtthatója - σz (m)
függőleges irányú kezdeti szóródási együttható - σz0 (m)
0,93
0,93
0,93
területi forrás esetén a függőleges szóródási együttható - σzt
1,41
1,41
1,40
(m)
domborzat miatt módosított a füstfáklya szélre
merőleges függőleges turbulens szóródási
1,41
1,41
1,40
együtthatója - σzt-mód (m)
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció rövid
átlagolási időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott
1568
73,0
91,1
3
z=0) - CG (μg/m )
Füstfáklya tengelye alatti koncentráció 24 órás
átlagolási időtartamra (talajfelszínre vonatkoztatott
375
17,5
21,8
3
z=0) - CG (μg/m )
Hatástávolság meghatározása - kedvezőtlen szélsebesség esetén
Hatástávolság feltételek
CO
HC
3
Határérték - 1 órás (μg/m )
10000
500
A határérték az alábbi távolságban alakul ki:
NÉ
NÉ
"A" feltétel (μg/m3)
1000
50
Hatástávolság (m)
4,5
4,1
"B" feltétel (μg/m3)
1977,0 100,0
Hatástávolság (m)
1,2
1
3
"C" feltétel (μg/m )
1254,2
58,4
Hatástávolság (m)
3,3
3,3
3
Határérték - 24 órás (μg/m )
5000
500
A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki:
NÉ
NÉ

NOx
200
NÉ
20
13
38,8
9,2
72,9
6
100
0,4

NO2

PM10

3,20

3,20

1,40

1,40

11,63 11,63
11,71 11,71

NO2
100
NÉ
10
13,6
19,1
9,8
67,6
3,3
85
0,2

5,59

5,59

5,59

5,59

5,59

5,59

1,06

1,06

0,93

0,93

1,41

1,41

1,41

1,41

84,5

5,76

20,2

1,38

PM10
50
NÉ
5
NÉ
9,3
NÉ
4,6
3,3
50
NÉ

NÉ: nem értelmezhető a hatástávolság

A térségre jellemző kedvezőtlen szélsebesség és érdesség alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a
hatástávolságot a NO2 kibocsátás határozza meg és az „A feltétel”. Maximális hatástávolság: 13,6 m.
A lakott ingatlanok távolságát tekintve egyértelműen kijelenthetjük, hogy az üzemelés során
határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál.
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3.1.7. Emisszió terjedése (hatásterület) és a levegőminőségre gyakorolt hatás összefoglalása
Diffúz források
Ammónia-emisszió
Tömegáram: 1545 mg/s.
A tevékenység hatástávolsága átlagos szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 405,2 m; míg
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett a hatástávolság maximálisan 584,9 m.
Por emisszió
Tömegáram: 186 mg/s.
A tevékenység hatástávolsága átlagos szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 257,9 m; míg
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett a hatástávolság maximálisan 372,4 m.
Szagemisszió
Szagemisszió mértéke: 50638 SZE/s.
A tevékenység hatástávolsága átlagos szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 683 m; míg
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett a hatástávolság maximálisan 935 m.
Istálló fűtés
Csúcsidőszakban, vagyis a téli hónapokban a fűtésből eredően szén-monoxid tekintetében 100,07 mg/s,
míg nitrogén-oxid tekintetében 80,05 mg/s kibocsátás várható.
A tevékenység hatástávolsága átlagos szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 69 m; míg
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett a hatástávolság maximálisan 105 m.
Szállításból eredő kibocsátások:
Az üzemeltetéshez szükséges anyagok beszállításához napi 2 db tehergépkocsira (kétirányú forgalomnál
ez 4 db) van szükség. Az üzemeltetés során várható járműforgalom nem okozza a jelenlegi terheltségi
szint változását.
A telephelyen belüli mozgó források kibocsátásai
Tömegáramok: 87,0 mg/s CO, 4,0 mg/s HC, 8,5 mg/s NOx, 0,3 mg/s PM10.
A tevékenység hatástávolsága átlagos szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 11,4 m; míg
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett a hatástávolság maximálisan 13,6 m.
A meghatározott hatásterületeken belül lakott ingatlan nem található, ezért a várható levegőt érő
hatások elviselhetők, jelentősen nem terhelik jelentősen a környező területek levegőminőségét.
A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet az szag-emisszió határozta meg, tehát a telep
hatásterülete szennyező 683 m.
A jelenleg kijelölt hatásterület (700 m) megfelelő.
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10. ábra A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete

|. oldal 53

3.2.

Víz

3.2.1. Természetföldrajzi adatok, a terület érzékenységi besorolása
3.2.1.1.

Vízföldtani adottságok

Domborzati adatok
A kistáj 117,5 és 183,4 m közötti tszf-i magasságú, főként futóhomokkal fedett hordalékkúpsíkság a
Nyírség K-DK-i részén. Felszínének mintegy 50%-a a hullámos síkság, 40%-a a közepes magasságú,
tagolt síkság, K-i szegélye az enyhén hullámos síkság orográfiai domborzattípusába sorolható. A felszín
vertikálisan - síksági viszonyok közt - közepesen felszabdalt, a relatív relief 1/3-án meghaladja a 10
m/km2-t, amely főként az eolikus folyamatok következménye. Aktív vízhálózata gyér, s így horizontális
felszabdaltsága alacsony értékű, de a részben folyóvízi, részben deflációs eredetű nyírvízlaposok a
pleisztocén gazdagabb vízhálózatára utalnak. A Bátorligetilápon együtt él a jégkorszak előtti és utáni flóra
és fauna számos maradványfaja. E zárt mélyedéseken kívül a kistáj tipikus formája a parabolabucka.
Felszín alatti víz
A térségre jellemző medence aljzatot felépítő egyenetlen felületű paleozoós-mezozoós alaphegység nagy
mélységekben található. Az erre települő medence üledékek vastagsága így akár a több km vastagságot is
eléri. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagságú miocén vulkanitokból álló összlet (melynek
vastagsága a Nyírség területén az 1500 m-t is meghaladja), majd rétegzett - pliocén korú tengeri- és
pleisztocén korú folyóvízi eredetű - törmelékes üledék települ.
A miocén végén a terület szárazra emelkedett, az újabb elöntéssel a pannóniai korban kezdődött meg
ismét az üledékképződés. Az 1000-1300 m fekümélységű agyagok és homokok váltakozásából álló alsó
pliocén összlet alul márgás kifejlődésű, a felső pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony
kifejlődésben vannak jelen. A pannóniai időszak elején intenzív süllyedés kezdődött, aminek az
eredményeképpen elsősorban mélyvízi jellegű agyagmárgák rakódtak le a területen. A terep szintje az
elöntés előtt is igen változatos volt, geofizikai mérések segítségével több kisebb vulkáni hegyvonulatot is
kimutatattak. A süllyedés további blokkosodással járt együtt, így a lerakódó üledék sem egységes
vastagságát és kifejlődését tekintve. Az alsó pannon végén már inkább homokok, homokkövek rakódtak
le a márgák fölé. A felső-pannon folyamán az agyagmárgát agyag váltja fel, és egyre gyakrabban fordulnak
elő homokrétegek.
A pannon rétegekre következő negyedidőszaki rétegsor három osztatú (Urbancsek, 1978). Az alsópleisztocén összlet elsősorban homokos, kavicsos jellegű, a középső inkább iszapos, agyagos, bár
helyenként ebben is igen jó vízadók fordulnak elő. A negyedkor legfelső része ismét jobb vízadónak
nevezhető, a homokos rétegek aránya magas.
Víznyerési szempontból a legidősebb paleozoós és triász rétegeknek nincs gyakorlati jelentőségük.
A felszín alatti vízbeszerzés szempontjából tehát a pliocén-pleisztocén korú törmelékes víztárolók
jöhetnek számításba. Az ivó-, ipari- és mezőgazdasági célú vízkivételek a hideg édesvizeket tároló
pleisztocén alluviális összletből történnek.
A Nyírség különböző pontjain változó vastagságban jelen lévő ivóvizet tároló összlet vízadó rétegeiből
(homok, kavics stb.) nyerhető víz általában jó minőségűnek mondható. Mennyiségi szempontból nézve
az alsó-pleisztocén rétegek a legjobb kifejlődésűek, és ezek bírnak a legkedvezőbb vízföldtani
paraméterekkel.
Általánosságban elmondható, hogy a pleisztocén összleten belül a felszíni eredetű szennyeződéseknek
legjobban kitett talajvíz magas (8-10 mg/l) vastartalmú, ugyancsak magas ezekben a vizekben a felszíni
eredetű elszennyeződésre utaló ammónium-, nitrát-, nitrit-ion mennyisége, sok helyen szulfátosak, magas
sótartalmúak.
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A rétegvizek jellegüket tekintve kalcium-, magnézium-, helyenként alkáli-hidrogénkarbonátosak, 13-22
C0 hőmérsékletűek, összes sótartalmuk pedig 400-500 mg/l körüli.
A térség vízmű kútjainknál a vas- mangán tartalmon kívül az ammónium-ion tartalom is magas.

11. ábra A Felső-Tisza-vidék pleisztocén rétegeinek vastagsági térképe
A terület hidrodinamikája:
A terület nyomástérképe alapján megállapítható, hogy Nyírségi központi részén a talajvízszint és az alsó
pleisztocén rétegvíz szintek között mintegy 30 m-es vízszint különbség van. A vizsgált terület a leszálló
vízmozgás övezetéhez tartozik.

12. ábra A felső pleisztocén összlet
hidroizopiézái

13. ábra Az alsó pleisztocén összlet
hidroizohipszái

Az alsó és felső pleisztocén vízszinteloszlás térképekből látható, hogy a terepszint kiemelkedésével
összhangban mindkét szintben a piezometrikus nyomás is kupolaszerű felületet mutat.
A magasabb felső-pleisztocénbelit a talajvíz vízháztartási jelleggörbéje magyarázza, azonban az
alacsonyabb alsó-pleisztocénbeli kupola léte csakis azzal indokolható, hogy a – rétegsorban nagyszámban
előforduló agyagrétegek ellenére – az üledék függőlegesen áteresztő.
A kistájra jellemző talajvízmélység 2-4 m között alakul. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai típusa kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége átlagosan 15-25 nk°. A szulfáttartalom is csak kevés
helyen haladja meg a 60 mg/l-t.
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A telep alatt elhelyezkedő talajvíztükör mélysége 92 és 215 cm között változik. A fedőréteg fizikai
talajfélesége homok, melynek szivárgási tényezője 100 m/d nagyságrendű.
A talajvíz a – a fedőréteg tulajdonságait is figyelembe véve-a terület nyugati részén beszivárgásból
táplálkozó, míg a terület K-i részén közepesen normál mélyégi típusnak felel meg.

3.2.1.2.

Érzékenységi besorolás

Terem közigazgatási területe – a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet módosításáról szóló rendelet melléklete szerint, - érzékeny.
A telep a „2a” alkategóriájú, azaz 20 mm-nél nagyobb utánpótlású területen kerül kialakításra.

14. ábra A telep érzékenységi besorolása (www.kvvm.hu)

3.2.1.3.

Felszíni víz

A kistájat egészét tekintve vízfolyásokban szegény terület, ahol csak a Krasznához folyó Megyes-Csaholyi
főfolyást (25 km, 133 km2), a Bódvaj-patakot (38,5 km, 218 km2) és a Károlyi-főfolyást (23,5 km, 145
km2) találjuk.
Gyér lefolyású, száraz kistáj.
Lf = 1,5 l/s/km2, Lt = 8%, Vh = 90 mm/év.
Vízjárási adatok csak a Bódvaj-patak nagyecsedi szelvényéből vannak. Ott a vízállások 62-206 cm, a
vízhozamok 0,025-15 m3/s között ingadoznak. Bővebb vízhozamra csak nyár elején számíthatunk.
A vízminőség III. osztályú.
A létesítendő teleptől keleti irányban kb. 310 m-re húzódik a Bódvaj-patak. A Bódvaj egyik mellékága
északról 100 méterre, másik mellékága délről 20 méterre közelíti meg a kijelölt telep területet.
A Bódvaj-patak mellett kialakított víztározó tó a teleptől keletre kb. 450 m-re terül el.
A tevékenység felszíni vizet nem érint.
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3.2.2. Vízi létesítmények, vízhasználatok
Vízjogi engedélyek:
- 36500/1529-6/5016.ált; 1184-2/2011 sz., 9789-5/2010 sz., 3222-4/2009 sz., határozattal
módosított 1525-1/2007. számú határozat. vízjogi üzemeltetési engedély (Vksz: 3/18-1976)
- 36500/6330-7/2017 sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátására,
szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezésére 36500/1529-6/2016.ált; 1184-2/2011 sz., 9789-5/2010
sz., 3222-4/2009 sz., határozattal módosított 1525-1/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása.
Módosult a „II. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani,
illetve betartatni” című fejezet.
- 36500/6331-8/2017 sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátására,
szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezésére 36500/1529-6/2016.ált; 1184-2/2011 sz., 9789-5/2010
sz., 3222-4/2009 sz., határozattal módosított 1525-1/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása.
Módosultak az „I. Műszaki adatok” és a „III. Engedélyesnek az üzemeltetés során az
alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni” című fejezetek.
- 692-4/2010. sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátását biztosító
Terem 0485/8 hrsz-ú földterületen lévő 2. számú mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye.
- 36500/6329-7/2017 sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátását
biztosító Terem 0485/8 hrsz-ú földterületen lévő 2. számú mélyfúrású kút 692-4/2010. számú
vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása.
- 8333-6/2012. sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátását
biztosító Terem 0485/8 hrsz-ú földterületen lévő 3. számú mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési
engedélye.
- 36500/6329-7/2017 sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátását
biztosító Terem 0485/8 hrsz-ú földterületen lévő 3. számú mélyfúrású kút 8333-6/2012. számú
vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása.
- 36500/6325-7/2017 sz. határozat: Terem-Nagy tanya központi baromfinevelő telep vízellátását
biztosító Terem 0485/8, 0453/10 és 0457/17 hrsz-ú földterületen lévő 3 db (1-3 számú) számú
talajvízfigyelő kút 9119-10/2010. számú vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása.
Használatban lévő kutak
2. sz. mélyfúrású kút
Vízikönyvi száma: 3/79-2008
Üzemeltetési engedély száma: 692-4/2010.
Kataszteri száma: K-13
Építési év: 2009.
Talpmélység: 81 m
2. sz. mélyfúrású kút
Vízikönyvi száma: 3/87-2012
Üzemeltetési engedély száma: 8333-6/2012.
Kataszteri száma: K-14
Építési év: 2012.
Talpmélység: 98 m
Vízkezelés: Culligan HiFlo 9-UFP 36 típusú berendezés
A vízjogi létesítési engedélyben a vízellátó rendszer tervezett maximális kapacitása: 7 m3/h.
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Vízfelhasználás

2013
Vízfelhasználás (m )
3

6.720

2014

2015

2016

2017

20.349 32.439 17.400 13.659

A telep éves vízigénye jelenleg 6720-32439 m3; ez napi 18,4-88,87 m3-t jelent (12,78-61,71 liter/perc).
A mélyfúrású kutakból kitermelhető víz mennyisége 1750 l/perc, tehát látható, hogy a kutakból kitermelt
víz a felhasznált mennyiséget meghaladja, a kutak a telep vízigényét korlátozás nélkül el tudják látni.

3.2.3. A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak
bemutatása
3.2.3.1.

Kommunális szennyvizek

Kommunális szennyvíz a szociális épületekből kerül ki. A szociális épület szennyvize a dolgozók szociális
vízhasználatából és a ruházatok tisztításából származik.
A keletkező szennyvízmennyiség évente kb. 10-15 m3, melynek minőségi összetétele – mérés hiányában
– a vízhasználat jellegét ismerve azonosnak tekinthető a települési kommunális szennyvízösszetétellel.
A szennyvizek 110 mm-es PVC csövön keresztül kerülnek a 25 m3-es szennyvízgyűjtő aknába. Az akna
a szociális épületek közelében van elhelyezve.
A keletkezett szennyvizet a nyírbátori biogázüzembe szállították be.

3.2.3.2.

Technológiai szennyvíz kezelése

Az istállókból a technológiai szennyvíz D 110 PVC műanyagcsövön keresztül folyik a szigetelt aknákba.
A kétszintes épületeknek 2 db 10 m3-es aknája, míg az 1 szintes épületek esetében 2 istállónkként 1 akna
található. Az összegyűlt technológiai vizet szippantós kocsival szállították a Bátortrade Kft Biogáz
üzemébe.
A Tranzit-Ker zRt. üzemeltetése óta az alkalmazott tisztítási technológia eredményeként technológiai
szennyvíz már nem képződik.
Az almos trágyatároló rendelkezik műszaki védelemmel ellátott csurgalékvíz-gyűjtő aknákkal. A keletkező
csurgalékvizet visszaöntözik a trágyaszarvasra, az érési folyamatok javítása érdekében.

3.2.4. Csapadékvíz-elvezető hálózat
A telep nagysága 135675 m2.
Csapadékvíz intenzitás szempontjából háromféle felületet különböztetünk meg: tetőfelület, burkolt
felület, zöldfelület.
A megvalósulási építészeti tervdokumentáció alapján az alábbi felületnagyságok találhatók a telephelyen:
‐ A tetőfelület (épületek területe) nagysága: 24990 m2.
‐ A burkolt felület nagysága (szilárd burkolat): ~12900m2
‐ A zöldfelület nagysága: 97785 m2
A magyar előírásoknak megfelelően általában az adott területre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-éves visszatérési
periódusonként lehullott maximális csapadékösszegek értékeit kell figyelembe venni. A mértékadó
csapadékintenzitás számításánál Budapesten általában a kétéves, vidéken az egyéves gyakoriságot kell
figyelembe venni.
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A következő táblázatban látható a számításnál figyelembe vehető tízperces maximális csapadékösszegek
visszatérési periódusonként:
Város
visszatérési periódus
Nyíregyháza

Intenzitás, i [l/s ha]
10-perces zápor
1-éves
2-éves 4-éves
197
245
288

Mértékadó csapadékintenzitás (l/s) különböző tízperces maximális csapadékösszegek visszatérési
periódusonként:
10 perces zápor 1 éves visszatérési periódussal (l/sec/ha): 194
CsapadékLefolyási
Mértékadó
Mértékadó
Vízgyűjtő
intenzitás
tényező csapadékterhelés csapadékterhelés
terület (m2)
Q (m3/10 perc)
(Ψ)
(m3/s)
(l/s)
Épületek
24990
0,197
0,95
0,4677
467,688
Szilárd burkolat
12900
0,197
0,85
0,216
216,011
Zöld felület
97785
0,197
0,05
0,096
96,318
Mértékadó csapadékterhelés (l/s)
780,017
Zápor idején lehulló csapadék mennyisége (m3)
468,010
10 perces zápor: 468 m3 egy zápor mennyisége. Ezt a mennyiséget a jelen időjárás szeszélyfaktorával
módosítjuk (1,3-as biztonsági tényező), mely szerint a mértékadó zápor mennyisége: 608 m3, tehát
elvezetésre kerül 608 m3 / 10 perc ≈ 60,8 m3/perc.
A szennyezetlen csapadékvíz az épületek tetejéről csatornán keresztül, a telepített füves területre folyik,
ahol elszikkasztásra kerül. A telepen a közlekedési utak mellett földmedrű csapadékvíz szikkasztó árok
került megépítésre. A zöld felületeken a szikkasztás után maradó mennyiség és a burkolt utakról lefolyó
csapadékvíz az árokba folyik, és itt történik a szikkasztás.
A telep többi részén normál körülmények között a csapadékvíz nem szennyeződhet trágyával.

3.2.5. A terület alatti talajvíz hidrodinamikája
A telephelyen és környékén a terepszint alatti átlagos nyugalmi talajvízmélység 2,38-2,43 m között
ingadozik. A talajvíz a – a fedőréteg tulajdonságait is figyelembe véve- közepesen normál típusnak,
típusnak felel meg. A talajvíz állás maximuma március elejére, relatív minimuma október végére tehető.
Az évi talajvíz ingadozás 0,8-1,2 m lehetséges.
A talajvíz szivárgási irányainak meghatározására felhasznált 2017. évi adatok:
Relatív
Abszolút
Kút jele
EOV X
EOV Y
vízmélység (m)
talajvízszint (m.B.f)
1
275945
892680
2,43
129,43
2
275904
893036
2,58
128,57
3
275740
893030
2,38
128,09
A nyugalmi talajvízszintek interpolált értékeinek deriválásából a hidraulikus gradiens középértéke 0,08‰nek adódik, mely csekély értéknek minősül. A mérési eredmények alapján kiszerkesztett hidroizohipszák
és szivárgási irányok a következő ábrákon vannak feltüntetve.
Az uralkodó szivárgási irány D-i.
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15. ábra A vizsgált terület hidroizohipszái (m.Bf.) és szivárgási irányai

16. ábra Hidraulikus gradiensek
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3.2.6. A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló monitoring rendszer adatainak és
működési tapasztalatainak bemutatása, beleértve mind a vízkivételek, mind a
szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, hatásterületének meghatározását,
értékelését
3.2.6.1.

Talajvízfigyelő kútrendszer

A telepen 1 db talajvízfigyelő kút került kialakítása.
A monitoring kutak műszaki adatai:
1. sz. figyelőkút
EOV
X: 275945
koordináták
Y: 892680
Talpmélység
10,0 m
+1,1 - -1,0 m-ig: 159/149
mm acél
Csövezés
+1,0 - -10,0 m-ig: 110/100
mm PVC
Szűrőzés
-4,0 - -9,0 m-ig

3.2.6.2.

2. sz. figyelőkút
X: 275904
Y: 893036
10,0 m
+1,1 - -1,0 m-ig:
159/149 mm acél
+1,0 - -10,0 m-ig:
110/100 mm PVC
-4,0 - -9,0 m-ig

3. sz. figyelőkút
X: 275740
Y: 893030
10,0 m
+1,1 - -1,0 m-ig:
159/149 mm acél
+1,0 - -10,0 m-ig:
110/100 mm PVC
-4,0 - -9,0 m-ig

A telephely alatti talajvíz jelenlegi vízminőségi paraméterei

Az egységes környezethasználati engedélyben szereplő előírásoknak megfelelően évente 1 alkalommal
történt a monitoring kutakból vett minták bevizsgáltatása akkreditált laboratóriumban.
3.2.6.2.1.

pH érték

Határérték: 6,5-9,0
pH
1.
2.
3.

2013.
7,30
7,50
7,30

2014.
7,40
7,10
7,30

2015.
7,80
7,70
7,80

2016.
7,25
6,90
7,04

2017.
7,25
7,07
6,90

2018.
7,7
7,7
7,7

A mért pH eredmények minimum és maximum értékei között nagy eltérések nem tapasztalhatók.
A mérési adatok alapján megállapítható, hogy a talajvíz pH-ja közel állandónak tekinthető, az értékek csak
egy szűk intervallumban mozognak.
A telep környezetében található talajvízre a semleges és enyhén lúgos kémhatás jellemző.
3.2.6.2.2.
3.2.6.2.2.1.

Talajvíz sótartalma
Vezetőképesség (összes sótartalom)

A vezetőképesség az oldat elektromos ellenállásának reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm2
felületű elektród közti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektródtávolság mellett. A fajlagos vezetőképesség
egysége az 1 cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (μS/cm= mikrosiemens/centiméter). A
vezetőképesség a vízben oldott összes ion mennyiségétől függ. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok,
de még sok más ion is (pl. Na, K, Cl stb.).
Határérték: 2500 µS/cm
Fajlagos vezetőképesség
1.
2.
3.

2017.
550
2540
1670
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A talajvíz sótartalma igen tág határok között mozgott. Elmondható a területen található kutakban, a
talajvíz átlagosan 550-2540 µS/cm elektromos vezetőképességgel bír, a szennyezettség kis mértékűnek
ítélhető.
3.2.6.2.2.2.

Klorid (Cl)

A klorid-ion a vizekben igen elterjedt. A fémek ionjai közül rendszerint a nátriumnak a kísérője
(konyhasó). Szerves úton a klorid-ion a felszín közeli talajvizekbe és a felszíni vizekbe házi és ipari
szennyvizekkel kerülhet. Ebben az esetben ammónia és nitrit is kimutatható a vízben, és azon kívül
megnő az oxigénfogyasztás is. Jelenléte ebben az esetben a víz bakteriológiai szennyezettségére enged
következtetni. A felszín alatti vizekben a klorid-ionnak forrásai lehetnek még a kősótelepek, továbbá a
kálium- és nátrium-kloridos, főleg agyagos kőzetek.
Határérték: 250 mg/l
Klorid
1.
2.
3.

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
4,30
4,30 17,00 4,20
5,10
31
943,00 537,00 330,00 378,00 403,00 28
112,00 115,00 106,00 107,00 164,00 31

A talajvízben a 2. talajvízfigyelő kút környezetében volt klorid tekintetében határérték-túllépés.
A szennyezettség 2013.-tól kezdődően megfeleződött, majd határérték alá csökkent.
3.2.6.2.3.

Nitrogén körfolyamat elemei

A biológiai nitrogénciklus a nitrogén megkötéséből a nitrogénfixálásból (a szervetlen nitrogén megkötése
baktériumok és kékalgák által), az ammonifikációból, a nitrifikációból és denitrifikációból álló
körfolyamat. Az ammonifikáció során a szerves anyag ammóniává alakul. A vizek ammónia tartalma tehát
a szerves anyag biológiai lebomlását jelzi és így a szerves szennyezések legfontosabb mutatója.
Az ammónia, ha elegendő mennyiségű oxigén áll a rendelkezésre, mindig oxidálódik nitritté (NO2-) és
nitráttá (NO3-). Az oxidációt a majdnem minden vízben megtalálható Nitrobakter és Nitrosomonas végzi.
A denitrifikáció során anaerob körülmények között a nitritet és a nitrátot oxigénforrásként használva
baktériumok a nitrátot nitritté, majd nitrogénné redukálják. A keletkezett nitrogéngáz eltávozik a
levegőbe. A nitrogénformák egymáshoz viszonyított aránya igen fontos mutatóegyüttes a vízminőség
meghatározásakor.
3.2.6.2.3.1.

Ammónium (NH 4+)

A vizekben legfeljebb csak kis mennyiségben szoktak előfordulni, jó fokmérői a felszín közeli talajvizek
szerves eredetű friss szennyeződésének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a
felszín közeli talajvízben észlelt ammónia mindig arra enged következtetni, hogy a felszín alatti vizet
valamilyen antropogén tevékenység szennyezte be. Az ammónia néha szervetlen eredetű is lehet. Ilyenkor
nitrátokból és nitritekből kénhidrogénnel, kétvegyértékű vassal, humusztartalmú organikus anyagokkal
(stb.) való redukció eredményeképpen keletkezik.
Határérték: 0,5 mg/l
Ammónium 2013.
1.
1,23
2.
1,38
3.
0,92

2014.
1,70
5,00
3,90

2015.
1,56
10,90
6,70

2016.
2,30
7,90
6,90

2017. 2018.
2,50 <0,03
5,10 <0,03
7,00 <0,03

A mérési eredményekből jól látható, hogy az ammóniumion-tartalom a talajvízben, ami friss szennyezésre
utalna minden monitoring pontban magas volt, ami 2018-ra határérték alá csökkent.
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3.2.6.2.3.2.

Nitrit (NO 2-)

A természetes vizekben az ammónia nem képez stabil vegyületet, mivel oxigénnek a jelenlétében
nitrifikáló baktériumok hatására nitritté alakul. Gyakorlati jelentősége abban áll, hogy víznek szerves
anyagokkal való szennyeződésére utal.
Határérték: 0,5 mg/l
Nitrit
1.
2.
3.

2013. 2014. 2015.
<0,01 <0,01 0,01
<0,01 0,22
0,20
<0,01 0,06
0,01

2016.
0,02
0,28
0,04

2017. 2018.
n.d <0,01
0,76 <0,01
0,02 <0,01

A mérési adatok alapján megállapítható, hogy nitrit tekintetében határérték túllépés csak 2017.-ben volt
megfigyelhető.
3.2.6.2.3.3.
Nitrát (NO 3-)
A nitrogén tartalmú szerves anyagok oxidációjának végső terméke. Ez esetben a nitrátion jelenléte azt
mutatja, hogy a talajvíz szerves hulladékkal már előzően szennyeződött. Eredet visszavezethető szervetlen
nitrátot tartalmazó ásvány (salétrom) kilugzására is.
A mérési eredmények alapján a telep környéki talajvíz nitrát-ion tekintetében jelentősen terhelt.
A nitrát tartalom a talajvízben a korábbi szennyezést jelez, mivel a szennyezésnek volt elegendő ideje az
oxidálódásra.
Határérték: 50 mg/l
Nitrát
1.
2.
3.

2013. 2014. 2015.
6,30 <0,05 3,50
5,10
0,06 10,70
8,50
9,50
2,70

2016.
n.d
0,75
1,05

2017.
n.d
25,00
n.d

2018.
2,3
4,7
1,9

A nitrát tartalom a telep környezetében alacsony, szennyezettség nem volt kimutatható.
3.2.6.2.4.

Foszfát (PO43-)

A vizes rendszerekben a foszfát ortofoszfátok formájában van jelen. A foszforciklus kiinduló anyaga a
vízben oldott ortofoszfátion. Az élőlények anyagcseretermékeiből illetve elhalásakor, a kondenzált
foszfátok visszajutnak a vízbe, ahol mikroorganizmusok hidrolizálják és reaktív foszfor alakká alakítják.
A foszforciklusban a szervetlen foszfátkicsapódás a legfőbb kilépési, a kőzetek málása és az antropogén
szennyezések a legfőbb belépési folyamat.
Határérték: 0,5 mg/l
Foszfát
1.
2.
3.

2013.
n.d
n.d
n.d

2014.
n.d
n.d
0,70

2015.
n.d
0,07
n.d

2016.
n.d
0,75
1,05

2017.
0,08
n.d
n.d

2018.
0,13
0,07
0,07

A vizsgált időszakban a telepen foszfát túllépés nem volt megfigyelhető a talajvízben a monitoring
pontokban.
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3.2.6.2.5.

Szulfát (SO42-)

A szulfát-ion főleg üledékes kőzetek oldódás útján kerül a vízbe. A szulfát-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidációjának eredményeképpen keletkezhetnek a vízben, de belekerülhetnek ipari és
háztartási szennyvizek útján is.
Határérték: 250 mg/l
Szulfát
1.
2.
3.

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
30,20
n.d
31,00
n.d
n.d
49
28,60 140,00 190,00 280,00 290,00 48
38,30 25,70 47,00 14,10 62,60
51

A szulfátion tekintetében a 2 monitoring pont környezetében volt 2016-2017 között kisebb szennyezés
megfigyelhető.
3.2.6.2.6.

Egyéb mérések

A 2018. évi mért értékek, melyek meghatározzák az alapállapotot:
Vizsgált paraméterek

M.e.

Réz
Cink

µg/l

"B"
szennyezettségi határérték
200
200

Talajvízfigyelő kutak
1.
2.
3.
<10
42,0
19,7
14,7
312
78,3

A 2. sz. figyelőkútban határértéket meghaladó cink koncentráció volt megfigyelhető. A korábbi években
a cink jelenlétére utaló jelek nem voltak a területen, ezért javasoljuk a mérés megismétlését a következő
éves monitoring vizsgálat során.
3.2.6.2.7.

Összegzés

Az elvégzett vizsgálatokból látható, hogy a telep környezetében létesített monitoring kútból vett
talajvízminta korábban nitrogénformák (ammónium, nitrit), valamint klorid tekintetében szennyezettnek
volt tekinthető. A szennyezettség a 2018. évi mintavétel idején teljes mértékben megszűnt.
A telepen a megfelelő műszaki védelemmel ellátott műtárgyakból szivárgásra nem kell számítani, a
műtárgyak szakszerű és folyamatos karbantartásával a szennyezés a továbbiakban is elkerülhető lesz.
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3.2.7. A jelenlegi vízkitermelés mellett a kút elérési idejének meghatározása
A feladat elvégzéséhez szükséges adatok forrásai
Vízföldtani naplók – forrás: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Szivattyúzási próbák – vízföldtani naplóból
Vízföldtani rétegek vízföldtani tulajdonságai (szivárgási tényezők, effektív porozitás, stb.) – szakirodalmi
források (Kovács Balázs: Hidrodinamikai és transzportmodellezés)
Rétegrendek
A rétegvíz elérési idejének meghatározásához a szivárgási tényező (k) számítása szükséges. Ehhez
felhasználtuk a telephez legközelebb létesített – és egyben a telep vízellátását biztosító – mélyfúrású kút
fúrási rétegsorát, valamint a próbaszivattyúzási adatai.
A rétegsorból megállapítható, hogy a szűrőzött vízadó rétegig kifejezett vízzáró réteg nem található,
vastagabb homok és vékonyabb iszapos agyag rétegek váltják egymást:
0-0,5 m felső talajréteg
0,5-7,0 apró homok
7,0-28,0 közép homok
28,0-32,0 iszapos agyag
32,0-61,0 homok
61,0-68,0 iszapos agyag
68,0-78,5 homok
78,5-82,0 iszapos agyag
82,0 – 92,0 homok
K-13
A fajlagos vízhozam adatokat a fúráskori szivattyúzási próba alapján határoztuk meg.
Vízszintsüllyedés a terepszinttől mérve (m)
Vízhozam (l/min)
4,54
400
6,56
600
10,59
1000
A mélyfúrású kút távolhatásának vizsgálata (depressziós terület) és szivárgási tényező
meghatározása
A távolhatás (leszívás sávszélessége) mértékét elméleti hidraulikai számítással határoztuk meg.
A kút távolhatásának (R) fogalma: a működő kút maga körül R távolságig hoz létre egyre kisebb mértékű
depressziót. Az R távolhatást a kútban létrejövő vízszintsüllyedés (s0) és a szivárgási tényező (k)
ismeretében a Sichard egyenlet segítségével becsülhetjük nyomás alatti rendszerben.
A tényleges szivárgási tényező értékének meghatározásához a Dupuit egyenletet vettük alapul:
Q=

2  k  m  s0
R
ln
r0

ahol
k: szivárgási tényező (m/s)
m: aktív szivárgási felület magassága (m)
s0: depresszió (m)
R: távolhatás (m)
r0: a szűrőzött cső sugara
A fenti képletből a szivárgási tényező (m/s):

k=

Q
R
ln
2  m  s0 r0

Sichard egyenlet: R = 3000  k  s 0
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Mivel a szivárgási tényező számítására használt képletben a k és R értéke (távolhatás) mindkét oldalon
szerepel, meghatározásához iterálást alkalmaztunk. A fokozatos közelítés, vagy más szóval az iterálás
módszere a matematika egyik legfontosabb módszere.
A K-13 kút jelenlegi távolhatásának meghatározása
Alapadatok:
A szűrőzött kút sugara (m)
0,073
Szűrőzött réteg vastagsága (m)
12,00
Nyugalmi vízszint (m)
0,52
Vízhozam (l/perc)
Q1
400
Q2
600
Q3
1000
Vízszint-süllyedés mértéke (m)
s1
4,54
s2
6,56
s3
10,59
A távolhatások és a szivárgási tényezők iterációja:
R Q1 (m)
k Q1 (m/s)
R Q2 (m)
381,371
1,885E-04
573,005
165,599
1,702E-04
254,442
157,330
1,691E-04
242,661
156,809
1,690E-04
241,956
156,775
1,690E-04
241,912
156,773
1,690E-04
241,910
156,772
1,690E-04
241,909

k Q2 (m/s)
1,972E-04
1,793E-04
1,783E-04
1,782E-04
1,782E-04
1,782E-04
1,782E-04

R Q3 (m)
955,324
436,050
417,636
416,599
416,539
416,536
416,536

k Q3 (m/s)
2,083E-04
1,911E-04
1,902E-04
1,901E-04
1,901E-04
1,901E-04
1,901E-04

Depressziók (m) – a vízszint-csökkenés mértéke különböző vízhozamok esetében:
s0 Q1 (m)
s0 Q2 (m)
s0 Q3 (m)
4,02
6,04
10,07
A fentiek alapján a távolhatás és a szivárgási tényezők mértéke:
k Q1 (m/s)
R Q1 (m)
k Q2 (m/s)
R Q2 (m)
1,69E-04
156,77
1,78E-04
241,91
k (m/s)
k (m/d)
1,79E-04
15,47
A kút maximális távolhatása (depressziós terület):
vízhozam
20,8
liter/perc
400
liter/perc
600
liter/perc
1000
liter/perc

távolhatás
15,6
156,8
241,9
416,5

k Q3 (m/s)
1,90E-04

R Q3 (m)
416,54

m
m
m
m

A jelenlegi vízhasználatok mellett a kút távolhatása mindösszesen 20,8 m.
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K-14
A fajlagos vízhozam adatokat a fúráskori szivattyúzási próba alapján határoztuk meg.
Vízszintsüllyedés a terepszinttől mérve (m)
Vízhozam (l/min)
6,71
600
9,31
900
11,91
1200
A mélyfúrású kút távolhatásának vizsgálata (depressziós terület) és szivárgási tényező
meghatározása -K-14
Alapadatok:
A szűrőzött kút sugara (m)
0,145
Szűrőzött réteg vastagsága (m)
12,00
Nyugalmi vízszint (m)
1,51
Vízhozam (l/perc)
Q1
600
Q2
900
Q3
1200
Vízszint-süllyedés mértéke (m)
s1
6,71
s2
9,31
s3
11,91
A távolhatások és a szivárgási tényezők iterációja:
R Q1 (m)
k Q1 (m/s)
R Q2 (m)
493,315
2,075E-04
739,973
224,727
1,875E-04
345,392
213,587
1,862E-04
329,620
212,847
1,861E-04
328,628
212,796
1,861E-04
328,564
212,793
1,861E-04
328,560
212,792
1,861E-04
328,559

k Q2 (m/s)
2,179E-04
1,984E-04
1,972E-04
1,972E-04
1,971E-04
1,971E-04
1,971E-04

R Q3 (m)
986,631
468,217
448,009
446,784
446,708
446,704
446,703

k Q3 (m/s)
2,252E-04
2,062E-04
2,051E-04
2,050E-04
2,050E-04
2,050E-04
2,050E-04

Depressziók (m) – a vízszint-csökkenés mértéke különböző vízhozamok esetében:
s0 Q1 (m)
s0 Q2 (m)
s0 Q3 (m)
5,20
7,8
10,40
A fentiek alapján a távolhatás és a szivárgási tényezők mértéke:
k Q1 (m/s)
R Q1 (m)
k Q2 (m/s)
R Q2 (m)
1,86E-04
212,79
1,97E-04
328,56
k (m/s)
k (m/d)
1,96E-04
16,94
A kút maximális távolhatása (depressziós terület):
vízhozam
61,71 liter/perc
600
liter/perc
900
liter/perc
1200
liter/perc

távolhatás
34,0
212,8
328,6
446,7

k Q3 (m/s)
2,05E-04

R Q3 (m)
446,70

m
m
m
m

A jelenlegi vízhasználatok mellett a kút távolhatása mindösszesen 34,0 m.
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Mélységi vizek elérési idejének meghatározása
A felszín alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének megállapítására a korábban bemutatott vízföldtani
adatokat használtuk fel.
Vertikális terjedés (elérés) számítása egydimenziós analitikus modellel (Ogata)
A számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez alapösszefüggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettük:
C (L,t): L távolságban t idő elteltével előálló
koncentráció (mg/l)
C0: a szennyező anyag kezdeti koncentrációja
 L − vx  t 


C 
(mg/l)
 + exp  v x  L   erfc L + v x  t  
C ( L, t ) = 0  erfc







2 
D
L:
távolság
a
szennyezőforrástól
(m)
2
D

t
2
D

t
 L 
L
L





vx: síkszivárgási sebesség (m/d)
DL: longitudinális diszperziós koefficiens (m)
t: a szennyezési eseménytől eltelt idő
A kút rétegeinek a tulajdonságai a következő táblázatban találhatók.
Rétegek
1 felső talajréteg
2 apró homok
3 közép homok
4 iszapos agyag
5 homok
6 iszapos agyag
7 homok
8 iszapos agyag
9 homok

Fedő (m)

Fekü (m)

0,00
0,50
7,00
28,00
32,00
61,00
68,00
78,00
82,00

0,50
7,00
28,00
32,00
61,00
68,00
78,00
82,00
92,00

Rétegvastagság
(m)
0,50
6,50
21,00
4,00
29,00
7,00
10,00
4,00
10,00

Szivárgási
tényező (k) (m/s)
1,00E-08
1,00E-04
1,00E-05
1,00E-08
1,00E-05
1,00E-08
1,00E-04
1,00E-08
1,00E-04

A modellezés eredményeit a következő táblázat tartalmazza.
veff
vtényl (m/d)
Telérés
Telérés-kummulált
(m/d)
(R=1)
(nap)
(nap)
1 7,65E-03
3,83E-03
65,35
65,35
2 2,18E+01 1,09E+01
0,30
65,65
3 2,98E+00 1,49E+00
7,04
72,69
4 7,65E-03
3,83E-03
522,81
595,50
5 2,98E+00 1,49E+00
9,72
605,22
6 7,65E-03
3,83E-03
914,92
1520,14
7 2,18E+01 1,09E+01
0,46
1520,60
8 7,65E-03
3,83E-03
522,81
2043,41
9 2,18E+01 1,09E+01
0,46
2043,87

Effektív
porozitás (-)
0,113
0,397
0,290
0,113
0,290
0,113
0,397
0,113
0,397

Telérés-kummulált
(év)
0,18
0,18
0,20
1,63
1,66
4,16
4,17
5,60
5,60

Számításaink alapján látható, hogy a terület mélyfúrású kútjainak vízkivétellel érintett rétegeinek elérési
ideje kb. 4-6 év. A térség vízföldtani felépítéséből látható, hogy a vízadó rétegeket sajnos jól fejlett agyag
réteg nem védi a felszíni szennyezésektől.
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3.3.

Hulladék

A baromfi tartás során a EWC 020201 elhullott állatok, baromfi hulla keletkezik.
Naponta többször átvizsgálja a gondozó a tartás teret, és az állati hullát a baromfi ólak előtt elhelyezett
240 l-es műanyag konténerbe kiviszik.
A konténerekből a szállítást a Bátortrade Kft végzi, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal által kiadott 24.1/2238/004/2008. számú engedély alapján, az Állati eredetű
hulladékártalmatlanító üzembe, ártalmatlanítás céljából, 4436-2/2012 számú Egységes
Környezethasználati Engedély alapján. Az üzemben előkezelés után a Bátortrade Kft Biogáz üzemébe
szállítják, ahol energetikai hasznosítást végeznek.
Állati hulla mennyisége évenként (kg)
2013.
54.080
2014.
70.710
2015.
105.636
2016.
73.295
2017.
31.100
Az állattartás folyamatos állatorvosi felügyelet mellett történik, a tartás mód és orvosi felügyelet korszerű,
a keletkező hulla mennyisége az EU országokban elfogadott alatt van.
A keletkező EWC 020106 (trágya): Egy részét telepen lévő tárolóba szállítják, majd a trágya egy részét a
Bátortrade Kft Nyírbátor Nyíres komposztálóba szállítják, komposztálás céljából.
Szerves trágya mennyisége évenként (t)
2013.
2.386,85
2014.
2.741,6
2015.
4.411,26
2016.
735,4
2017.
2.547,6
Az egyéb a telepen keletkező nem veszélyes hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, majd a
hulladékok szállítására jogosult vállalkozóval szállíttatják el.
A veszélyes hulladék gyűjtőhely kialakítása:
- fedett konténer a telep telekhatárán
- falazata szilárd, teljesen zárt helyiség
- aljzata: burkolt padozat
A gyűjtőhelyen tárolt hulladékok csapadékkal nem érintkezhetnek.
A hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő zilárd
burkolattal ellátott, elkerített konténerben gyűjtik.
Szilárd kommunális hulladékot 110 l-es műanyag kukákban gyűjtik a szociális épületben, melyet műanyag
zsákokba helyeznek el a kijelölt gyűjtőhelyen, ahonnan szükség szerint a szerződéses partner szállítja el.
A víztisztító üzemelés során EWC 190901 ülepített vasiszap hulladék keletkezik. Fémhordóba gyűjtés
után begyűjtőnek átadják. Begyűjtő: Alföldi Környezetvédelmi Kft.
A telephelyen lévő erőgépek üzemeltetés során a gépjavítást a központi (Nyírbátor) telepen végzik.
A javítás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelőnek történő átadását a Kft. Gépjavító
üzeme végzi.
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3.4.

Talaj

A Nyírség D-i részének garmadái és parabolabuckái más nyírségi területekénél távolabb keletkeztek és
ezért a köztük fekvő mélyebb területek szélesebbek. A homokterületeken az É-i területhez képest
kevesebb a kovárványos homok és több a futóhomok, arányuk kb. 1:1. Kevesebb a lösz és a löszös
homok. A kistáj talajainak 37%-a futóhomok, amelynek 50%-a erdőterületként, 35%-a szántóként, 10%a legelőként, 5%-a pedig szőlőként hasznosítható. A 0,5-1% humusztartalmú, 25-35 (int.) földminőségi
kategóriába sorolt humuszos homoktalajok 16%-ot tesznek ki. Szántóként 75%-uk, erdőként 25%-uk
hasznosulhat. Az ugyancsak homokon kialakult kovárványos barna erdőtalaj 26% területen található.
Termékenységi besorolása a humuszos homokokéval megegyező. Vízgazdálkodásukat a kovárványcsíkok
javítják, de termékenységi besorolásukban ez nem jelenik meg, és hasznosításuk is a futóhomokéval
megegyező. A táj fő terményei a rozs, a burgonya és a dohány. A fennmaradó 21%-nyi terület mélyfekvésű
öntésanyagain és löszös üledékein homokos vályog, vályog szemcse-összetételű, többnyire felszíntől
karbonátos, vízhatás alatti talajféleségek, így réti talajok (6%), öntés réti talajok (11%) és lápos réti talajok
(4%) találhatók. A réti talajok termékenységi besorolása a 35-55 (int.) földminőségi kategória, az öntés
réti talajoké az 50-65 (int.), a lápos réti talajoké pedig a 20-35 (int.). Az öntés réti és a réti talajok mintegy
felerészben szántóként, 15%-ban rét-legelőként és ligeterdőként hasznosíthatók. A lápos réti talaj
hasznosítása 30%-ban szántóként, 40%-ban rétlegelőként és erdőként lehetséges.
Az érintett terület talajának altípusa humuszos homoktalaj.
A humuszos homoktalajok a váztalajok kategóriájába tartozik, így e talajoknál a talajképződési folyamat
nem tudott mélyreható változást előidézni. E talajtípus talajképző kőzete a glaciális és alluviális üledék.
Talajképző ásványai közül a csillámszerű agyagásványok, a szmektitek, valamint a vermikulitok a
dominánsabbak. E talajtípusok esetében a humuszosodás jelei jól láthatóan és mérhetően jelentkeznek.
A humuszréteg morfológiailag elkülöníthető, laza szerkezetűek, és fejlődésükben a lágyszárú növényzet
játszotta a főszerepet. A humuszos szint vastagsága általában 40 cm-nél nem nagyobb. Homok
mechanikájúak, zömében enyhén savanyú a kémhatásúak. E talajtípus igen nagy víznyelésű és vízvezetőképességű, és gyenge vízraktározó, ill. víztartó talajok közé sorolható.
A terepi bejárások alkalmával megállapítottuk, hogy talajszennyezésre utaló jelek nem voltak a
felülvizsgált időszakban a telephelyen.
3.5.

Zaj és rezgés

3.5.1. Határérték
A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében:
1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek nappal: 45; éjjel: 35
2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az
oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület
nappal: 50; éjjel: 40
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
nappal: 55, éjjel: 45
4. Gazdasági terület
nappal: 60; éjjel: 50
Esetünkben a tervezett telep mezőgazdasági területen helyezkedik el, tehát a vonatkozó határérték a
telekhatáron nappal: 45 dB; éjjel: 35 dB.
A legközelebbi lakóházaknál a határérték nappal: 50; éjjel: 40 dB.

3.5.2. Számítások, szabványok
Az egyenértékű zajszint számítása
A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra.
LAM ,i
1 N

LAeq = 10  lg   ti 10 10 
 T i =1
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A hatásterület meghatározása
A hatásterület meghatározásánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait alkalmaztuk.
LT=LAeq+KIr+KΩ-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke
KIr: irányítási index
0
KΩ: irányítási tényező
0 (térben bárhol)
Kd: távolságtól függő tényező
Kd=20lg(st/s0)+11
st: terhelési pont és a zajforrás távolsága
s0: vonatkozási távolság (1 m)
KL: a levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-csökkenés
KL=aL* st
aL: a levegő által okozott terjedési csillapítás (10 °C, 70% relatív légnedvesség
mellet: 1,93)
Km: a talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása
Km=4,8 −

2ℎ𝑚
𝑠𝑡

× (17 +

300
𝑠𝑡

)

hm: a talajszint fölötti közepes magasság (1,5 m)
Kn: a növényzet csillapító hatása
Kn=an x sn
an: fajlagos terjedési csillapítás (0,05 dB/m)
sn: a növényzeten keresztül tett út
KB: a beépítettség csillapító hatása
0
Ke: zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége
0
A számítás során a KIr, KΩ, KB és a Ke korrekciós tényezőket ”0” értékkel vettük figyelembe.

3.5.3. Zajterhelés és hatásterület meghatározása
Nappal
Az egyenértékű zajszint számítása
A nappali időszakra:
A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra.
Zajforrások
Istállózaj
Ventilátor EM 50
Ventilátor EM 36
Bobcat
Homlokrakodó
Tehergépjármű

Darab Teljesítményszint*
szám
(LW) dB
21
70
105
77
42
74
1
85
1
102
1
96

Üzemidő ti
(h/nappal)
8
8
8
4
2
0,5

T (h)

LAW,i

LAeq

8
8
8
8
8
8

83,2
97,2
90,2
85,0
102,0
96,0

83,2
97,2
90,2
82,0
96,0
84,0

Az egyenértékű zajszint nappal: 100,37 dB(A)
A hatásterület számítása
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének)
határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
Tehát nappal 45 dB.
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Hatásterület nappali időszakban
(LTH = 45)
st
LW
KIr KΩ
98,9
100,4
0
0

Kd
50,90

KL
0,277

Km
4,19

Kn
0

KB
0

Ke
0

LT
45,0

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában
foglaltakat, az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától
számítva nappal 98,9 m-re helyezkedik el.
A legközelebbi ingatlanoknál (727 m) 25,4 dB additív zajterhelés várható, a hatás nem jelentős.
Éjjel
Zajforrások
Istállózaj
Ventilátor EM 50
Ventilátor EM 36

Darab Teljesítményszint*
szám
(LW) dB
21
70
105
77
42
74

Üzemidő ti
(h/nappal)
8
8
8

T (h)

LAW,i

LAeq

8
8
8

83,2
97,2
90,2

83,2
97,2
90,2

Az egyenértékű zajszint éjjel: 98,15 dB(A)
A hatásterület számítása
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
Tehát nappal 35 dB.
Éjjeli időszakban a hatásterület
(LTH = 35 dB)
st
LW
KIr KΩ
223,1
98,1
0
0

Kd
57,97

KL
0,625

Km
4,55

Kn
0

KB
0

Ke
0

LT
35,0

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában
foglaltakat, az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az építési terület mértani
középpontjától számítva éjjel 223,1 m-re helyezkedik el.
A lakó ingatlanoknál az additív terhelés 23,2 dB, mely elhanyagolható.
A számításaink alapján látható, hogy a határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál
sem az éjszakai, sem a nappali vonatkoztatási időszakban.
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3.5.4. Az üzemeltetéshez kapcsolódó teher- és személyforgalomból eredő zajszintemelkedés
Közutak zajterhelése
A háttérterhelés meghatározása szempontjából a tervezési területen a közúti forgalomból eredő
zajkibocsátással is számolunk. A jelenlegi forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint
az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. számú melléklete
alapján meghatároztuk meg.
Legközelebbi közút:
49149 - Bátorliget-Pilisújtanya bekötő út
49149. sz. közút jelenlegi zajszintje (tartalmazza a jelenlegi üzemelés okozta járműforgalmat is)
Út tulajdonságai:
Az út

Szakasz

neve

száma

kezdete
x, y, z

BátorligetPilisújtanya
bekötő út

49149

0+000

vége
x, y, z
8+287

Hosszesés
%

Útburkolat

0,01%

Beton, Repedezett aszfalt kopórétegek, 4
évesnél régebbi AB-16; AB-16/F; AB-20

Számítás menete és eredmények (egyenértékű hangnyomásszint):
Évi átlagos napi forgalom ÁNF, j/nap
A hivatalos keresztmetszeti forgalomszámlálás szerint a vizsgált útvonalszakaszra vonatkozó, j/nap-ban
megadott forgalomnagyság (amely az út keresztmetszetén áthaladó napi forgalom éves átlaga),
járműkategóriánkénti bontásban.
személy- és kisteher-gépkocsi
szóló autóbusz
csuklós autóbusz
könnyű tehergépkocsi
szóló nehéz tehergépkocsi
tehergépkocsi szerelvény
motorkerékpár és segédmotoros kerékpár

222
21
0
4
3
2
4

Forgalmi adatok képzése a mértékadó zajterhelés számításához
Napszak forgalom aránya (Ai,x) az ÁNF-hez képest
Akusztikai járműkategória jele →
Út-/forgalomjelleg kategória* ↓
Ml, M5 autópályák M0-n kívüli szakaszai
M0 és az M3, M7 autópályák M0-n kívüli szakaszai
M0-n belüli autópálya szakaszok
Jelleg2=l (Nagyarányú nemzetközi forgalmat lebonyolító
főutak)
Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú utak)
Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak)

Napközben 06-18 óra
I.
II.
III.
i=l
i=2
i=3
0,699 0,618 0,590
0,745 0,660 0,612
0,765 0,747 0,743

Este 18-22 óra
I.
II.
III.
i=1
i=2
i=3
0,164 0,162 0,160
0,162 0,160 0,158
0,150 0,148 0,145

Éjszaka 22-06 óra
I.
II.
III.
i=1
i=2
i=3
0,137 0,220 0,250
0,093 0,180 0,230
0,085 0,105 0,112

0,750

0,743

0,736

0,162

0,160

0,158

0,088

0,097

0,106

0,780
0,802

0,777
0,799

0,773
0,795

0,150
0,139

0,148
0,138

0,145
0,136

0,070
0,059

0,075
0,063

0,082
0,069
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Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak)
Qnapköz
Qeste
Napközben 06-18 óra
Este 18-22 óra
I.
14,84
7,71
Akusztikai
II.
1,93
1,00
járműkategória
III.
0,33
0,17

Qéjjel
Éjszaka 22-06 óra
1,64
0,23
0,04

Forgalmi sáv: 2
Mértékadó sebesség v, km/óra
Az egyes akusztikai járműkategóriáknak a számításhoz alapul vett forgalomnagyságához tartozó sebesség.
Ha a számítás kiindulási adata az éves átlagos napi forgalomnagyság (ÁNF járműkategóriánként,
napszakonként), akkor mértékadó sebességnek minden járműkategóriában az adott út- és időszakaszra
érvényes, hatóságilag engedélyezett, illetve előírt vmegengedett legnagyobb haladási sebesség korrigált értéke
alkalmazandó, és a forgalmat egyenletesen áramlónak kell tekinteni.
A korrigált sebesség:
A = 0,07 v megengedett + 20
Qsáv,x = (Q1x + Q2x + Q3x)/FS

Akusztikai
járműkategória
I.
II.
III.

vmegengedett

A

90
70
70

26,3
24,9
24,9

Qnapköz

Qsáv,x
Qeste

Qéjjel

8,55

4,44

0,95

Qnapköz
89,68
69,66
69,66

vx
Qeste
89,83
69,82
69,82

Qéjjel
89,96
69,96
69,96

Vonatkoztatási távolság dref, m
A közút, ill. a vágány akusztikai tengelyétől mért 7,5 m távolság, azaz dref = 7,5 m.
A kopóréteg akusztikai érdességi kategóriája [K]g,s,t,j,i
A kopórétegnek a forgalom zajhatását jelentősen befolyásoló érdessége és hangelnyelő tulajdonsága.
A számítási eljárásban a kopóréteget az "A"-"E" kategóriák valamelyikébe soroljuk.
Akusztikai érdességi kategória
A
B
C
D
E

Kopórétegek (ÚT 2-3.301 szerint)
AB-8; AB-12; ZMA-8; ÖA-8; ÖA-12; Modifikált vékonyaszfaltok
AB- és ÖA-kopórétegek pmB-B 35/65 kötőanyaggal 4 évesnél régebbi
vékonyaszfaltok ZMA -12; mZMA-12; AB-12/F
4 évesnél régebbi AB- és ÖA-kopórétegek pmB-B 35/65 kötőanyaggal Egy,
ill. kétrétegű bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellátott kopórétegek AB-16;
AB-16/F; AB-20
Beton, Repedezett aszfalt kopórétegek, 4 évesnél régebbi AB-16; AB-16/F;
AB-20
Kiverődött beton, Kiskockakő, Díszburkolat (pl. VIACOLOR),
Keramit, ÉHA-16; ÉHA-20

[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció

[K]g,s,t,j,i =
0
0,29
0,49
0,67
0,78

0,67
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Az adott akusztikai járműkategóriához tartozó terhelési paraméter - Pg,s,t,j,i értéke
Akusztikai járműkategória
I.
II. és III.
I.
II. és III.
I.
II. és III.

emelkedő esetén (c%>0)
lejtő esetén (c%<0)
egyenletesen áramló forgalom esetén
c
c
c
-c
gyorsuló forgalom esetén
c+2
c+2
c+4
c+4
lassuló forgalom esetén
c-l
c-1
c-3
-c-3

c értéke: 0,1 → Pg,s,t,j,i értéke: 0,1
LAeq(7,5)g, s, t, j, i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási egyenértékű
A-hangnyomásszint
Az LAeq(7,5)g, s, t, j, i kiszámítása: LAeq(7,5)g, s, t, j, i = [Kt + KD]g, s, t, j, i
A [Kt]g, s, t, j, i számítása:

ahol:
-

az adott akusztikai járműkategóriához tartozó Ai Bi Ci Di Ei Fi állandókat a következő táblázat
szerint kell behelyettesíteni:
Akusztikai
Ai
járműkategória
1
2
2
2,4
3
2,7

-

Bi

Ci

Di

Ei

Fi

2,92
2,92
2,92

3,03
3,17
3,9

2
2,1
1,86

2,62
3,15
5,07

3,92
3,79
2,53

vg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra
pg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó terhelési paraméter
[k]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció értékét az adott akusztikai járműkategóriához tartozóan az
adott kopórétegre az OKA adatbázisából kell venni.

A [KD]g, s, t, j, i számítása:
[KD]g, s, t, j, i = 10 lg (Qg, s, t, j, i / vg, s, t, j, i) - 16,3
ahol
-

vg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra
Qg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó forgalomnagyság, jármű/óra

napközben
este
éjjel

Akusztikai járműkategória
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

[Kt]g, s, t, j, i
78,07
79,26
82,87
78,09
79,29
82,89
78,11
79,31
82,91

[KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i
-24,11
53,96
-31,87
47,39
-39,53
43,34
-26,96
51,13
-34,74
44,55
-42,44
40,46
-33,70
44,41
-41,16
38,14
-48,40
34,51
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Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a
vonatkoztatási távolságban

napközben
este
éjjel

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó
vonatkoztatási egyenértékű A hangnyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j)
55,12
52,29
45,68

Határérték (LTH) az LAM’kö
megítélési szintre*

Túllépés (dB)

60,00
60,00
50,00

0,00
0,00
0,00

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a közúti
közlekedéstől származó zaj megengedett értékeit.
Ez alapján az érintett területeken a zaj nem haladhatja meg a vizsgált közút mentén
nappal
60 dB(A),
éjjel
50 dB(A).
Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a
jogszabályban meghatározott határértékeket.
A fenti számítást elvégezve úgy, hogy a telepi járműforgalmat levonjuk a forgalomszámlálási
adatokból az alább eredményeket kapjuk:
Módosított napi járműforgalom (telepi tevékenység nélkül):

Akusztikai
járműkategória

I.
II.
III.

Qnapköz
Napközben 06-18 óra
14,00
1,93
0,08

Qeste
Este 18-22 óra
7,71
1,00
0,17

Qéjjel
Éjszaka 22-06 óra
1,64
0,23
0,04

Eredmény:

napközben
este
éjjel

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó
vonatkoztatási egyenértékű A hangnyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j)
54,70
52,29
45,68

Határérték (LTH) az LAM’kö
megítélési szintre*

Túllépés (dB)

60,00
60,00
50,00

0,00
0,00
0,00

Látható, hogy a telep okozta additív terhelés mindösszesen 0,42 dB, ami elhanyagolható érték.
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3.6.

Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása

3.6.1. A térség természetvédelmi besorolása
A telephelytől távol található természetközeli élőhelyek bemutatása (alapállapot)
Terem és környező területei részét képezik a feldarabolódott, élőhely foltokra tagolódott nyírségi homoki,
buckaközi mocsaras tájnak. Mára, a természetes élőhelyek kiterjedése az ember területfoglaló
tevékenységének megfelelően jelentősen visszaszorult. Érzékenységüknek megfelelően az élőhely foltok
természetvédelmi kategóriája is eltérő. A térség meghatározó védett értékei között, gazdaságilag
hasznosított termőföldek, erdők, kaszálók közé ékelődve természetvédelmi területeket (Bátorligeti-láp,
Bátorligeti legelő), Natura 2000 (pl. Teremi-erdő) területeket és ex lege élőhelyeket is találhatunk.
A vizes, sokfelé lápos buckaközökben számos olyan növényfaj él a térségben, amelyek korábban főleg
északi, hűvösebb tájakról és hegyvidéki területekről voltak ismertek, alföldi előfordulásuk ritkaságnak
számít. Jellemző, hogy a homokbuckák által kialakított változatos domborzati és mikroklimatikus
viszonyok miatt eltérő igényű és összetételű élőlényközösségek kis területen belül egymás mellett és
mozaikosan váltakozva élnek. A terület túlnyomórészt homokbuckák közti mélyedésekben fekszik, ahol
a talajvíz közelsége, felszíni kibukkanása, illetve ennek párolgása hűvös mikroklímát eredményez.
A Bátorligeti-láp (HNPI, 1950), ami a védett távolságra, a teleptől 1,7 km-re, DNY-i irányban található,
talán legismertebb arca a ritkás nyírligetekkel tarkított, kaszált láprétek virágpompás tájnak. Jellegzetes
virágai: zergeboglár (Trollius europaeus), szibériai nőszirom (Iris sibirica), fehér zászpa (Veratrum album),
hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), pompás kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans), mocsári gólyahír
(Caltha palustris), réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), a réti angyalgyökér (Angelica palustris).
A védett láp nagy hányadát erdők borítják. A hajdani nyírlápok szobányi méretű maradványai mellett a
tölgyesek, így főleg a tölgy-kőris-szil keményfaligetek dominálnak, amelyek évszázadosnál idősebb fái alatt
számos, az Alföldön ritka, a hegyvidéki bükkösök aljnövényzetére jellemző növény él, mint pl. a
medvehagyma (Allium ursinum), a bükkös sás (Carex pilosa), a farkasszőlő (Paris quadrifolia), a bogláros
szellőrózsa (Anemone ranunculoides), a kapotnyak (Asarum europaeum), a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis),
az erdélyi csillagvirág (Scilla kladnii).
A helyenként előforduló keményfaligetek a talajnedvesség csökkenésével folyamatosan, szinte
észrevétlenül mennek át gyöngyvirágos tölgyesekbe, így nem meglepő, hogy sok növényfajuk is közös.
Ilyenek például a névadó gyöngyvirág (Convallaria majalis), a szagos müge (Galium odoratum) vagy a
turbánliliom (Lilium martagon). A magasabb, szárazabb térszíneket ezüst hárssal elegyes homoki tölgyesek
borítják.
A láp erdeiben több, különböző méretű és vízellátottságú tisztás is található. Itt él a vitézkosbor (Orchis
militaris) és a bakfű (Stachys officinalis), a vizes mélyedésekben a nyári tőzike (Leucojum aestivum). A
napsütötte, gazdag lágyszárú szintű tisztások jelenléte különösen fontos a rovarok, így több ritka lepkefaj
szempontjából is. A gerincesek között is vannak említésre méltóak. A terület egyik nevezetessége a hegyi
gyík (vagy elevenszülő gyík, Zootoca vivipara).
A védett területek mai helyzete és elhelyezkedése a telephely területéhez viszonyítva
A Bátorligeti legelő (szintén bőven a hatásterületen kívül, kb. 3 km-re NY-ra; HUHN20036, SCI) mára
már ritkaságszámba menő növénykülönlegességei kora tavasztól (március-április körül) bontogatják
szirmaikat, valósággal elborítva a talajt, mint az itt élő három kökörcsinfajta, a héricsek, nőszirmok és
még számos ritka faj: tátogó kökörcsin (Pulsatilla patens), magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp.
hungarica), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica), piros gólyaorr
(Geranium sarguineum), epergyöngyike (Muscari botryoides), selymes boglárka (Ranunculus illyricus), tavaszi
hérics (Adonis vernalis).
A közeli, foltokban elhelyezkedő lápos területek a HUHN 20037 azonosító számú, Bátorligeti-láp
megnevezésű, 137,73 ha kiterjedésű SCI terület részét képezik. A 49149. sz. műút másik oldalán, keleti
irányban pedig a 757,77 ha összterületű, HUHN 20058 azonosító számú, Teremi-erdő viszonylag
egybefüggő élőhelyeivel találkozhatunk. Az egyben ex lege területnek számító éger- kőrislápok (Alnion
glutinosae Malcuit 1929) a Különleges Természetmegőrzési Területekhez (SCI) tartoznak.
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Az említett európai jelentőségű védett területek a szárnyasnevelő telep hatásterületén kívül húzódnak, így
már a létesítést megelőző felmérések is azt igazolták, hogy a teremi állattartó telep zárt technológiájánál
fogva, nincs jelentős zavaró hatással a környező kijelölt Natura2000 területek kiemelt jelentőségű fajaira
és élőhelyeire. Ezt a jelenlegi újabb felülvizsgálat is megerősítette.
Az említett kiemelt területek jellemző társulásai és védett fajai
HUHN20037, Bátorligeti láp elnevezésű, különleges jelentőségű természet megőrzési terület
Élőhelyek:
91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior
vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)
6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
Fajok:
Réti angyalgyökér (Angelica palustris)
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius)
Piroslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes)
Hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana)
HUHN20058, Teremi-erdő elnevezésű, kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület
Élőhelyek:
91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior
vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)
7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
Fajok:
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna)
HUHN20036, Bátorligeti Nagy-legelő elnevezésű, kiemelt jelentőségű természet megőrzési
terület
Élőhelyek:
*Pannon homoki gyepek – 6260
Fajok:
Magyar futrinka (Carabus hungaricus)
Magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica)
Tátogó kökörcsin (Pulsatilla patens)
Magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica)
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17. ábra. A védett területek helyzete a telephelyhez (piros szegélyű négyzet) viszonyítva.
(Forrás: www.termeszetvedelem.hu)

3.6.2. A telep környezetében található élőhelyek (Á-NÉR2011)
Az egykori „Új Barázda” Mgtsz. korábbi felhagyott területén létesített baromfitartó épületek közvetlen
környezete korábbi években jelentős emberi hatásnak kitett terültnek számít. A telephelyet jelenleg is
délről, dél-keletről, észak-nyugatról mezőgazdasági művelésben lévő kisebb méretű parcellák határolják,
melyeket keskeny akácos, kőrises, füzes fás, illetve kökényes, galagonyás cserjés mezsgyék kísérnek. A
déli rész közelében, illetve a nyugati oldalon leromlott állapotú gyepet, füzest találhatunk. A telephelyet
több irányból csatornák veszik közre, melyeket mesterségesen a környező belvizek összegyűjtésére,
elvezetésére alakították ki. A nyugati részen húzódó csatorna a távolabb fekvő füzes, kőrises elegyes
puhafás ligeterdőben vakon végződik, nincs felszíni kapcsolatban az értékes ex lege éger- kőrislápokat
(Alnion glutinosae Malcuit 1929) vízzel ellátó csatornával, ami a telep északi részén húzódik. Északról sűrű
vetésű kukoricatábla található. A mezőgazdasági területek közé ékelődve, a 49149. sz. műút közelében
kb. 10 éves telepített nemesnyarast találhatunk. A telep közvetlenül a műút közelében épült, így a
megközelítése nem indokolt bekötőutak építését. Az út keleti oldalán is ólakat, illetve a trágya
elhelyezésére alkalmas létesítményeket találhatunk.
A telepen folyó tevékenység, a nevelő ólakkal, a kiegészítő létesítményekkel és a trágya tárolására alkalmas
műtárggyal elsősorban a zaj- és a légszennyezést fejt ki a környező területekre, levegőre. Mivel a tartási
technológia zárt rendszerű, így a műutakon folyó szállítás időszakos hatását leszámítva, nem jelent
folyamatos zajterhelést a környező területekre. A szellőzők előírásszerű működése megint csak nem
hordoz magában környezetkárosító vagy az élővilágot befolyásoló hatást.
A táj legfőbb értékeit a telep nem közvetlen környezetében, kb. 500 méter távolságra, nyugati irányban
található, ex lege lápok jelentik. A telephely normál üzemű működtetése nincs hatással a lápok állapotára.
Az éger- és kőrislápok (Alnion glutinosae) közép-európai és kontinentális láperdő típusba tartoznak. A
környező területekbe ágyazódó, sajátos mikroklímájú, azonális társulásról van szó. Az időszakos vagy
állandó vízborítás miatt a fák (főként éger – Alnus glutinosa és magyar kőris – Fraxinus angustifolia subsp.
pannonica) gyökérzete részben kiemelkedik a talajszintből. A magasabban fekvő részek növényzete eltér a
mélyebb foltokétól. A fa karakterfajokon kívül megtalálhatjuk itt a mezei szil (Ulmus minor) a
mandulalevelű fűz (Salix triandra) és a babérfűz (Salix pentandra) egyedeit. A magasabb részek
cserjeszintjében nő a kétbibés galagonya (Crataegus laevigata), a kányabangita (Viburnum opulus). A gyepszint
jellegzetes lágyszárú képviselői a mocsári sás (Carex acutiformis), a nyúlánk sás (Carex elongata), a szálkás
pajzsika (Dryopteris carthusiana). Kiszáradásuk elgyomosodáshoz vezet, így adventív gyomok is fellelhetők
a kiszáradó állományokban.
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A csatornák közvetett kapcsolatot jelentenek a vizes élőhelyeket kedvelő fajokban gazdag fragmentumok
és a Teremi tó között. A tó és a csatornák fontos funkciója, hogy vízzel látják el a lápokat. Ez a rossz
vízgazdálkodású nyírségi területen nagy jelentőséggel bír. Másrészt összekötik a szétdarabolódott
élőhelyeket, ezáltal ökológiai folyosót képeznek, bár ökológiai hálózati besorolásuk szerint puffer
zónáknak számítanak. A hálózat folytonosságát a telep nem szakítja meg, így nem zavarja az élőlények
vándorlási lehetőségeit. Annál inkább aggasztó, hogy a védett területek és „folyosóik” nem rendelkeznek
megfelelő tényleges pufferzónával. A művelt területek szinte közvetlenül érintkeznek a természet közeli
élőhelyekkel, aminek zavaró hatásait az ex lege területek szegélyeinek gyomosodása is jelez. A környező
terültek műtrágyázása következtében a csatornák egyes szakaszai jelentősen benőttek, ami zavarja a
vízutánpótlást.

18. ábra. A szárnyasnevelő telep és környezete (nyugatról).

A telephely és szomszédos földterületek vegetációval benőtt felszínén és közvetlen környezetében az
alábbi, az Á-NÉR 2011 szerinti csoportosítású és megnevezésű társulások fordulnak elő:
J1a - Fűzlápok
Gyakran – mint ahogy ebben az esetben is - a Nyírség homokdombjai közt, a mély fekvésű részeken
alakulhatnak ki. Elsősorban cserjék (elsősorban a rekettyefűz) uralják, de fatermetű és lágyszárú fajok is
tömegesen – bár kisebb fajszámban – alkotják. A fűzlápok és egyéb lápi cserjések - legalábbis időszakosan
- vízzel borított mocsári és lápi növényzet (nádasok, zsombékosok, magassásosok, sík- és átmeneti lápok)
becserjésedésével jönnek létre. A telep körül állományuk foltos, fragmentálódott.
Megfigyelt növényfajok: rekettyefűz (Salix cinerea), fehér fűz (Salix alba), törékeny fűz (Salix fragilis),
fekete és fehér nyár (Populus nigra, P. alba), fehér akác (Robinia pseudo-acacia), fekete bodza (Sambucus nigra),
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), dárdás nádtippan (Calamagrostis canescens), mocsári sás (Carex
acutiformis), éles sás (Carex gracilis), mocsári galaj (Galium palustre), vízi harmatkása (Glyceria maxima), nád
(Phragmites australis), ebszőlő csucsor (Solanum dulcamara), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), hamvas
szeder (Rubus caesius), nagy csalán (Urtica dioica), aranyvessző (Solidago virga-aurea), mocsári zsúrló (Equisetum
palustre), kereklevelű repkény (Glechoma hederacea).
OF - Magaskórós ruderális gyomnövényzet
A telepet szegélyező sávokban, különösen a keleti oldalon a zavaró hatás miatt erőteljes gyomosodás
alakult ki, de mindemellett megmaradtak a szomszédos élőhelyekről származó társulásalkotó fajok is.
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Szórványosan fás, fásodó szárú fajok közül előfordul az akác (Robinia pseudo-acacia), a fekete nyár (Populus
nigra), a bodza (Sambucus nigra).
Meghatározott fajai: tarackbúza (Elysmus repens), francia perje (Arrhenatherum elatius), angolperje (Lolium
perenne), feketeüröm (Artemisia vulgaris), a mezei szarkaláb (Consolida regalis), a sallangos gólyaorr (Geranium
dissectum), a mezei gyöngyköles (Lithospermum arvense), a pipacs (Papaver rhoeas), a vetési boglárka (Ranunculus
arvensis), a kék tikszem (Anagallis coerulea), a betyárkóró (Conyza canadensis), az ürömlevelű parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia), a csomós ebír (Dactylis glomerata), a bakszakál (Tragopogon orientale).
S2 - Nemesnyárasok
Meghatározott fajai: nemes nyár (Populus x. euamericana), fekete bodza (Sambucus nigra), egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), kökény (Prunus spinosa), gyepűrózsa (Rosa canina), meddő rozsnok (Bromus
sterilis), nagy aranyvessző (Solidago gigantea), tarackbúza (Elysmus repens), francia perje (Arrhenatherum elatius).
T1 – Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák
Meghatározott fajai: mezei szarkaláb (Consolida regalis), mezei gyöngyköles (Lithospermum arvense), pipacs
(Papaver rhoeas), vetési boglárka (Ranunculus arvensis), kék tikszem (Anagallis coerulea), kaszanyűg bükköny
(Vicia cracca), puha rozsnok (Bromus mollis), betyárkóró (Erigeron canadensis).
U4 - Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók
Meghatározott fajai: akác (Robinia pseudo-acacia), magyar csenkesz (Festuca vaginata), ezüstperje
(Corynephorus canescens), csillagpázsit (Cynodon dactylon), betyárkóró (Conyza canadensis), ürömlevelű parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia), nagy csalán (Urtica dioica), tarackbúza (Elysmus repens), francia perje (Arrhenatherum
elatius), angolperje (Lolium perenne), feketeüröm (Artemisia vulgaris), csomós ebír (Dactylis glomerata),
bakszakáll (Tragopogon orientale), pitypang (Taraxacum officinale), fehér mécsvirág (Silene latifolia subsp. alba),
pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), orvosi somkóró (Melilotus officinalis), orvosi atracél (Anchusa officinalis),
kaszanyűg bükköny (Vicia cracca), ragadós galaj (Galium aparine), meddő rozsnok (Bromus sterilis),
fedőrozsnok (Bromus tectorum), puha rozsnok (Bromus mollis), vadrozs (Secale sylvestre), parlagi pipitér
(Anthemis arvensis), pannon bükköny (Vicia pannonica), kökény (Prunus spinosa), gyepűrózsa (Rosa canina).

S2
J1A

T1

OF
U4
T1

Teremi tó

T1

19. ábra ÁNÉR besorolások
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3.6.3. A terület faunája
Az emberi tevékenységgel átalakított környezetben olyan állatfajok maradtak meg, melyek több tényezőre
is széles tűrési tartománnyal rendelkeznek, jól viselik a zavaró hatásokat is. Az élet fenntartásához és
utódok létrehozásához ebben a szegényes környezetben is megtalálják a táplálékot és az életteret. Több
esetben az üzemi területen való megtelepedésüket, elszaporodásukat az emberi tevékenység
táplálékkínálata és a mesterséges létesítmények terei magyarázzák.
Az idei területbejárás során megfigyelt, illetve nyomok által valószínűsíthető állatfajok:
Pannon csiga (Cepaea vindobonensis), földi vaspondró (Julus terrestris), közönséges fülbemászó (Forficula
auricularia), szép légivadász (Coenagrion puella), mezei tücsök (Gryllus campestris), zöld lombszöcske (Tettigonia
viridissima), kis fekete hangya (Lasius niger), földi poszméh (Bombus terrestris), nappali pávaszem (Inachis io),
szerecsenboglárka (Aricia agestis), zöld gyík (Lacerta viridis, Védett!), homoki gyík (Lacerta taurica, Védett!),
cigány csaláncsuk (Saxicola torquata, Védett!), tövisszúró gébics (Lanius collurio, Védett!), sordély (Emberizza
calandra, Védett!), egerészölyv (Buteo buteo), szarka (Pica pica), mezei nyúl (Lepus europeus), őz (Capreolus
capreolus), mezei pocok (Microtus arvalis), csalitjáró pocok (Microtus agrestis), mezei cickány (Crocidura
leucodon), menyét (Mustella nivalis, Védett!), görény (Mustela putorius), borz (Meles meles).

3.6.4. A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének
összegzése
A jelenlegi állapotnak megfelelően a terület, a rajta lévő növényzettel nem tölt be különleges élőhelyi
funkciókat, az ökológiai folyosó funkciója is alkalmi terjedési, vándorlási folyamatokat tesz lehetővé.
A telephelyi terület általános mezőgazdálkodási és erdőgazdálkodási besorolásba tartozik. A terület
élővilág szempontjából a zavart, mezőgazdasági élővilág összetételét mutatja.
Az üzemeltetés alatt a telep környezete regenerálódási, újraszerveződési (szukcessziós) szakaszba lép,
amikor az élőlények térfoglalása a már meglévő emberi hatásokhoz alkalmazkodva játszódik le. Ebből a
szempontból mindig lényegesek azok a természetes vagy természetközeli foltok, sávok, amelyek az
emberi létesítmények közé – néha vonalszerűen, gyakran fragmentálódva – szorulnak, hiszen ezek fognak
számítani az élőlények „ugródeszkáinak”.
Az üzemeltetés élővilágot érintő hatása nem lépi túl a pár méteres hatótávolságot. A zavaró hatások
alapvetően kedvezőtlen hatásoknak tekinthetőek, amelyeket az üzemeletető ellensúlyozni igyekszik (pl.
építés ütemezése, kiporzás csökkentése, védőfásítás, gyepesítés).
A telephely üzemeltetése önálló egységet képez, így hatása az élővilágra nem adódik hozzá más
tevékenységhez.
A fent felsorolt fajok és az általuk képzett társulások csekély természetvédelmi jelentőséggel bírnak, így a
telephely nem okoz maradandó károkat.
A telep működése és tervezett bővítése nem befolyásolja alapvetően a területen élő állatfajok elterjedését,
előfordulási gyakoriságát. A környéken már régóta folyik emberi, elsősorban mezőgazdasági tevékenység,
így az ott élő állatfajok az évek során kellően alkalmazkodtak a megváltozott viszonyokhoz.
A telephely nem okoz – a külső védelmet jelentő kerítés és védőfasor révén sem – az élőhelyek között
barrier hatást. A táj funkciója így nem változik meg alapvetően.
A jelenlegi tájkép az emberi beavatkozások révén átalakult döntően természeti formákat tartalmazó
állapotból, mesterséges elemeket (pl. épületek, utak) tartalmazó habitussá. Ez manapság a települések
környéki ágazati területeinek megfelelő megjelenési forma. A fehér falak, szürkés árnyalatú burkoló és
tetőfedő anyagok manapság részévé váltak a hazai agrárkörnyezetnek.
A táj szerkezete és a természetközeli élőhelyek hálózata az üzemeltetés előtti állapotban marad. A táj
szerkezete változott, de a településrendezési elképzeléseknek megfelelően.
Sem a telephely, sem a szomszédos élőhelyek nem biztosítanak kizárólagos élőhelyet egyetlen őshonos,
védett növény- és állatfaj számára, így ebben az esetben ezek megsemmisüléséről és pótlásáról sem
beszélhetünk. Egyéb különleges intézkedés nem szükséges.
Az emberi hatásra degradálódott, gyomosodott területek élővilága a telep üzemeltetésével lényegében
nem változik.
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Összegezve a területről elmondható, hogy az élőhely természetvédelmi szempontból degradált,
biodiverzitása alacsony. Tekintve, hogy a területen az elmúlt 10 év használatának jellegzetességeit,
valamint az élőhelyek jelenlegi állapotát nem valószínű, hogy a természetvédelem szempontjából jelentős
növényfajok jelenének meg a területen.
A gyomok elszaporodását, elterjedését rendszeres kaszálással kell megakadályozni. A telep nyújtotta
táplálék és fészkelési lehetőség pozitív hatásként értékelhető, a helyben vadászó, fészkelő kis testű
madarak számára. Az üzemeltetés során jelentkező zaj nem jelentős, így az a környező területek élővilágát
sem zavarja nagy mértékben.
A telep működése nem befolyásolja különösképpen a területen élő állatok életét és élőhelyét. A környéken
már régóta folyik emberi tevékenység, így az ott élő állatfajok főként az emberi települések környékén,
utak mentén megtalálható állatfajokból tevődnek össze.

3.6.5. A táji értékek értékelése a teremi szárnyasnevelő telep környezetében
A környező területek változatos, mozaikos összetételűek. A táj mai arculatának kialakulására erőteljesen
hatott az emberi tevékenység. A Nyírség ezen a vidékén kiemelt fontosságúak a tájalkotó elemek közül a
domborzat, a talajok és a vízrajzi adottságok, de nem elhanyagolható az éghajlat, az élővilág és az előbb
már említett emberi tevékenység hatása sem.
A közeli természeti tájak élővilágából következtetni tudunk az ember megjelenése előtti időkre. Ez alapján
az feltételezhető, hogy a mészmentes, enyhén savanyú, magasabb fekvésű részeken pusztai és
gyöngyvirágos tölgyesek élőlényközössége volt jellemező, amit változatos foltokban homokpusztai, erdei
és lápi vegetáció tarkított, az élőhelyeket preferáló állatokkal egyetemben.
A Teremi-tó és környéke, a Bátorligeti-láp és a Júlia-liget viszonylag zavartalanul megmaradt élőhelyei
tanúsítják, hogy nagyon jellemző volt a kiterjedt lápvilág. A területeket vízfolyások hálózták be, az esők
és a hegyekből érkező vizek pedig állandó vízutánpótlással látták el a Nyírség keleti, észak-keleti laposait.
Így kedvező körülményeket teremtettek a nedves, hűvösebb élőhelyet kedvelő fajok szármára.
A területek járhatóvá, lakhatóvá és gazdálkodásra alkalmassá tétele súlyos sebeket ejtett a táj eredeti képén,
és a táji elemek funkcionális egységén. A megváltozott körülményekkel szemben az élővilág egy része
alkalmazkodott, egy része viszont végérvényesen eltűnt erről a vidékről.
Az ’90-es évek második felében pedig a termelőszövetkezetek nagyarányú fejlesztése gyakran nem vette
figyelembe a területek ökológiai adottságait. Ennek tudható be, hogy gazdálkodásra alkalmatlan, vagy
gyenge adottságú területeket is használtak. A teremi telep közvetlen környezete is magán viseli még ezeket
a régi időkből származó nyomokat. A szukcesszió következtében viszont egyre több, a tájra jellemző faj
jelent meg, egyelőre csak, a mezsgyékben, az erdők szegélyeiben, felhagyott szántókon. A folyamat igen
hosszú, és természetvédelmi szempontú segítséggel is több évtizedet vesz igénybe, amíg ezek a „tájsebek”
begyógyulnak.
Szerencsére a meghagyott csatornák megtartották a kapcsolatot a még meglévő vizes élőhelyek között. A
zavaró hatásokat tompító puffer területek hiánya vagy nem megfelelő mérete miatt ezen élőhelyekre
állandóan jelenlévő fenyegetettség jellemző.
A telep kialakításának és működésének hatása a táj alakulására
A baromfitartó telep fenntartása, a növénytermesztéssel ellentétben csak az érintett, lekerített művi
környezetet érinti. A megnövekedett forgalom a táj arculatán nem változtat. A telep létesítményei
esztétikai szempontból rontják a táj értékét. Ez ellen a kivitelezők már megtették a szükséges lépéseket.
A kerítés mentén körben védő fasort telepítettek gyorsan nővő fafajokkal, ami egyben a takarófásítás
célját is ellátja. Amennyiben ez a fasor tovább erősödik, és a telep területét és a kerítés mentét ápolják,
akkor a tájképi jelleg sokat javul.

|. oldal 83

4. Rendkívüli események
Az üzemeltető tájékoztatása alapján, a telep az üzemeltetése megkezdése óta rendkívüli esemény nem
fordult elő.

5. Összefoglaló értékelés, javaslatok
Folytatott tevékenység
A vizsgált terület Terem külterületének D-i részén helyezkedik el. A telep a 49149. sz. út (1+693 szelvény)
két oldalán helyezkedik el., az utolsó lakóházaktól 1595 méterre található; a legközelebbi védendő
objektum, egy tanya 727 m-re.
A terület közvetlen környezetében alapvetően mezőgazdasági művelés folyik.
A telepen jelenleg 13 istállóban folyik mélyalmos egyfázisú brojler baromfinevelés, vagy mélyalmos,
kétfázisú kacsa és libanevelés.
A telepen a férőhely maximális kapacitása
o brojler: 529.000 db férőhely
o liba előnevelés: 218.400 db férőhely
o liba elő- és utónevelés: 103.574 db férőhely
o kacsa előnevelés: 136.500 db férőhely
o kacsa elő- és utónevelés: 167.523 db férőhely
A telep a működéséhez szükséges közművekkel ellátott, tehát rendelkezik megfelelő ivóvízellátással (saját
fúrt kútból) és elektromos árammal.
Kibocsátások számbavétele
A közvetlen hatások a következő főbb kategóriák szerint csoportosíthatók:
- technológiai kibocsátás levegőbe és vízbe
- a technológiában keletkező hulladékok
- a munkafolyamatokból eredő zaj és rezgés
Várható energia és anyagfelhasználás
A technológia a következőket használhatják fel:
- elektromos áram
- víz (itatásra használt víz, hígtrágya eltávolítás és szociális)
- állattartáshoz kapcsolódó segédanyagok (alom, takarmány, gyógyszer, vitamin)
Az üzemeltetés hatásait tekintve megállapíthatjuk, hogy a tevékenység által a leginkább kitett környezeti
elem a levegő.
A légszennyező anyagok emissziója tekintetében több hatótényezőt is megkülönböztetünk:
1. Istállók ammónia kibocsátása (felületi forrás)
2. Istállók por (PM10) kibocsátása (felületi forrás)
3. Szagkibocsátás (felületi forrás)
4. Istállók fűtésből eredő füstgázok kibocsátása (felületi forrás)
5. Be- és kiszállításból eredő légszennyező anyag kibocsátás (vonalforrás)
6. A telepen mozgó munkagépek légszennyező anyag kibocsátása (felületi forrás)
7. Szociális épület fűtése (pontforrás)
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység hatásterületét maximális
kapacitáskihasználás mellett, kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási
időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai
viszonyok mellett kell meghatározni.
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Teremre vonatkoztatva az alábbi leggyakoribb légköri viszonyokkal számoltunk:
- Stabilitási index: 6
- Stabilitási paraméter: 0,282
- Szélexponens: 0,290
- Átlagos szélsebesség: 2,18 m/s
Állattartásból eredő diffúz kibocsátások a porkibocsátás, a légszennyező gázok (ammónia) és szaganyagok
kibocsátása. Az állatok élettevékenysége során képződő gázok a tartástérből a ventilátorokon keresztül
kerülnek ki a külső légtérbe.
Kibocsátás magassága átlagosan 2,0-5,0 m.
Pontforrások
A pontforrásként értelmezhető konvektorok névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg a 140
kW értéket, ezért a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentésre nem kötelezett.
Diffúz források
Ammónia-emisszió
A baromfitartás jelentős ammónia-emisszióval is jár. A maximális kapacitással üzemelő telep és
trágyatároló maximális ammónia emissziója 1545,9 mg/s.
A tevékenység hatástávolsága átlagos szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 405,2 m; míg
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett a hatástávolság maximálisan 584,9 m.
A hatástávolságon belül lakott ingatlan nem található.
Por emisszió
Az ólak tekintetében poremisszióval is számolni kell, a becsült maximális poremisszió mértéke: 186 mg/s.
A tevékenység hatástávolsága átlagos szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 257,9 m; míg
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett a hatástávolság maximálisan 372,4 m.
A hatástávolságon belül lakott ingatlan nem található.
Szagemisszió
A vizsgált tevékenység hatótényezői közül az istállók légszennyező hatása számít érdemlegesnek. A
szaghatás meghatározó, mert a tevékenység teljes hatásterületét is lehatárolja.
Szagemisszió mértéke a trágyatározóval együtt 50638 SZE/s.
A tevékenység hatástávolsága átlagos szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 683 m; míg
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett a hatástávolság maximálisan 935 m.
A hatástávolságon belül lakott ingatlan nem található.
Istálló fűtés
Az istállók fűtését gázinfrák biztosítják. A gázinfrák működése során a füstgázok az istálló légterébe
jutnak, ahonnan a természetes légcsere segítségével kerülnek ki a kültérre.
A tevékenység hatástávolsága átlagos szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 69 m; míg
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett a hatástávolság maximálisan 105 m.
A hatástávolságon belül lakott ingatlan nem található.
Szállításból eredő kibocsátások:
Az üzemeltetéshez szükséges anyagok beszállításához napi 2 db tehergépkocsira (kétirányú forgalomnál
ez 4 db) van szükség. Az üzemeltetés során várható járműforgalom nem okozza a jelenlegi terheltségi
szint változását.
A megnövekedett forgalom hatására az út közvetlen környezetében nem éri el a légszennyező anyagok
maximális koncentrációja az immissziós határértékeket.
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A telephelyen belüli mozgó források kibocsátásai
Az üzemeltetés során 1 db rakodó, 1 db minirakodó és 1 db szállító jármű együttes jelenlétére kell
számítani a telepen.
Tömegáramok: 87,0 mg/s CO, 4,0 mg/s HC, 8,5 mg/s NOx, 0,3 mg/s PM10.
A tevékenység hatástávolsága átlagos szélviszonyok és meteorológiai körülmények között 11,4 m; míg
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok fennállása mellett a hatástávolság maximálisan 13,6 m.
Egyéb légszennyezők
A fertőtlenítés, valamint a kártevő- és kórokozóirtás során nem keletkezik jelentős emisszió, mivel az
istállókat ilyenkor jórészt zárva tartják, a szellőztetőberendezést nem üzemeltetik. Némi szabad klór
felszabadulásával lehet számolni.
A meghatározott hatásterületeken belül lakott ingatlan nem található, ezért a várható levegőt érő
hatások elviselhetők, jelentősen nem terhelik jelentősen a környező területek levegőminőségét.
Felszín alatti vizet érő terhelések
A vízbe történő kibocsátások és azok alapvető potenciális forrásai a következők lehetnek:
- a kommunális szennyvíz
- az utakról és egyéb felületekről elvezetett víz
- trágya tárolás
Vízhasználatok
A telep éves vízigénye jelenleg 6720-32439 m3; ez napi 18,4-88,87 m3-t jelent (12,78-61,71 liter/perc).
A mélyfúrású kutakból kitermelhető víz mennyisége 1750 l/perc, tehát látható, hogy a kutakból kitermelt
víz a felhasznált mennyiséget meghaladja, a kutak a telep vízigényét korlátozás nélkül el tudják látni.
A szennyezetlen csapadékvíz az épületek tetejéről csatornán keresztül, a telepített füves területre folyik,
ahol elszikkasztásra kerül. A telepen a közlekedési utak mellett földmedrű csapadékvíz szikkasztó árok
került megépítésre. A zöld felületeken a szikkasztás után maradó mennyiség és a burkolt utakról lefolyó
csapadékvíz az árokba folyik, és itt történik a szikkasztás.
A felszín alatti mélységi vizek veszélyeztetettségének meghatározása szintén feladatunk a környezeti
kockázatok pontos megítélése érdekében. A területen 2 db mélyfúrású kút kialakítására került, a rétegvíz
mennyiségileg csökken.
A terület mélyfúrású kútjainak vízkivétellel érintett rétegeinek elérési ideje kb. 4-6 év.
A rétegsorból megállapítható, hogy a szűrőzött vízadó rétegig kifejezett vízzáró réteg nem található,
vastagabb homok és vékonyabb iszapos agyag rétegek váltják egymást.
Az elmúlt 5 évben az elvégzett talajvíz monitoring vizsgálatokból látható, hogy a telep környezetében
létesített monitoring kútból vett talajvízminta nitrogénformák (ammónium), valamint klorid tekintetében
szennyezettnek volt tekinthető. A szennyezettség az 5 év alatt folyamatosan csökkent, majd 2018-ra a
szennyezettségi határérték alatti szintre csökkent.
Talaj
A talajra vonatkozó közvetlen hatásterület a telep területével egyezik meg. Közvetett hatásterületként a
légszennyező anyagok ülepedésével érintett területek jelölhetők meg. Ezek közül csak az ülepedő
poroknak van jelentőségük. Ez legfeljebb egy 50 méteres puffersávval jellemezhető a telekhatáron kívül.
A telephelyen 2 ponton vizsgálatokat végeztünk a feltalaj esetleges szennyeződése megállapítása
érdekében. Megállapítottuk, hogy a telephely talaja nem szennyezett.
A telepen belüli hulladékgazdálkodás eddigi gyakorlata megfelelő, szennyezést nem idézett elő.
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Élővilág
A telep területének élővilágára több évtizede az emberi tevékenység jelentős hatással van. Az emberi
hatásra degradálódott, gyomosodott területek élővilága a telep üzemeltetésével lényegében nem változik.
Technológiai zaj és rezgés
A technológiából eredően több tartós ideig működő és jelentős zajt emittáló berendezés kerül beépítésre.
A legjelentősebb zajforrások az extrém esetben napi 24 órát üzemelő ventilátorok, ill. az állattartás zaja
(istállózaj).
A nappali tevékenységből eredő hangkibocsátás: 100,37 dB(A)
Az éjszakai tevékenységből eredő hangkibocsátás: 98,15 dB(A) (éjszaka csak az ventilátorok zajából és az
alapzajból adódik össze ez az érték).
A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete értelmében az üzemi tevékenységből
zajterhelés mezőgazdasági övezetben nappal nem lehet több 45 dB-nél, éjjel 35 dB-nél.
A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletbe foglaltakat, a
létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától számítva
nappal 98,9 m-re (45 dB), éjszaka 223,1 m-re (35 dB) helyezkedik el.
A lakó ingatlanoknál zajterhelésre sem a nappali, sem az éjszakai tevékenységből eredően nem lehet
számítani.
A 49149 sz. közutat érő járulékos terhelés 0,42 dB, ami elhanyagolható érték.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a vizsgált tevékenység az üzemelés során elviselhető
mértékben terheli a környezetet, illetve a legtöbb környezeti elem vonatkozásában nem fejt ki
érdemleges hatást.
A hatásterületen belül lakott ingatlan nem található.
A telepen üzemelés közben és a telep felszámolása után a korábbi engedélyben előírt
intézkedések betartásával a jelentősebb környezetterhelések továbbra is elkerülhetők.
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6. Egyéb az egységes kérelemhez szükséges adatok
6.1.

Az engedélykérő azonosító adatai (KÜJ számmal)

Lásd „Felülvizsgálati dokumentáció” 1.2. fejezetét.
6.2.

A létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői (KTJ számmal és
létesítmény azonosító számmal), állapota

Lásd „Felülvizsgálati dokumentáció” 1.3. fejezetét.
6.3.

A létesítmény által igénybe vett terület helyszínrajza a kibocsátó források
bejelölésével, egységes országos vetületi rendszer (EOV) koordináták feltüntetésével

Mellékleten csatoljuk a helyszínrajzot.
6.4.

A létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemző termelési
kapacitása, beleértve a telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket

A Felülvizsgálati dokumentáció 2. fejezete részletesen tartalmazza a folytatott tevékenységet.
6.5.

Megfelelőség vizsgálata a BAT előírásainak

Felhasznált forrás: BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV
SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL (http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek)

BAROMFI-

VAGY

6.5.1. Általános BAT-következtetések
6.5.1.1.

Környezetirányítási rendszerek (EMS) – 1. BAT

1. BAT

A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan
környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja a
következő összes jellemzőt:
1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása;
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 tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel
és beruházással összhangban;
4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva 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 intézkedések megtétele, különös tekintettel a
következőkre:
a) monitoring és mérés (lásd még az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó
létesítményekből /IED-létesítmények/ származó kibocsátások monitoringjáról szóló
JRC-referenciajelentést),
b) korrekciós és megelőző intézkedések;
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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 megfelelően vezették-e be és tartják-e fenn azt;
6. az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének 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 során;
9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazása.
10. Kifejezetten az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztési ágazat vonatkozásában a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a következő jellemzőket:
11. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT);
12. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT).
Az alkalmazási terület szempontjából lényeges technikai megfontolások
A környezetirányítási rendszer hatálya (például részletessége) és jellege (például szabványosított vagy nem
szabványosított) a gazdaság természetével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges környezeti
hatásainak körével függ össze.
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás
A BAT-következtetésekben felsorolt és bemutatott technikák nem előíró jellegűek és nem teljes körűek.
Használhatók egyéb olyan technikák, amelyek legalább egyenértékű környezetvédelmet biztosítanak.
A törzstenyésztéstől a fogyasztó asztaláig a nyomonkövethetőség biztosítható és garantált a kiváló
minőség, melyet az ISO 22000, IFS, BRC minőségbiztosítási rendszer működtetése is biztosít.
Cégcsoportuk célja, hogy mezőgazdasági termelő tevékenységünket társadalmilag felelős módon
végezzék, és üzleti tevékenységünkből származó nyereségünkből a működési közegünket jelentő
környezetünk és a közösség fejlődéséhez is hozzájáruljanak.
Vállalati filozófiájuk és üzleti stratégiáik szerves részét képezi a társadalom és környezet iránt érzett
felelősségünk, azonban nem csak jó vállalati polgárok szeretnénk lenni, hanem aktívan és eredményesen
kívánnak tenni a közösségek és környezet fejlesztése érdekében.
Mezőgazdasági termelő vállalatként működésükben a természetnek meghatározó szerepe van, ezért a
természeti erőforrások és környezetünk védelme számunkra kiemelt fontosságú.
Menedzsment rendszerekkel szembeni fontosabb elvárások a Tranzit-Ker Kft.-nél:
- környezeti stratégia kialakítása és képviselete a legfelső vezetés részéről,
- tiszta szervezeti felépítés, amiben a környezeti felelősség beépül a döntéshozatali folyamatokba,
- az üzemi tervezés, működtetés, karbantartás, indítás és leállítás folyamataiban a környezeti
szempontok megjelenítése írásos formában.
A cégcsoport minden tagja tudatos környezetpolitikát gyakorol. Minden állattartó telep rendelkezik az
Európai Uniós normáknak megfelelő technológiával, szigorúan betartják az erre vonatkozó előírásokat a
környezet túlzott terhelésének elkerülése érdekében.
A rendszer üzemeltetése a környezetvédelmi előírások szigorú betartása mellett üzemel.
Az üzemelés során az üzemelési paramétereket folyamatosan ellenőrzik és optimalizálják.
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6.5.1.2.

Jó gazdálkodás – 2. BAT

2. BAT A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása
érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti.
Technika

a

b

c

d

e

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 megfelelő távolságot;
- vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati
viszonyokat (pl. szél és csapadék);
- mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli
fejlesztési kapacitását;
- előzzék meg a vízszennyezést.
A személyzet oktatása és képzése, különösen a
következők vonatkozásában:
- vonatkozó szabályozások, állatállomány
tartása, állategészségügy és állatjólét,
trágyakezelés, munkavállalók biztonsága;
- trágya szállítása és kijuttatása;
- tevékenységek tervezése;
- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzetkezelés;
- a berendezések javítása és karbantartása.
Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és
események, például a víztestek szennyeződésének
kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában:
- a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz;
- cselekvési terv lehetséges problémák esetén
(pl. tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy
összeomlása, a trágyahalmokból való
ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések);
- szennyezéshez vezető váratlan események
kezelését szolgáló berendezések (pl.
alagcsövek (dréncső) bedugaszolására szolgáló
eszköz, védőárok, uszadékfogó az
olajkiömlések ellen).
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
kezelésére.
Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami
megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.

Alkalmazhatóság

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás

Nem feltétlenül
alkalmazható
általánosan a
meglévő
üzemekre/
gazdaságokra.

Meglévő üzemeknél nem releváns,
azonban a telep telepítési helyének
kiválasztásakor figyelembe vették a
terület meteorológiai egyéb
klimatikus adottságait.
A lakott ingatlanok távolsága
megfelelő, a tevékenység
kibocsátásai nem zavarják a
lakosságot.

Általánosan
alkalmazható.

A telepen alkalmazott munkások
megfelelő szakképesítéssel
rendelkeznek, ismerik a kárelhárítási
terveket és az abban foglalt
kárelhárítási megoldásokat.

Általánosan
alkalmazható.

A telep kárelhárítási tervet készít az
előírásoknak megfelelően.

Általánosan
alkalmazható.

A javítási és karbantartási
feladatokat az üzemeltető
üzemeltetési szabályzatban rögzíti.

Általánosan
alkalmazható.

Az elhullott állati tetemeket
elszállításig zárt konténerben
tárolják. Innen környezetvédelmi és
állategészségügyi engedélyekkel
rendelkező állati hulladékokat
feldolgozó telepre szállítják.
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6.5.1.3.

Takarmányozás

3. BAT Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel
egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia
a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában.
Technika

a

b

c

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 megfeleljen az állat
energiaszükségleteinek
és
az
emészthető
aminosavaknak.
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.
Szabályozott mennyiségű esszenciális
aminosavak hozzáadása 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 aminosav-profilban
nem mutatkozik hiányosság.

Alkalmazhatóság

Általánosan
alkalmazható.

Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás
A takarmányozásra használt tápok
tartalmaznak az állatok szükségleteinek
megfelelően különböző aminosavakat, ill.
enzimeket.
A takarmány összetétele korcsoportoknak
megfelelően folyamatosan változik,
beltartalmilag optimális, az állatok mindig azt a
takarmányt kapják, amelyre szükségük van.
A brojler granullált tápokat fogyaszt.

Általánosan
alkalmazható.

Az alkalmazhatóság
korlátozott lehet, ha
alacsony
fehérjetartalmú
takarmány gazdasági
szempontból nem áll
rendelkezésre.
Szintetikus
aminosavak nem
alkalmazhatók az
ökológiai
állattenyésztésben.

A pecsenyekacsákat az első két hétben
morzsázott, illetve 3 mm-es granulált
pecsenyekacsa indítótáppal, majd 42 napos
korig 5 mm-es granulált pecsenyekacsa
nevelőtáppal, s a hízlalás végén befejező táppal
etetik.
A keveréktakarmányok beltartalmi értékei az
életkor szerinti igénynek megfelelően
optimalizált.
Brojler tápok beltartalmi értékei:
Betartalmi paraméter
Szárazanyag
Nyersfehérje
AMEn
Nyerszsír
Nyersrost
Lizin
Metionin
Metionin + cisztin
Kalcium
Foszfor
Nátrium
A-vitamin
D3-vitamin
E-vitamin
Narasin
Nikarbazin
Salinomycin
UBI Zyme SB 500
Fitáz enzim

M.e.
%
%
MJ/kg
%
%
%
%
%
%
%
%
NE/kg
NE/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
FYT/kg

Indítótáp
89,00
22,06
12,58
5,26
3,60
1,39
0,55
0,92
0,98
0,59
0,14
13500,00
5000,00
75,00
50,00
50,00
+
+

Nevelőtáp
89,00
20,82
12,89
5,56
3,43
1,24
0,50
0,86
0,93
0,58
0,14
13500,00
5000,00
50,00
70,00
+
+

Pecsenyekacsa tápok beltartalmi értékei:

d

Az
összes
kiválasztott
nitrogént
csökkentő engedélyezett takarmányadalékanyagok 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
takarmányhatékonyságot pl. azáltal, hogy javítja a
takarmányok emészthetőségét vagy hatással van a
gyomor-bélrendszer flórájára.

Általánosan
alkalmazható.

Tulajdonság
Szárazanyag %
Nyers fehérje %
Ny. zsír %
Ny. rost %
Cu mg/kg
AMEn baromfi MJ/kg
Lizin %
Methionin %
Methionin+Cisztin %
Ca %
P%
P hasznosítható %
Na %
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E mg/kg
44,867

Indítótáp
88,9
20,7
4,074
3,692
16,325
11,92
1,1
0,5
0,849
1
0,7
0,394
0,16
11760
2952
47,896

Nevelőtáp
88,7
17,45
3,004
3,062
16,33
12,2
0,955
0,5
0,817
0,916
0,596
0,34
0,16
12250
3075

Pecsenyeliba tápok beltartalmi értékei:

Tulajdonság
Szárazanyag %
Nyers fehérje %
Ny. zsír %
Ny. rost %
Nyershamu %
AMEn baromfi MJ/kg
Lizin %
Methionin %
Met+Cisz %
Ca %
P%
Na %
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E mg/kg

Indítótáp
89,44
18,50
2,92
6,00
5,99
11,08
1,03
0,42
0,77
0,93
0,77
0,18
13500
5000
50

Nevelőtáp
89,25
16,50
2,75
6,00
5,06
11,31
0,92
0,38
0,71
0,76
0,60
0,18
10000
4000
40
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4. BAT Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének
kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák
egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában:
Technika

a

b

c

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.
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 emészthetőségét vagy hatással
van a gyomor-bélrendszer flórájára.
Könnyen
emészthető
szervetlen
foszfátok
alkalmazása
a
takarmány
hagyományos
foszforforrásainak helyettesítésére.

6.5.1.4.

Hatékony vízfelhasználás

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás

Alkalmazhatóság

Általánosan alkalmazható.

A fitáz nem feltétlenül
alkalmazható az ökológiai
állattenyésztésben.

A takarmány összetétele
korcsoportoknak
megfelelően folyamatosan
változik, beltartalmilag
optimális, az állatok mindig
azt a takarmányt kapják,
amelyre szükségük van.
A tápok tartalmaznak fitázt.

A könnyen emészthető
szervetlen foszfátok
elérhetőségének korlátai
között általánosan
alkalmazható.

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

Alkalmazhatóság

a

A vízfelhasználás nyilvántartása.

Általánosan alkalmazható.

b

A vízszivárgás feltárása és javítása.

Általánosan alkalmazható.

c

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

Nem alkalmazható száraz
tisztítási rendszereket
alkalmazó baromfitenyésztő
üzemekben.

A konkrét állatkategória szempontjából
alkalmas berendezések (pl. önitató,
kerek itató, itatóvályú) megválasztása és
használata a víz (ad
libitum)
elérhetőségének egyidejű biztosítása
mellett.

Általánosan alkalmazható.

d

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás
Az itatás szopókás itató rendszerrel
működik, azok magasságát mindig a
madarak életkorához kell beállítani.
Fontos, hogy a vízátfolyás mértéke
megfelelő legyen, a vízfelvételnek
ugyanis fontos hatása van a végsúlyra.
A nevelés teljes időszaka alatt a
madarak az ivóvízhez korlátlanul
hozzáférnek.
Függesztett Corti Snap Superflow
itatóberendezést alkalmaznak, melyhez
gyógyszeradagoló csatlakozik. A
berendezés szelepes („szopókás”)
megoldású önitató jellegű, így
víztakarékos és nem nedvesíti az
almot.
A telep alkalmazott almozásos
technológia vízfelhasználással nem jár.
A berendezések mosása minimális
vízfelhasználással történik.
Az istállókban a takarításhoz használt
berendezések megfelelő szelepekkel,
ill. elzáró rendszerrel vannak ellátva.
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A vízhasználatot minden istállóban
külön mérik.

Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának
rendszeres ellenőrzése és (szükség
esetén) átállítása.

Általánosan alkalmazható.

A nem szennyezett esővíz tisztításra
történő újrahasznosítása.

Nem feltétlenül
alkalmazható meglévő
gazdaságokban a nagy
költségek miatt.
A biológiai védelmi
kockázat korlátozhatja az
alkalmazhatóságot.

6.5.1.5.

Üzemeltetési szabályzat szerint
folyamatosan ellenőrzik a
szivárgásokat.

Nem releváns.

Szennyvízkibocsátás

6. BAT A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának
alkalmazása.

a

b

c

Technika

Alkalmazhatóság

Az udvar szennyezett területének lehető
legkisebbre korlátozása.
A vízfelhasználás minimalizálása.
Leírás:
A szennyvíz mennyisége csökkenthető olyan
technikákkal, mint az előtisztítás (pl. gépi
száraztisztítás) és a nagynyomású tisztítás.
A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan
szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.
Leírás:
Az elkülönítés módja az elkülönített gyűjtés megfelelően
megtervezett és karbantartott alagcsőrendszerrel.

Általánosan
alkalmazható.
Általánosan
alkalmazható.
Nem feltétlenül
alkalmazható
meglévő
gazdaságokban.

Megfelelőség, a telepen alkalmazott
eljárás

A telepen technológiai szennyvíz nem
keletkezik, csak kommunális jellegű.

A csapadékelvezetés megfelelő
(ereszcsatornák, folyókák). A
szennyezetlen csapadékvíz nem
érintkezhet a kommunális szennyvízzel.

7. BAT A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák
egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
Technika
a

b

c

A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba
vagy hígtrágyatárolóba.
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 használható az
elkülönítésre a biológiai kezelés előtt.
Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer
(esőztető
berendezés,
mozgó
öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás)
alkalmazásával.
Leírás:
A szennyvízáramok a kijuttatás előtt pl. tartályokban vagy
derítőkben ülepíthetők. A fennmaradó szilárd frakciókat is
ki lehet juttatni. A vizet át lehet szivattyúzni a tározókból
pl. esőztető berendezésbe vagy mozgó öntözőberendezésbe
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 alacsony szórási röppálya (alacsony
szóráskép) és a nagy cseppek.

Alkalmazhatóság

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás

Általánosan alkalmazható.

Általánosan alkalmazható.

Az alkalmazhatóság a
gazdasággal szomszédos
földterületek mérsékelt
rendelkezésre állása miatt
korlátozott lehet.
Csak olyan szennyvíz esetén
alkalmazható, amely
bizonyítottan csekély
mértékben szennyezett.

A kommunális szennyvizeket
a telepen szigetelt tartályban
gyűjtik, majd
szennyvíztelepre szállítják
azt.
A telepen a szennyvizet nem
kezelik.

nem releváns.
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6.5.1.6.

Hatékony energiafelhasználás

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

Alkalmazhatóság
Nem
feltétlenül
alkalmazható meglévő
üzemekben.

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás

a

Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek.

b

A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá
működtetésük
optimalizálása,
különösen,
ahol
légtisztító rendszereket 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 állattartásra
szolgáló épületben mért CO2-koncentrációnak megfelelően
vezérelnek;
- a fűtő-/hűtő- és szellőztetőberendezések megfelelő elosztása,
hőérzékelők és külön fűtött területek.

Általánosan
alkalmazható.

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 nedvesség 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.

Nem feltétlenül
alkalmazható
természetes
szellőzéssel működő
üzemekben. A
szigetelés nem
feltétlenül
alkalmazható meglévő
üzemekben a
kialakítási korlátok
miatt.

Az épületek megfelelő
hőszigeteléssel készültek el.

d

Energiahatékony világítás használata.
Leírás:
Az energiahatékonyabb világítás a következők segítségével érhető el:
i. A hagyományos volfrámizzók vagy más, csekély
energiahatékonyságú izzók lecserélése energiahatékonyabb
világításra, úgymint fénycső-, nátrium- és LED-világításra;
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.

Általánosan
alkalmazható.

Klíma vezérlő automatika kerül
beépítésre, amely a világítást is
programozza.
1 db Hotraco ORION
multifunkciós vezérlő komputer
A broilerhizlaláshoz
hagyományos világítási
programot alkalmaznak. A
megvilágítási program egy
hosszú megvilágítási és egy
rövid 0,5-1 óra sötét
periódusból áll. Ezzel az állat
hozzászokik a sötéthez, és nem
okoz gondot egy esteleges
áramszünet.

Az épületben tartásterenként
18 db Sierra típusú földgáz
üzemű, egyenként 11,7 [kW]
teljesítményű zónás
vezérlésű
infrasugárzó.biztosítja a
megfelelő hőmérsékletet.
A szellőztetés ún.
Euroemme kombinált alagút
szellőzés, melyet sikeresen és
jó hatásfokkal üzemeltetnek
már korábban épült
telepeknél is.
A szellőztetésre beépített
ventilátorok alacsony
energiaigényűek és alacsony
zajkibocsátással
rendelkeznek.
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h

Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek
egyike alkalmazható:
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 hőcserélő 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 mélységben)
a föld alá helyezett csöveken áramlik át, eközben kihasználja
a talaj alacsony szezonális hőmérséklet-ingadozását.
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 hűtő- vagy
fűtőrendszerbe.
A technika révén különböző körökből (például hígtrágyahűtőrendszer, geotermikus energia, tisztító víz, biológiai hígtrágyakezelő reaktorok vagy biogáz-létesítmények kibocsátotta
gázok) nyelhető el hő.
Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal
borított padozattal (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.

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

A levegő-talaj hőcserélők csak akkor
alkalmazhatók, ha elegendő hely áll
rendelkezésre, mivel nagy kiterjedésű
talajfelületre van szükség.

Az istállókban
hőcserélőket nem
alkalmaznak.

A geotermikus hő visszanyerésén alapuló
hőszivattyúk alkalmazhatósága vízszintes
csövek használata esetén korlátozott, a
helyigény miatt.

Az telepen
hőszivattyúkat és
hővisszanyerést nem
alkalmaznak.

Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal
borított padozattal (kombinált szintes, ún.
combideck rendszer).

Nem alkalmazható a központi
szellőztetőrendszert használó üzemekben.
Nem feltétlenül alkalmazható olyan
sertéstenyésztő üzemekben, ahol:
- az állatok tartására szolgáló hely alommal
borított, és az éghajlat meleg;
- - az állatok tartására szolgáló hely
alommal nem borított, vagy nincsenek
fedett, elkülönített bokszok (pl.
ketrecek), és hideg az éghajlat.
Nem feltétlenül alkalmazható baromfitenyésztő
üzemekben:
- a tenyésztés kezdeti szakaszában, a
kacsatenyésztést kivéve;
- rendkívüli időjárási körülmények miatt.

A telep istállóiban a
természetes és a
mesterséges
szellőztetés is
megoldott.
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6.5.1.7.

Zajkibocsátás

9. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében
a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását 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 szabályzata;
iv. zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a
források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést
szolgáló intézkedések végzésére;
v. a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a
zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.
Alkalmazhatóság
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet számítani
és/vagy azt igazolták.
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás
A telepen a zajkibocsátásokból adódóan a lakott területeket terhelés nem éri.

10. BAT A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében
a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

a

b

c

Technika

Alkalmazhatóság

Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny
terület között.
Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális
szabványtávolság alkalmazásával kellő távolság biztosítható
az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között.
Berendezések elhelyezése.
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 takarmánysilókat,
hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen a
gazdaságban.
Üzemeltetési intézkedések.
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 hétvégén,
ha lehetséges;
iv. zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevékenységek
során;
v. a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti
működtetése, ha lehetséges;
vi. a szabadtéri földmunkák minimális területre korlátozása a
földnyeső gépek által kibocsátott zaj csökkentése érdekében.

Nem feltétlenül
alkalmazható általánosan a
meglévő
üzemekre/gazdaságokra.

Meglévő üzemek esetében a
berendezések áthelyezését a
helyhiány vagy a magas
költségek korlátozhatják.

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás

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

Általánosan alkalmazható.

A zajjal járó rakodási
tevékenységet hétköznap
végzik csak.
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Alacsony zajszintű berendezések.
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).

e

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

f

Zajcsökkentés.
A zaj terjedése a zajkibocsátók és zajvevők közé helyezett
zajvédőkkel csökkenthető.

6.5.1.8.

A 10. BAT d.iii. pontja csak
sertéstenyésztő üzemekben
alkalmazható.
Passzív ad libitum etetők
csak abban az esetben
alkalmazhatók, ha a
berendezés új, vagy azt
lecserélték, vagy
amennyiben az állatok
etetését nem kell korlátozni.
Az alkalmazhatóságot a
helyigény, továbbá
egészségvédelmi és
biztonsági okok
korlátozhatják.
Nem alkalmazható olyan
hangelnyelő anyagokra,
amelyek meggátolják az
üzem hatékony tisztítását.
Biológiai biztonsági
okokból nem feltétlenül
alkalmazható általánosan.

A telephelyen automata
etetést alkalmaznak, ami a
legkisebb zajkibocsátással
jár.
Zajszegény ventilátorok
alkalmazása tervezett.

Zajcsökkentő berendezések
kialakítására a telepen nincs
szükség.

Zajvédő fasor tervezett.

Porkibocsátás

11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi
technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás
A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi technikák
kombinációja alkalmazható:
1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú
A hosszú szalma nem
A telepen almos technológiát
szalma vagy faforgács az aprított szalma
alkalmazható a hígtrágyaalapú
alkalmaznak.
helyett);
rendszerekben.
A mélyalmos istállóban
naponta történik a mélyalom
2. Friss alom alkalmazása, alacsony
felülszórása kézzel.
porképződéssel járó almozási technikával (pl.
Általánosan alkalmazható.
kézzel).
Pneumatikus takarmánytárolók
3. Ad libitum takarmányozás
Általánosan alkalmazható.
látják el takarmánnyal az
4. Nedves takarmány vagy pellet használata,
istállókat.
vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok
Általánosan alkalmazható.
A
tárolók
töltése során
hozzáadása a száraz takarmányra épülő
figyelnek a kiporzás
rendszerben.
csökkentésére.
5. A pneumatikusan feltöltött, száraz
takarmányt
tároló
berendezések
Általánosan alkalmazható.
A CF Special típusú tányéros
porleválasztóval való felszerelése;
brojler etető berendezés az
egyik legkorszerűbb
etetővonal.
6. A szellőztetőrendszer oly módon történő
kialakítása és működtetése, amely mérsékli a
Alkalmazhatóságát állatjóléti
Az szellőző rendszer az állatok
levegő áramlásának sebességét az épületen
megfontolások korlátozhatják.
igényeihez optimalizált, az
belül.
istállón belüli levegőáramlás
Technika

a

Alkalmazhatóság

sebessége alacsony, ezáltal a
porkibocsátás kedvező.
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b

c

A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával:
Az alkalmazhatóságot az állatok
1. Vízpárásítás;
párásítás során csökkenő hőérzete
korlátozhatja, különösen az állat
Nem alkalmazzák.
A vizet szórófejek nagy nyomáson finom cseppekké
életének érzékeny szakaszában,
porlasztják, amelyek elnyelik a hőt, majd a gravitáció
és/vagy hideg és nedves éghajlat
Az istállók klímáját az
folytán a földre esnek, eközben benedvesítik a
mellett.
alagútszellőztetéssel biztosítják,
porszemcséket, amelyek elég nehézzé válnak ahhoz, hogy Az alkalmazhatóságot korlátozhatja a
mely számítógép által vezérelt.
leülepedjenek. Kerülni kell az alom nedvesedését vagy szilárd trágyázáson alapuló rendszer a
nyirkosodását.
tenyésztési időszak végén a magas
ammóniakibocsátás miatt.
2. Olaj permetezése;
Csak olyan baromfitenyésztő
Szórófejekkel tiszta növényi olajat permeteznek a helyiségen
üzemekben alkalmazható, ahol az
belül. Permetezésre víz és megközelítőleg 3% növényi olaj
állatok nagyjából 21 napnál
elegye is használható. A keringő porszemcsék az
idősebbek. A tojótyúkokat tartó
Nem releváns.
olajcseppekhez kötődnek, majd az alomra rakódnak le.
üzemekre való alkalmazhatóság
Vékony növényiolaj-réteget az alomra is felvisznek a
korlátozott lehet a tyúkólban
porkibocsátás megelőzése érdekében. Kerülni kell az alom
található berendezések
nedvesedését vagy nyirkosodását.
szennyeződésének kockázata miatt
3. Ionizálás.
Az állattartó épületben elektrosztatikus mező jön létre,
Nem feltétlenül alkalmazható
amely negatív ionokat állít elő. A levegőben szálló
sertéstenyésztő üzemekben vagy
porszemcsék feltöltődnek a szabad negatív ionokkal; majd
meglévő baromfitenyésztő
Nem releváns.
a részecskék a gravitációs erő és az elektrosztatikus mező
üzemekben műszaki és/vagy
vonzása következtében a padlóra és a helyiség felületeire
gazdasági okokból.
rakódnak le.
A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, például:
1. Vízcsapda;
A távozó levegőt a szellőztető ventilátoraival vízfürdő felé
Csak azokra az üzemekre
terelik, ahol a porszemcsék átáznak. Az áramlást ekkor
alkalmazható, amelyekben
180 fokkal felfelé irányítják. A vízszintet rendszeresen
szellőzőalagutat használnak.
feltöltik a párolgás kompenzálására.
2. Száraz szűrő;
A távozó levegőt egy pl. többrétegű műanyagból álló szűrőn
Csak azokra a baromfitenyésztő
fújják át, amelyet a végfal ventilátora elé helyeznek. Az üzemekre alkalmazható, amelyekben
áthaladó levegő jelentős irányváltásokon megy át, a
szellőzőalagutat használnak.
részecskéket így a centrifugális erő elkülöníti.
3. Vízmosó;
A távozó levegőt betétes szűrőközegen fújják át
keresztirányú áramlással. A betétre folyamatosan vizet
permeteznek. A port ezzel eltávolítják, és az a
víztartályban ülepszik le, amelyet az újratöltés előtt
kiürítenek.
A telepen az elszívott levegőt nem
4. Nedves mosó;
tisztítják.
A távozó levegőt szűrőn (pl. betétes falon) vezetik át,
amelyre áramló savas folyadékot (pl. kénsavat)
permeteznek. 70–95%-os ammóniacsökkentés érhető el.
Ez a technika nem feltétlenül
alkalmazható általánosan a nagy
5. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrő);
kivitelezési költségek miatt.
Inert betéttel ellátott toronyszűrő, amelyet általában
Csak olyan meglévő üzemekre
permetezett vízzel folyamatosan nedvesen tartanak. A
alkalmazható, ahol központosított
légszennyező anyagokat a folyékony fázis elnyeli, majd a
szellőztetőrendszert használnak.
szűrő elemein megtelepedő mikroorganizmusok lebontják.
70–95%-os ammóniacsökkentés érhető el.
6. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító
rendszer;
A kétlépcsős rendszerben az első lépcsőt (nedves mosó)
általában egy biomosóval (második lépcső) kombinálják. A
háromlépcsős rendszerben az első lépcsőt (vizes mosó)
második lépcsővel (nedves mosó) kombinálják, amelyet
biofilter követ (harmadik lépcső). 70–95%-os
ammóniacsökkentés érhető el.
7. Biofilter
A távozó levegőt szerves anyagból (pl. gyökérfa vagy
Csak hígtrágyát használó üzemben
faapríték, vastag kéreg, komposzt vagy tőzeg) álló
alkalmazható.
szűrőágyon vezetik át. A szűrőanyagot a felület időszakos
Az állattartásra szolgáló helyen kívül
permetezésével mindig nedvesen tartják. A nedves réteg
elegendő térre van szükség, ahol a
elnyeli a porszemcséket és a levegő bűzös vegyületeit,
szűrőcsomagokat el lehet helyezni.
amelyeket ezt követően a nedvesített almon élő
mikroorganizmusok oxidálnak vagy lebontanak.
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6.5.1.9.

Bűzkibocsátás

12. BAT A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem
kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását,
végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát 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;
iii. az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata;
iv. bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a bűzkibocsátás
monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a
felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére;
v. a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a bűzzel
kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.
Alkalmazhatóság
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani
és/vagy azt igazolták.
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás
A telep környezete bűz szempontjából nem érzékeny.

13. BAT A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez
nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát
foglalja magában.
Technika

a

b

Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és
az érzékeny területek között
Leírás:
Az üzem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális
szabványtávolság alkalmazásával, vagy a környező területeken
esetlegesen
előforduló
bűzkoncentráció
előrejelzését/stimulációját szolgáló diszperziómodellezés
segítségével kellő távolság biztosítható az üzem/gazdaság és az
érzékeny terület között.
Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek
valamelyikére vagy azok kombinációjára épül:
- az állatok és a felületek tisztán és szárazon
tartása (pl. a takarmány kiömlésének
elkerülése, a részlegesen rácsozott
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)
trágyatárolóba;
- a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a
hígtrágya hűtésével) és a beltéri hőmérséklet
mérséklése;
- a trágya felülete felett a levegő áramlásának
és sebességének csökkentése;
- az alom szárazon, aerob körülmények között
tartása az almos tartáson alapuló
rendszerben.

Alkalmazhatóság

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás

Nem feltétlenül
alkalmazható általánosan a
meglévő
üzemekre/gazdaságokra.

A telep és a lakott ingatlanok
távolsága optimális.

A beltéri környezet
hőmérsékletének, a
légáramlásnak és a
sebességnek a csökkentése
nem feltétlenül
alkalmazható állatjóléti
megfontolásokból.
A hígtrágya öblítéssel
történő eltávolítása nem
alkalmazható az érzékeny
területekhez közel
található sertéstenyésztő
üzemekre a bűz tetőzése
miatt.
Az állattartásra való
alkalmazhatóságot lásd:
30. BAT, 31. BAT, 32.
BAT, 33. BAT és 34.
BAT.

A mélyalmos rendszerben
rendszeres a mélyalom
felülszórásával biztosítják,
hogy az alom száraz maradjon.
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c

d

e

f

Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő
kibocsátási feltételeinek optimalizálása az alábbi
technikák egyikének vagy kombinációjának
alkalmazásával:
- a kivezető magasságának növelése (pl. a
levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, a
távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak
alsó része helyett);
A telepen és környezetében
- a függőleges kivezető szellőztetési
több az érdességi viszonyokat
sebességének fokozása;
A tetőgerinc tengelyének
fokozó facsoport is található,
- külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy
kiigazítása meglévő
megy a transzmissziós
örvényt keltsenek a kilépő légáramlásban (pl.
üzemekre nem
paramétereket módosítja,
növényzet);
alkalmazható
ezáltal a telep
bűzkibocsátásának
- terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részein
hatásterülete csökken.
elhelyezkedő 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.
Ez a technika nem feltétlenül
alkalmazható általánosan a nagy
kivitelezési költségek miatt.
Csak olyan meglévő üzemekre
alkalmazható, ahol
Légtisztító berendezés alkalmazása,
központosított
például:
szellőztetőrendszert
1. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes
használnak.
Légtisztító berendezés a telepen
szűrők);
A biofilter csak hígtrágyát
nem tervezett.
2. Biofilter;
használó üzemben
3. Kétlépcsős vagy háromlépcsős
alkalmazható.
légtisztító rendszer;
A biofilter esetében az
állattartásra szolgáló épületen
kívül elegendő térre van
szükség, ahol a
szűrőcsomagokat el lehet
helyezni.
Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra:
Lásd a 16. BAT b. pontjának
Az állatok vágóhídra szállítása után
alkalmazhatóságát a hígtrágya
a berendezések (etetők, itatók)
1. A hígtrágya vagy a szilárd trágya
vonatkozásában.
szétszerelése történik, majd a
befedése a tárolás során;
Lásd a 14. BAT b. pontjának
tárgya-eltávolítás tolólappal, úgy,
alkalmazhatóságát a szilárd
hogy szóródás ne történjen.
trágya vonatkozásában.
Az istállóból tolólappal eltávolított
trágyát közvetlenül a teherszállító
járműre rakják és a engedéllyel
2. A tárolót az uralkodó szélirányra
rendelkező komposztáló telepre
tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan
vagy a biogázüzembe szállítják
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek
Általánosan alkalmazható.
további hasznosításra.
csökkentik a szél sebességét a tároló
körül vagy felett (pl. fák, természetes
A kitrágyázás során elszóródó
akadályok);
trágyát azonnal összegyűjtik és a
szállítójárműre rakják.
3. A hígtrágya felkavarodásának
Általánosan alkalmazható.
Nem releváns.
minimálisra csökkentése.
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
Lásd a 19. BAT d. pontjának
Nem releváns.
(levegőztetés);
alkalmazhatóságát.
Lásd a 19. BAT f. pontjának
2. A szilárd trágya komposztálása,
Nem releváns.
alkalmazhatóságát.
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Lásd a 19. BAT b. pontjának
Nem releváns.
alkalmazhatóságát.
Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágya kijuttatására:
1. Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy Lásd a 21. BAT b., a 21. BAT c.
Az almos trágya sávosan kerül
mélyinjektáló alkalmazása hígtrágya
vagy a 21. BAT d. pontjának
kijuttatásra, és a lehető
kijuttatásához;
alkalmazhatóságát.
leghamarabb bedolgozzák azt a
2. A trágyát a lehető leghamarabb el kell
Lásd a 22. BAT
talajban.
dolgozni.
alkalmazhatóságát.
3. Anaerob rothasztás.

g

6.5.1.10.

Kibocsátás szilárd trágya tárolásából

14. BAT A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a
BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

a

b

c

Technika

Alkalmazhatóság

A kibocsátó felület és a szilárd trágyahalom
térfogatarányának csökkentése.
Leírás:
A trágya tömöríthető, vagy háromfalú tárolót lehet használni.

Általánosan alkalmazható.

A szilárd trágyahalom lefedése.
Leírás:
Erre a célra például UV-álló műanyag borítás, tőzeg, fűrészpor
vagy faforgács használható. A tömören záró borítás csökkenti a
légcserét és az aerob bomlást a trágyarakásban, ennek
következtében kisebb lesz a levegőbe jutó kibocsátás.

Általánosan alkalmazható,
ha a szilárd trágyát az
állattartásra szolgáló helyen
szárítják vagy előszárítják.
Nem feltétlenül
alkalmazható nem szárított
szilárd trágyára, ha a
rakáshoz gyakran adnak
hozzá trágyát.

A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben
történő tárolása.
Leírás:
A mezőgazdasági épület szokásosan egyszerű épület, át nem
eresztő padozattal és tetővel, kellően szellőzik az anaerob
feltételek elkerüléséhez, továbbá a szállítást biztosító ajtaja van.
A szárított baromfitrágyát (pl. alom a brojlerek és a tojótyúkok
alól, levegőn szárított, szalagokra gyűjtött tojótyúk-ürülék) a
szalagok vagy a homlokrakodó segítségével a baromfiólból a
mezőgazdasági épületbe szállítják, ahol hosszú ideig lehet tárolni,
anélkül, hogy újranedvesedne.

Általánosan alkalmazható.

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás

A telepen nem tárolnak
trágyát, ezért nem releváns.

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 következő prioritási sorrendben.

a

b

c

Technika

Alkalmazhatóság

A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben
történő tárolása
Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya tárolásához.
Leírás:
Vízhatlan betonból készült alaplemez, amely kombinálható három
oldalfallal és fedéllel, azaz a trágya rakfelülete feletti tetővel, UV-álló
műanyaggal stb. A padló az elülső elvezető csatorna felé lejt (pl. 2%).
A folyékony frakciók, továbbá az esővíz okozta elfolyások
szivárgásmentes betongödörbe gyűlnek; ezeket ezt követően kezelik.
A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton
történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és
gyűjtőtartállyal szerelnek fel az elfolyás esetére.
Leírás:
A tárolót tömör, át nem eresztő padozattal, elvezetőrendszerrel,
például elvezető csövekkel látják el, amely tartályba torkollik, ahova
a folyékony frakciókat és az esővíz okozta elfolyásokat gyűjtik.

Általánosan
alkalmazható.

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás
Nem releváns, mivel nincs
trágya szárítás.

Általánosan
alkalmazható.
Nem releváns, mivel nincs
trágya tárolás.
Általánosan
alkalmazható.
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d

e

Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek
elegendő a kapacitása a szilárd trágya tárolásához
olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges.
Leírás:
A trágya kijuttatására alkalmas időszakok a helyi éghajlati
viszonyoktól, jogszabályoktól stb. függnek, ezért kellő kapacitású
tárolólétesítményre van szükség. A rendelkezésre álló kapacitás
lehetővé teszi azt is, hogy a kijuttatás idejét a növények
nitrogénigényéhez igazítsák.
A szilárd trágya tárolása kültéri halmokban a felszíni
vagy felszín alatti vízfolyásoktól távol, ahova esetleg a
trágyából folyadék szivároghatna be.
Leírás:
A szilárd trágyát közvetlenül a talajra rakják a földeken, a
kijuttatás előtt korlátozott ideig (pl. néhány napig vagy több hétig). A
rakás helyszínét legalább évente megváltoztatják, és azt a felszíni vagy
felszín alatti vizektől a lehető legtávolabb helyezik el.

6.5.1.11.

Általánosan
alkalmazható.

Nem releváns, mivel nincs
trágya tárolás.

Csak ideiglenes
kültéri rakásokra
alkalmazható,
amelyek helye
minden évben
változik.

Nem releváns, mivel nincs
trágya tárolás.

Kibocsátás hígtrágya tárolásából

16. BAT A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT
az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.
17. BAT A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás
csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.
18. BAT A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá trágyatárolóból és/vagy
földmedrű tárolóból (derítőből) származó szennyeződésének megelőzése céljából a BAT az alábbi
technikák kombinációjának alkalmazása.
Nem releváns.

6.5.1.12.

A trágya feldolgozása a gazdaságban

19. BAT Amennyiben a trágyát a gazdaságban dolgozzák fel, a levegőbe és a vízbe történő nitrogénfoszfor- 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:

a

Technika

Alkalmazhatóság

Megfelelőség,
a telepen
alkalmazott
eljárás

A hígtrágya mechanikus elkülönítése. Ez magában foglalja
például a következőket:
csigaprés-szeparátor;
dekanter centrifuga;
koaguláció–flokkuláció;
szeparáció szitával;
szűrőprés.
Leírás:
A különböző szárazanyag-tartalmú folyékony és szilárd frakciók
elkülönítése pl. csigaprés-szeparátorral, dekanter centrifugával, szitával vagy
szűrőpréssel. Az elkülönítés fokozható a szilárd részecskék
koagulációjával–flokkulációjával.

Csak
a
következő
esetekben
alkalmazható:
a nitrogén- és foszfortartalom
csökkentésére van szükség
azon földterület korlátozott
rendelkezésre állása miatt,
ahova a trágyát ki lehetne
juttatni;
a trágya ésszerű költségek
mellett nem szállítható el
kijuttatásra.
A poliakrilamid flokkulálószerként
nem feltétlenül alkalmazható az
akrilamid-képződés kockázata miatt.

Nem alkalmazzák.

Ez a technika nem feltétlenül
alkalmazható általánosan a nagy
kivitelezési költségek miatt.

Nem alkalmazzák.

A trágya anaerob rothasztása biogáz-létesítményben.

b

Leírás:
Az anaerob mikroorganizmusok zárt reaktorban oxigén hiányában lebontják a
trágyát alkotó szerves anyagokat. Ekkor biogáz keletkezik, amelyet összegyűjtenek
energiatermelési célra, azaz hőtermeléshez, kombinált hő- és villamosenergia-, és/vagy
közlekedésben használt üzemanyag termeléséhez. A termelt hő egy részét
újrahasznosítják a folyamatban. A stabilizált maradék (fermentációs maradék)
trágyaként használható (ha a komposztálást követően kellően szilárd fermentációs
maradékot tartalmaz).
A szilárd trágya együtt rothasztható a hígtrágyával és/vagy más koszubsztrátokkal,
biztosítva egyúttal a 12%-nál alacsonyabb szárazanyag-tartalmat.
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c

d

e

f

Külső alagút használata a trágya szárításához.
Leírás:
A trágyát összegyűjtik a tojótyúkok óljából, majd szállítószalagokkal egy
erre szánt kültéri zárt struktúrába továbbítják, amely struktúra perforált,
egymást fedő szalagokból áll, ezek csatornát formálnak. A szalagokon
keresztül meleg levegőt áramoltatnak, amely nagyjából két vagy három nap
alatt megszárítja a trágyát. A csatornát a tojótyúkok óljából elszívott
levegővel szellőztetik.
A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés).
Leírás:
A szerves anyagok biológiai lebontása aerob körülmények között. A tárolt
hígtrágyát alámerülő vagy úszó levegőztető berendezéssel szellőztetik
folyamatos vagy szakaszos eljárással. Az üzemi változókat úgy
szabályozzák, hogy megelőzzék a nitrogén eltávozását, például a hígtrágya
mozgatását a lehető legkisebbre mérséklik. A maradék (komposztált vagy
nem komposztált) trágyaként hasznosítható a sűrítést követően.
A hígtrágya nitrifikációja és denitrifikációja.
Leírás:
A szerves nitrogén egy részét ammóniummá alakítják. Az ammóniumot
nitrifikáló baktériumokkal nitritté és nitráttá oxidálják. Anaerob
periódusok alkalmazásával a nitrát N2-vé alakítható szerves szén
jelenlétében. Egy másodlagos medencében a zagy leülepszik, amelynek egy
részét a levegőztető medencében újrahasznosítják. A maradék (komposztált
vagy nem komposztált) trágyaként hasznosítható a sűrítést követően.
A szilárd trágya komposztálása.
Leírás:
A szilárd trágya szabályozott aerob komposztálása mikroorganizmusok
segítségével, amelynek végterméke (komposzt) kellően stabil a szállításhoz,
tároláshoz és a talajba való kijuttatáshoz. A bűzt, a mikrobiológiai
kórokozókat és a trágya víztartalmát csökkentik. A hígtrágya szilárd
frakciója szintén komposztálható. Az oxigénellátás a rendek mechanikus
forgatásával vagy a halmok mesterséges levegőztetésével biztosítható. Dobok
és komposztálótartályok is használhatók. Biológiai oltóanyagok, zöld
maradványok vagy más szerves hulladékok (pl. fermentációs maradék) együtt
komposztálható a szilárd trágyával.

6.5.1.13.

Kizárólag a tojótyúkok tenyésztésére
szolgáló üzemekben alkalmazható.
Nem alkalmazható trágyaszállító
szalagokkal nem felszerelt meglévő
üzemekben.

Nem releváns.

Csak akkor alkalmazható, ha fontos a
kórokozók és a bűz csökkentése a
kijuttatás előtt. Hideg éghajlat mellett
nehézkes lehet a levegőztetés kellő
szintjének fenntartása a téli
időszakban.

Nem releváns.

Új üzemek/gazdaságok esetében nem
alkalmazható. Csak olyan meglévő
üzemekre/gazdaságokra alkalmazható,
ahol a nitrogén eltávolítására van
szükség azon földterület korlátozott
rendelkezésre állása miatt, ahova a
trágyát ki lehetne juttatni.

Nem releváns.

Csak
a
következő
esetekben
alkalmazható:
a trágya ésszerű költségek
mellett nem szállítható el
kijuttatásra;
fontos a kórokozók és a bűz
csökkentése a kijuttatás előtt;
a gazdaságban elegendő hely
van rendek kialakításához.

A telepen keletkező
trágyát a nyírbátori
komposztáló
üzembe szállítják.

A trágya kijuttatása

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

a

b

c

d
e
f
g
h

A trágyát befogadó földterület felmérése annak azonosítása érdekében, hogy számolni kell-e elfolyással,
figyelembe véve a következőket:
a talaj típusa, a körülmények és a földterület lejtése;
éghajlati viszonyok;
a földterület vízelvezetése és öntözése;
vetésforgó;
vízforrások és vízvédelmi területek.
Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv fenntartásával) 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).
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.
A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitrogén- és foszfortartalmára, továbbá a talaj jellemzőire (pl.
tápanyagtartalom), a növénykultúra szezonális igényeire, továbbá az időjárási viszonyokra és a földterület
körülményeire figyelemmel, amely tényezők elfolyást okozhatnak.
A trágya kijuttatásának összehangolása a növények tápanyagigényével.
A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyások feltárása és szükség esetén a megfelelő reagálás
érdekében.
Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és annak garantálása, hogy a trágya betöltésére hatékonyan
sor kerülhessen annak kiömlése nélkül.
Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató gépek megfelelő üzemi állapotban vannak és a beállításuk a kellő
adagolási arányhoz igazodik.

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás
A trágya kijuttatása téli,
valamint belvizes
időszakban nem történik.
Olyan földterületre nem
juttatnak ki trágyát, amely
magas talajvízállás miatt
veszélyeztetett.
Az egységnyi területre
kijutatott trágya
mennyisége a tervezett
növénykultúra
tápanyagigényének
megfelelő.
A trágyakijuttatásra
használt munkagépeket
folyamatosan
karbantartják.
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21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a
BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
Nem releváns.

22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT
a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba.
Leírás
A talaj felületére juttatott trágya bedolgozása szántással vagy más művelő eszközzel történik, például boronával vagy
tárcsával, a talaj típusától és a körülményektől függően. A trágyát teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik. A szilárd
trágya kijuttatása megfelelő trágyaszóróval történik (pl. rotációs trágyaszóró, hátsó ürítésű trágyaszóró, kettős célú
trágyaszóró). A hígtrágya kijuttatása a 21. BAT szerint történik.
Alkalmazhatóság
Nem alkalmazható gyepterületre, sem talajvédő művelés során, kivéve szántóföldre történő átállás vagy
újravetés esetén. Nem alkalmazható megművelt földterületre, ha a növényeket a trágya bedolgozása
károsíthatja. A hígtrágya bedolgozása nem alkalmazható a sekély- vagy mélyinjektálók általi kijuttatást
követően.
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás
Az almos trágyát a kiszórás után azonnal bedolgozzák a talajba, ezzel csökkentve a nitrogén és a foszfor
tartalom levegőbe történő kikerülését és az értékes tápanyagtartalom csökkenését.
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6.5.1.14.

A teljes termelési folyamat kibocsátása

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozó teljes
termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési
folyamatból származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a gazdaságban
végrehajtott BAT révén.

6.5.1.15.

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 alkalmazásával.
Technika

a

b

Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének
alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend
nyersfehérje-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: 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 nyersfehérje-tartalmára vonatkozó
standard értékek segítségével.
Az Nvisszatartás és a Pvisszatartás az alábbi módszerek valamelyikével
határozható meg:
- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat (vagy tojótyúkok esetén a tojás) standard 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).
Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának
elemzésével.
Leírás:
Megmérik a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogénés foszfortartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént és
foszfort a térfogatra (hígtrágya esetében) vagy a tömegre (szilárd trágya
esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. 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.

Gyakoriság

Évi egy
alkalommal
minden állatkategóriára.

Évi egy
alkalommal
minden állatkategóriára.

Alkalmazhatóság

Megfelelőség, a
telepen alkalmazott
eljárás

Általánosan
alkalmazható.

A BAT
következtetések
elérhetősége után
2019-től az
anyagmérlegek
összeállítására évente
sor kerül.

Általánosan
alkalmazható.

A BAT
következtetések
elérhetősége után
2019-től az trágya
összetételének
elemzésére évente sor
kerül.
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25. BAT A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a
megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.

c

Technika

Gyakoriság

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.

Évi egy alkalommal
minden
állatkategóriára.

Alkalmazhatóság

Megfelelőség, a
telepen
alkalmazott
eljárás

Általánosan
alkalmazható.

A becslés a BAT
útmutatók alapján
minden
felülvizsgálat
alkalmával
elvégzik.

26. BAT A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása
Leírás
A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható:
- 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 szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból
ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.
Alkalmazhatóság
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani
és/vagy azt igazolták.
Megfelelőség, a telepen alkalmazott eljárás
A telep környezete bűz szempontjából nem érzékeny.

27. BAT A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák
legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.

Technika

b

Becslés kibocsátási tényezők alapján.

Gyakoriság

Alkalmazhatóság

Megfelelőség,
a telepen
alkalmazott
eljárás

Évente egyszer.

Ez a technika nem feltétlenül
alkalmazható általánosan a
kibocsátási tényezők
meghatározásának költsége
miatt.

A becslés a BAT
útmutatók alapján
minden
felülvizsgálat
alkalmával
elvégzik.
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Fajlagos kibocsátások – BREF
A fajlagos értékeket az alábbi dokumentációk alapján határoztuk meg:
BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL
Brojlerek tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása
3.2. táblázat: BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerek tartásra szolgáló egyes
épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan
BAT-AEL (1) (2)
Paraméter
(NH3 kg-ja/férőhely/év)
NH3-ban kifejezett ammónia
0,01 – 0,08
(1) A BAT-AEL nem feltétlenül alkalmazható az állattenyésztés következő típusaira: extenzív beltéri
tartás, szabadtartás, hagyományos szabadtartás és teljes szabadtartás, az 543/2008/EK rendeletben
meghatározottak szerint.
(2) A tartomány alsó határa a légtisztító rendszerek használatával függ össze.
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or
Pigs
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)
2017.
3.3 Excretion and emission levels
Table 3.53: Range of reported air emission levels from poultry houses
Type of poultry
NH3
CH4
N2O
kg per bird place per year
0.034–0.078
0.0017–0.023
0.078–0.2
0.002–0.180
NI
NI

PM10

Odour

0.01–0.04
0.02–0.15
0.008–0.078

ouE/s per bird
0.102–0.68
0.102–1.53
0.042–0.227

Laying hens – Enriched cage systems
Laying hens – Non-cage systems
Pullets (cage and not cage systems)

0.01–0.15
0.019–0.36
0.014–0.21

Broilers

0.004–
0.18

0.004–
0.006

0.009–0.032

0.004–
0.025

0.032–0.7

0.025–0.58
0.045–
0.387

NI

NI

0.016–0.049

0.11–0.93

NI

0.015

0.09–0.5

0.4

0.138–0.68

NI

NI

0.24–0.9

0.71

0.05–
0.29

NI

0.015

0.01–0.084

0.098–0.49

NI

NI

Broiler breeders
Turkeys (female)
Whole period
Turkeys (male)
Whole period

Ducks

Guinea fowl (2)
0.80
NI
0.015
Odour emissions have been derived from original data expressed in ouE/s per LU.

Trágya kibocsátásai
Table 3.62: Emission factors reported by the UK for solid manure storage
Production
Manure type
Ammonia emission factors
1 224 g N/t initial heap
1.49 kg NH3/t initial heap
Pig manure (FYM)
Manure heap
mass/yr
mass/yr
1 956 g N/t initial heap
2.38 kg NH3/t initial heap
Poultry manure
Manure belts
mass/yr
mass/yr
1 956 g N/t initial heap
Poultry manure
Deep pit
2.38 kg NH3/m2/yr
mass/yr
1 435 g N/t initial heap
Poultry manure
Litter
1.74 kg NH3/m2/yr
mass/yr
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Becsült kibocsátások tartástechnológiánként a teljes állatlétszámra vonatkoztatva:
Brojlertartás idején
Kibocsátott ammónia (kg/év)
Kibocsátott metán (kg/év)
Kibocsátott dinitrogén-oxid (N2O) (kg/év)
Kibocsátott szálló por (PM10) (kg/év)

23464,35
2607,15
10698,32
7560,74

Kacsa előnevelés esetén
Kibocsátott ammónia (kg/év)
Kibocsátott dinitrogén-oxid (N2O) (kg/év)
Kibocsátott szálló por (PM10) (kg/év)

22840,4
2015,3
6314,6

Kacsa elő- és utónevelés esetén
Kibocsátott ammónia (kg/év)
Kibocsátott dinitrogén-oxid (N2O) (kg/év)
Kibocsátott szálló por (PM10) (kg/év)

15188,7
3125,8
9794,2

Trágyatároló kibocsátásai
A trágyatároló ammónia kibocsátása
Tározott trágya (t)
Fajlagos kibocsátás (kg/év)
Emisszió (kg/év)

5600
2,380
13328

29. BAT A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása.
Paraméter

a

Vízfogyasztás.

b

Villamosenergiafogyasztás.

c

Tüzelőanyag-fogyasztás.

d

A beérkező és távozó
állatok száma, ideértve
adott esetben a születést
és az elhullást is.

e

Takarmányfogyasztás.

f

Trágyatermelés.

Leírás

Alkalmazhatóság

Megfelelőség,
a telepen
alkalmazott
eljárás

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

A leginkább vízigényes
eljárások külön
monitorozása nem
feltétlenül alkalmazható
meglévő gazdaságokban, a
vízhálózat kialakításától
függően.

A vízfogyasztást
folyamatosan
mérik.

A leginkább energiaigényes
eljárások külön
monitorozása nem
feltétlenül alkalmazható
meglévő gazdaságokban, a
villamosenergia-hálózat
kialakításától függően

A fogyasztás
folyamatosan
mérik.

Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy
számlák használatával. Az állattartó
épületek villamosenergia-fogyasztását a
gazdaság más üzemeitől külön
monitorozzák. Az állattartó épületekre
jellemző leginkább energiaigényes
eljárásokat (fűtés, szellőztetés, világítás
stb.) külön is lehet monitorozni.
Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy
számlák használatával.

A gázfogyasztást
folyamatosan
mérik.

Rögzítés pl. megfelelő
nyilvántartásokkal.
Általánosan alkalmazható.
Rögzítés pl. számlákkal vagy megfelelő
nyilvántartásokkal.
Rögzítés pl. megfelelő
nyilvántartásokkal.

A telepeken
megfelelő
nyilvántartást
vezetnek.
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6.5.2. Az intenzív baromfitenyésztésre vonatkozó BAT-következtetések
A baromfiólak ammóniakibocsátása

33. BAT A kacsák tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése
érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

a

Megfelelőség, a telepen
alkalmazott eljárás
A természetes vagy mesterséges szellőztetésre alapuló alábbi technikák egyike
1. Gyakori alomhozzáadás (tömör padló és
mélyalom, vagy mélyalom és rácsozott padló
A telepen mesterséges szellőztetést és
kombinációja).
szivárgásmentes itatórendszert
alkalmaznak.
Az almot úgy tartják szárazon, hogy gyakran (napi
A mélyalom és a rácsozott padló
szinten) adnak hozzá friss anyagot igény szerint. A szilárd
kombinációját használó meglévő
Az alom felülszórása napi
trágyát a tenyésztési ciklus végén távolítják el.
üzemek esetében az
rendszerességgel történik.
Az elhelyezési rendszer természetes és mesterséges
alkalmazhatóság a meglévő
szellőztetéssel szerelhető fel, emellett kombinálható
szerkezetek kialakításától függ.
A padló szigetelt szulfátálló beton.
szabadtartásos rendszerrel.
Mélyalom és rácsozott padló kombinációja esetén a padlót
A szilárd trágyát a termelési ciklus
rácsokkal szerelik fel az itatóterületen (a teljes padlóterület
végén távolítják el.
megközelítőleg 25%-a).
2. A trágya gyakori eltávolítása (teljesen
rácsozott padló esetén).
Technika

Alkalmazhatóság

Rácsok fedik azt a gödröt, ahol a trágyát tárolják és ahonnan azt
a külső tárolóba ürítik. A külső tárolóba történő gyakori
trágyaürítés a következőképpen végezhető el:
1. állandó gravitációs áramlás;
2. változó gyakorisággal történő kaparás.
Az elhelyezési rendszer természetes és mesterséges szellőztetéssel
szerelhető fel, emellett kombinálható szabadtartásos rendszerrel.

Csak berber-/pézsmakacsák
(Cairina moschata) tartására
alkalmazható állat-egészségügyi
okokból.

Nem releváns.

Nem feltétlenül alkalmazható
általánosan a nagy kivitelezési
költségek miatt.
Csak olyan meglévő üzemekre
alkalmazható, ahol központosított
szellőztetőrendszert használnak.

Alkalmazását nem tervezik.

Légtisztító rendszer alkalmazása, például:
1. Nedves mosó;
A távozó levegőt betétes szűrőközegen fújják át
keresztirányú áramlással. A betétre folyamatosan vizet
permeteznek. A port ezzel eltávolítják, és az a
víztartályban ülepszik le, amelyet az újratöltés előtt
kiürítenek.

f

2. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító
rendszer;
A kétlépcsős rendszerben az első lépcsőt (nedves mosó)
általában egy biomosóval (második lépcső) kombinálják. A
háromlépcsős rendszerben az első lépcsőt (vizes mosó)
második lépcsővel (nedves mosó) kombinálják, amelyet
biofilter követ (harmadik lépcső). 70–95%-os
ammóniacsökkentés érhető el.
3. Biomosó (vagy bio csepegetőtestes szűrő).
Inert betéttel ellátott toronyszűrő, amelyet általában
permetezett vízzel folyamatosan nedvesen tartanak. A
légszennyező anyagokat a folyékony fázis elnyeli, majd a
szűrő elemein megtelepedő mikroorganizmusok lebontják.
70–95%-os ammóniacsökkentés érhető el.

6.6.

A létesítményben, illetve technológiában felhasznált, valamint az ott előállított
anyagok, illetve energia jellemzői és mennyiségi adatai

Lásd „Felülvizsgálati dokumentáció” 2.1.4. fejezetét.
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6.7.

A létesítmény kibocsátásainak forrásai

A létesítmény kibocsátásainak forrásait a felülvizsgálati dokumentáció részletesen tartalmazza.
Pontszerű források: nem található a telepen
Diffúz források:
- istállók (légszennyező anyagok, szaganyagok kibocsátása)
- trágyatárolók
Diffúz források központi EOV koordinátái:
Forrás megnevezése
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D15 (trágyatároló)

EOV Y
892673
892753
892822
892728
892765
892803
892861
892883
892937
892985
893031
893077
893015
892916

EOV X
276002
275989
275977
275825
275821
275816
275813
275811
275805
275799
275777
275772
275958
275965

Vonalas források:
- csapadékvíz szikkasztó árkok
Valamennyi forrás megtalálható a 2.1. fejezetben közölt helyszínrajzon.
6.8.

A létesítményből származó kibocsátások minőségi és mennyiségi jellemzői, valamint
várható környezeti hatásai a környezeti elemek összességére vonatkozóan

Lásd a „Felülvizsgálati dokumentáció” 3. fejezetét.
6.9.

A létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének meghatározása a
szakterületi jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron
átterjedő hatásokat

Lásd a „Felülvizsgálati dokumentáció” 3. fejezetét.
6.10.

A létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, vagy ha a megelőzés nem
lehetséges, a kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai eljárások és egyéb
műszaki megoldások, valamint ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technikának
való megfelelése

A felülvizsgálatban bemutatott környezetei hatások volumenüket tekintve nem jelentősek, nem érintenek
lakott területeket.
A tevékenységből eredő környezeti hatások közül a szaganyagok kibocsátása, mint hatótényező a levegőt
néhány 100 m-es távolságban jelentősen terheli.
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Alkalmazható szakcsökkentő technológiák:
BioAMP – Poultry Farming vagy azzal egyenértékű technológia alkalmazása javasolt.
A légszennyező anyag csökkentő hatás összegzése:
Parameters

Main Source (forrás)

Ammonia

Urea and undigested dietary protein sources
Natural Anaerobic digestion of organic waste.
Hydrogen sulphide, ammonia and organic amines
Due to production of toxic gases
Sulphur containing proteins in the bedding
Flies spread disease

Foul odours
Mortality
Hydrogen sulphide
Flies

Average change using
BioAmp System
(átlagos csökkenés)
60-90% reduction
40-60% reduction
From 10 to 25%
40-90% reduction
Significant reduction

A légszennyező anyagok (beleértve a szaganyagok) terjedésének mérséklésére a telep telekhatárában és
lehetőség szerint a telepen belül is erdősávok telepítése javasolt. Ez nagymértékben növeli az érdességet,
mely a transzmissziós számításoknál kapott értékeket jelentősen csökkentheti.
A munkagépek kibocsátásait a következő EU direktívában foglaltaknak megfelelő munkagépek
alkalmazásával csökkenthetők.
„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember
14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről”
6.11.

A hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a keletkezett hulladék
újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és újrahasznosítására,
valamint a nem hasznosítható hulladék környezetszennyezést, illetve -károsítást
kizáró módon történő ártalmatlanítására szolgáló megoldás

A telepen folytatott hulladékgazdálkodás gyakorlata megfelelő.
Lásd „Felülvizsgálati dokumentáció” 3.3. fejezetét.
6.12.

Az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését, illetve
csökkentését szolgáló intézkedések

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysági intézkedések:
‐
‐
‐

‐

Az épületek, ill. berendezések megfelelő hőszigeteléssel vannak ellátva.
Energia hatékony szellőztető rendszer került kialakításra, természetes szellőztetéssel és
időszakosan energiatakarékos ventilátorokkal.
A telep vízellátását biztosító rendszert az üzemeletetési szabályzat szerint rendszeresen ellenőrzik.
A telep vízfogyasztását folyamatosan, mérőműszerrel nyomon követik, és a mért adatokat
feljegyzik. A telep vízellátó rendszere megfelelő, elfolyásokat megakadályozása érdekében a
rendszerben biztonsági elzárókat (szelepeket) alakítanak ki. A telep vízellátását biztosító rendszert
az üzemeletetési szabályzat szerint rendszeresen ellenőrzik.
A telepen a felhasználása kerülő tüzelőanyagok (földgáz) minimalizálásra kerültek.

Biztonság:
A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszerek a telephelyen:
- tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kármentői,
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-

-

tűzvédelmi rendszerek és eszközök (tűzfalak, tűzérzékelők, tűzoltó rendszerek),
robbanásvédelem rendszerei és eszközei,
szabotázs elleni védelmi rendszerek (pl. épület biztonsági berendezései, beléptetést szabályozó és
megfigyelésre vonatkozó intézkedések),
villámvédelem,
tűzérzékelő és tűzvédelmi eszközök az alacsony feszültségű áramelosztó paneleknél,
figyelmeztető, riasztó és biztonsági rendszerek, melyek vagy a normális működésben beálló
zavarok esetén lépnek működésbe, vagy megakadályozzák az üzemzavarokat, vagy visszaállítják a
normális állapotokat,
az istállók szulfátálló padlóval ellátottak, amely meggátolja a trágyából esetlegesen kijutó
csurgalékvizek földtani közegbe, felszín alatti vizekbe való szivárgását,
a trágyatároló medencék szigeteltek,
az üzem és területe, illetve a szállítási útvonalak szilárd burkolattal ellátottak, ezáltal a kiporzás, a
földtani közeg és a felszín alatti vizek elszennyeződése csökken.

Az üzemeltetés során a váratlanul bekövetkezhető események kapcsán havária terv készítése kötelező.
A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, hogy minden
műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.
Az üzemeltető feljegyzést készít bármely a területen használatban lévő technológia, vagy berendezés
működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról, illetve karbantartás miatti leállásáról a
külön erre a célra rendszeresített naplóban.
Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltakkal összhangban, és haladéktalanul értesíteni kell
a Felügyelőséget. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a környezetkárosodás
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelete kárelhárítással
összefüggő üzemi terv készítését írja elő a folytatott tevékenységre. A terv célja, hogy a telepen dolgozók
megismerjék a technológiából adódó vízminőség- védelemmel kapcsolatos veszélyeket, a balesetek
megelőzésének lehetőségeit, valamint az esetlegesen bekövetkezett haváriák során melyek az elvégzendő
lokalizációs és kárelhárítási feladatok. A telep rendelkezik érvényes tervvel.
Az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni kell
arról, hogy mindhárom műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.
A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési
zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról a külön erre a
célra rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), mintavételről,
elemzésről, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek.

Szennyezések megelőzése:
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Az esetleges talajvíz szennyezés nyomon követése érdekében a telepen 3 db monitoring kút
létesült.
A tevékenység során keletkező melléktermékek szakszerű és a legkorszerűbb technológiákkal
kerülnek hasznosításra (pl. elhullott állatok ártalmatlanítása).
A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetnek
adják át ártalmatlanítás céljából.
A veszélyes hulladékok gyűjtése a telepen szabályosan kialakított üzemi gyűjtőhelyen történik.
A technológiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyűjtése során a
környezetszennyezés/károsítás lehetőségét is ki kell zárni. A tevékenység során keletkező
veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint kell végezni.
A talajszennyezések elkerülése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett végezett kitrágyázást
lehetőség szerint kerülni kell.
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6.13.

A létesítményből származó kibocsátások mérésére (monitoring), folyamatos
ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések

Levegő
A telephelyen bejelentésre kötelezett pontforrás nem található.
Felszí alatti víz
Tekintve a tervezett tevékenység jellegét a területen állandó mintavételre alkalmas műtárgy (talajvízfigyelő
kutak) kialakítása a szennyezettség esetleges nyomon követése érdekében megtörtént.
El kell elvégeztetni az alábbi táblázatban feltüntetett mintavételeket és méréseket:
Tevékenység
Gyakoriság
Vízmintavétel a talajvízfigyelő kutakból
Évente
Vízszintmérés
Vizsgálandó paraméterek köre:
- pH
- Elektromos vezetőképesség
- Ammónium
- Nitrit
- Nitrát
- Ortofoszfát
- Szulfát
- Klorid
A mintavétel során a minősített pontminta kerül bevizsgálásra. A mintavétel során a minta pH -ját,
vezetőképességét, hőmérsékletét a helyszínen akkreditált módszerrel vizsgálja a mintavevő csoport. A
minták hűtve kerülnek tárolásra és 24 órán belül beszállításra a vizsgálatokat végző laboratóriumba.
Az értékelés és adatszolgáltatás rendje
Az akkreditált mintavételi jegyzőkönyveket, valamint a monitoring vizsgálatok eredményeit az illetékes
„zöldhatóság” részére meg kell küldeni. A mintavételezés előtt 8 nappal a „zöldhatóságot” értesíteni
kell a mintavétel idejéről az esetleges kontrollminta vételi lehetőséget biztosítani kell a részükre.
6.14.

Biztosítékadási és céltartalék
meghatározott adatok

képzéssel

kapcsolatos,

külön

jogszabályban

A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 101.§ (5) bekezdése szerint a környezethasználó
külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységéhez környezetvédelmi biztosíték adására köteles,
valamint a tevékenységével okozható előre nem látható környezetkárosodások felszámolása
finanszírozásának biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezhető.
A környezetvédelmi biztosíték célja, hogy hozzájáruljon a tevékenység folytatása/létesítmény
üzemeltetése folytán lehetségesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására szolgáló intézkedések
végrehajtásához, valamint a tevékenység/létesítmény felhagyásához kötődő környezetvédelmi
kötelezettségek megvalósításához.
A biztosítékadással kapcsolatos kötelezettségeket a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség állapítja meg abban a határozatában, amelyben engedélyezi a jelentős környezeti kockázatú
tevékenységet.
Álláspontunk szerint a tervezett tevékenység nem jelentős környezeti kockázatú tevékenység.
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7. Alapállapot jelentés
7.1.

A terület korábbi és további használatának bemutatása

7.1.1. A terület pontos lehatárolása
A felülvizsgálati dokumentáció 1. fejezete részletesen tartalmazza.

7.1.2. A terület korábbi használatát, beépítettségének és borítottságának változását
legjobban bemutató légifotók, archív térképek, fotódokumentációk
A térképeket mellékleten csatoljuk.

7.1.3. A terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságainak, az
élővilágnak és a védendő természeti értékeknek a bemutatása
A felülvizsgálati dokumentáció 3. fejezete részletesen tartalmazza.

7.1.4. A területhasználat története a területen folytatott korábbi és aktuális tevékenységek
A felülvizsgálati dokumentáció 2. fejezete részletesen tartalmazza.

7.1.5. A terület további használatának részletes bemutatása a tevékenységek, technológiák,
valamint a felhasznált anyagok és keletkező hulladékok, környezeti kibocsátások
részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadásával
A felülvizsgálati dokumentáció 3. fejezete részletesen tartalmazza.

7.1.6. A területen folytatott, illetve tervezett tevékenységek során felhasznált, előállított vagy
kibocsátott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a földtani közegben és a
felszín alatti vizekben, a vizsgálat módszertanának, az alkalmazott eljárásoknak,
méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével
A telephelyen keletkező és felhasznált anyagok listáját a felülvizsgálati dokumentáció részletesen
tartalmazza.
Vizsgálati módszertan: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklet
Vizsgálati paraméterek és szabványok:
pH – MSZ1484-22:2009
Fajlagos elektromos vezetőképesség – MSZ EN 27888:1988
Nitrát – EPA 353.1:1978; EPA 354.1:1971
Nitrit – EPA 354.1:1971
Szulfát – EPA 375.4:1978
Foszfát – EPA 365.1:1981
Klorid – MSZ 1484-15:2009
Alkalmazott módszerek:
- Ogata egydimenziós analitikus modell
- Surfer 11.0.642 szoftver algoritmusai
- RISC (Human Health) szoftver
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7.1.7. A korábbi tevékenységekből szennyezőanyagok környezetbe történt kibocsátásának
és a területet érintő rendkívüli havária események ismertetése környezetvédelmi
felülvizsgálatok, állapotértékelések, auditok és azok dokumentációinak bemutatása
Az üzemeltető tájékoztatása alapján, a telepen az üzemelés megkezdése óta felszín alatti vizeket
veszélyeztető havária nem fordult elő.
A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk:
A határozatokat és engedélyeket a felülvizsgálati dokumentáció tartalmazza.
Legutolsó környezetvédelmi felülvizsgálat ideje: 2018.
Készítette: Barna Sándor környezetvédelmi szakértő

7.1.8. A területen és az annak környezetében tárolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése
A felülvizsgálati dokumentáció részletesen tartalmazza.

7.1.9. A hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás, a terület
érzékenységi kategóriáinak ismertetése
Terem közigazgatási területe – a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet módosításáról szóló rendelet melléklete szerint, - érzékeny.
A telep a „2a” alkategóriájú, azaz 20 mm-nél nagyobb utánpótlású területen kerül kialakításra.
A terület nitrátérzékeny.
T99CT-U-15
gazdasági év (frissítés dátuma) 2018 (2018-03-01)
támogatható terület
9.6606 ha
összes terület
17.5591 ha
nitrátérzékeny terület
Igen
T9E00-R-15
gazdasági év (frissítés dátuma) 2018 (2018-03-01)
támogatható terület
0 ha
összes terület
2.8717 ha
nitrátérzékeny terület
Igen
TH54C-7-15
gazdasági év (frissítés dátuma) 2018 (2018-03-01)
támogatható terület
7.4425 ha
összes terület
17.7608 ha
nitrátérzékeny terület
Igen
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7.1.10. Az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye,
elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége
A telep tulajdonosa:
TRANZIT-KER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4028 Debrecen, Simonyi út 23.
Telefon: +36 21 2333 235
e-mail: titkarsag@tranzitker.hu
7.2.

A felszín alatti vizek, a földtani közeg állapotának bemutatása

7.2.1. Az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján
7.2.1.1.

Az alapállapot-jelentés végzőjének, a dokumentáció készítőjének adatai,
működési, szakértői engedélyek, mintavételi és mintavizsgálati akkreditáció
száma, hatálya

Alapállapot-jelentés végzőjének, a dokumentáció készítőjének adatai:
Barna Sándor
környezetvédelmi szakértő
ENVIRO-EXPERT KFT.
4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.
Tel: +36 (52) 324-747 Fax: +36 (52) 998-084
Mobil: +36 (20) 426-4352;
Email: enviroexpertkft@gmail.com
Szakértői engedély száma:
- Hulladékgazdálkodás (SZKV-hu/09-1037)
- Levegőtisztaság-védelem (SZKV-le/09-1037)
- Víz- és földtani közegvédelem (SZKV-vf/09-1037)
- Zaj-és rezgésvédelem (SZKV-zr/09-1037)

7.2.1.2.

A vizsgálati módszerek ismertetése

A vizsgálat lépései:
1. A szennyezés lehatároláshoz szükséges alapadatok összegyűjtése
2. A szennyezés lehatárolás munkálatainak (terepi, laboratóriumi) elvégzése, a feltárási és
vizsgálati adatok kiértékelése
A szennyezés megállapítása és lehatárolása érdekében vizsgáltuk a területen található 3 db talajvízfigyelő
kút adatait használtuk fel.
A monitoring kutak műszaki adatai:
1. sz. figyelőkút
EOV
X: 275945
koordináták
Y: 892680
Talpmélység
10,0 m
+1,1 - -1,0 m-ig: 159/149
mm acél
Csövezés
+1,0 - -10,0 m-ig: 110/100
mm PVC
Szűrőzés
-4,0 - -9,0 m-ig

2. sz. figyelőkút
X: 275904
Y: 893036
10,0 m
+1,1 - -1,0 m-ig:
159/149 mm acél
+1,0 - -10,0 m-ig:
110/100 mm PVC
-4,0 - -9,0 m-ig

3. sz. figyelőkút
X: 275740
Y: 893030
10,0 m
+1,1 - -1,0 m-ig:
159/149 mm acél
+1,0 - -10,0 m-ig:
110/100 mm PVC
-4,0 - -9,0 m-ig
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3. A szennyezés lehatárolás vizsgálati eredményeinek kiértékelése
A szennyezés lehatárolás során elvégzett feltáró fúrások eredményeinek kiértékelését a Surfer 11.0.617
nevű 2,5 dimenziós felületszerkesztő programmal végeztük.
A SURFER 10.7 szoftverrel végzett feladatok részletes ismertetése:
Potenciometrikus felülettérképek készítése (hidroizohipszák, szivárgási irány, hidraulikus
gradiens).
A számításaink során torzításmentes interpolációs technikák közül a krigelést, valamint a természetes
szomszéd (natural neighbour method) módszert alkalmaztuk.
A krigelés a paramétereknek ismeretlen pontban, geostatisztikai alapokon nyugvó meghatározására
alkalmas a környező mérések alapján. A módszer alapvetően egy súlyozott átlagszámítás, ahol az
alkalmazott átlagszámítási súlyokat geostatisztikai alapokon, variogramfüggvények segítségével
határozhatjuk meg.
A természetes szomszéd módszer is súlyozott átlagszámítás elvén alapul. A súlyokat az egyes pontok köré
rajzolható ún. hatóterület alapján veszik fel. A hatóterület meghatározása során a pontok köré egy
háromszöghálót illeszt, mely háromszögek oldalfelező pontjait összekötő egyenesek által kijelölt idomok
jelentik az egyes adatpontok hatóterületét.
-

- A szennyezőanyagok és bomlástermékeik izokoncentrációs térképei
Szintén az előbb bemutatott szoftvert alkalmaztuk.
4. Szennyeződésterjedés modellezés
Horizontális terjedés számítása egydimenziós analitikus modellel (Ogata)
A szennyezésterjedés számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez
alapösszefüggésként az Ogata (1970) egyenletet vettük:
C ( L, t ) =

C0
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ahol
C (L,t): L távolságban t idő elteltével előálló koncentráció (mg/l)
C0: a szennyező anyag kezdeti koncentrációja (mg/l)
L: távolság a szennyezőforrástól (m)
vx: síkszivárgási sebesség (m/d)
DL: longitudinális diszperziós koefficiens (m)
t: a szennyezési eseménytől eltelt idő
A diszperziós koefficiens:
DL = a L  v x + D *

ebből az effektív diffúziós koefficiens (D*):
D* = w  D

ahol a w egy együttható (átlagos értéke 0,25) és a D a diffúziós koefficiens, melynek értéke könnyű
mechanikai összetételen 10-9 m2/s.
A dinamikus diszperzivitást (aL) Neumann (1990) alapján becsültük:
a L = 0,0175  L1, 46

Mindezek alapján modelleztük a valószínűsíthető szennyezés-terjedést - horizontálisan a talajvízben és
vertikálisan a kút szűrőzéséig - a mért legnagyobb koncentrációjú helyet véve kiindulási pontként.
A szennyezőanyag vertikális mozgását szintén az Ogata modellel vizsgáltuk.
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5. Az egyszerűsített, illetve részletes mennyiségi kockázatfelmérés módszertana
Részletes mennyiségi kockázatfelmérést a RISC® szoftverrel végezzük, amennyiben szennyezettség
található a telepen.

7.2.1.3.

A szennyező anyagok minőségének, mennyiségének, koncentrációjának, a
koncentráció határértékekhez [az (A) háttér-koncentráció, vagy az (Ab)
bizonyított háttér-koncentráció, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely
területére vonatkozó (E) egyedi szennyezettségi határértékhez, továbbá a javasolt
(D) kármentesítési célállapot határértékhez] való viszonyának bemutatása.

A vizsgálati eredményeket, azok értékelését a felülvizsgálati dokumentáció 3.2.6. fejezete részletesen
tartalmazza.
A 2018. évi mért értékek, melyek meghatározzák az alapállapotot:
Vizsgált paraméterek

M.e.

pH
Ammónium
Nitrit
Nitrát
Foszfát
Szulfát
Klorid
Réz
Cink

-

mg/l

µg/l

"B"
szennyezettségi határérték
6,5-9,0
0,5
0,5
50
0,5
250
250
200
200

Talajvízfigyelő kutak
1.
2.
3.
7,7
7,7
7,7
<0,03
<0,03
<0,03
<0,01
<0,01
<0,01
2,3
4,7
1,9
0,13
0,07
0,07
49
48
51
31
28
31
<10
42,0
19,7
14,7
312
78,3

7.2.2. Vizsgálatok, modellezések arra az esetre, ha a 2.1.3. pont alapján valamely szennyező
anyag koncentrációja meghaladja a (B) szennyezettségi határértéket
7.2.2.1.

A szennyezettség térbeli lehatárolása (B) szennyezettségi határértékig, illetve (Ab)
bizonyított háttér koncentrációig, illetve diffúz szennyezőforrás esetén a diffúz
szennyezőforrásra jellemző szennyező anyagok esetében addig a mértékig, amíg
kimutatható a vizsgált pontszerű szennyezőforrás jelentős hozzájárulása a
szennyezettséghez

2018. évi vizsgálati adatok alapján megállapítottuk, hogy a területen jelentős szennyezettség nem található.
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7.2.2.2.

A szennyező anyagok térbeli és időbeli mozgásának előrejelzése
(trendvizsgálatok, tendenciák felismerhetősége), a veszélyeztetett terület térbeli
lehatárolása

7.2.2.2.1.

A vizsgált terület alatti talajvíz hidrodinamikája

A felülvizsgálati dokumentáció 3.2.5. fejezete részletesen tartalmazza a számításainkat.
7.2.2.2.2.

Horizontális terjedés előrejelzése

A terület közvetlen környezetének sekély-vízföldtanának jellemzésére a korábbi feltáró fúrások során a
talajvízadó réteg tulajdonságait vettük alapul.
A mintavétel során feltárt rétegek:
1) 0,0-0,60 m:
2) 0,60-2,30 m:
3) 2,30-2,70 m:
4) 2,70-4,20 m:

feltalaj, humuszos homok
durva homok
agyagos homok
iszapos homok

A nyugalmi talajvízszint a vizsgálataink alapján a 4. rétegben található, ezért ebben a rétegben végezzük
el a terjedés vizsgálatot.
Réteg
iszapos homok

szivárgási tényező (K) effektív porozitás vízszintesés (I)
m/s
(ne)
m/m
1,00E-05
0,18
0,002

A szennyezésterjedés számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez
alapösszefüggésként az Ogata (1970) egyenletet vettük.
A tényleges szivárgási sebesség megállapításánál figyelembe kell vennünk az ún. retardációs (késleltetési)
tényezőt. A késleltetési faktor (R) nem adszorbeálódó elemekre egy, egyébként nagyobb, mint egy.
(Czurda-Wagner, 1988; Wagner, 1992; Shackelford, 1990; Czurda és Wagner, 1991; EggloffsteinBurkhardt-Mainka)
Modellezett szennyezőanyag:
nitrát (kiindulási érték: 50 mg/l)
Nitrát
Modellezés időintervalluma: 10 év.
Paraméterek
L - távolság a szennyezőforrástól
szennyező anyag kezdeti
koncentrációja - C0
szivárgási tényező - k
hidraulikus gradiens - I
effektív porozitás - ne*
effektív sebesség - veff
Retardáció - R
tényleges sebesség - vtény
dinamikus diszperzivitás - aL
eltelt idő - t
diffúziós koefficiens - D
effektív diffúziós koefficiens - D*
longitudinális diszperziós
koefficiens - DL
L távolságban t idő elteltével előálló
koncentráció - C

Mértékegység
m

Modell számítások részeredményei
5,0
10,0
25,0

0

mg/l

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

m/s
m/m
m/d
mg/g
m/d
m
d
m2/s
m2/s

1,00E-05
0,0015
0,18
0,007
2,00
0,0024
0,00
3650
1,90E-09
3,42E-09

1,00E-05
0,0015
0,18
0,007
2,00
0,0024
0,18
3650
1,90E-09
6,84E-11

1,00E-05
0,0015
0,18
0,007
2,00
0,0024
0,50
3650
1,90E-09
3,42E-11

1,00E-05
0,0015
0,18
0,007
2,00
0,0024
1,92
3650
1,90E-09
1,37E-11

1,00E-05
0,0015
0,18
0,007
2,00
0,0024
5,29
3650
1,90E-09
6,84E-12

m2/s

4,37E-06

1,32E-03

3,63E-03

1,38E-02

3,81E-02

mg/l

50,0

46,4

25,2

4,2

0,6

50,0
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20. ábra A talajvíz szennyezés előrejelzései 10 évre vonatkoztatva (nitrát)
A szennyezettség szivárgási irányban évente a következő távolságokat halad előre szivárgási irány mentén:

1 év múlva
előálló az
alapállapotnak
megfelelő
koncentráció
távolsága

Paraméterek

Mértékegység

L - távolság a szennyezőforrástól
szennyező anyag kezdeti koncentrációja - C0
szivárgási tényező - k
hidraulikus gradiens - I
effektív porozitás - ne*
effektív sebesség - veff
Retardáció - R
tényleges sebesség - vtény
dinamikus diszperzivitás - aL
eltelt idő - t
diffúziós koefficiens - D
effektív diffúziós koefficiens - D*
longitudinális diszperziós
koefficiens - DL

m
mg/l
m/s
m/m

C 1:

m/d
mg/g
m/d
m
d
m2/s
m2/s
m2/s
mg/l

Modell számítások
részeredményei
0,36
50,0
1,00E-05
0,0015
0,18
0,0072
2,0
0,0024
0,360
365
1,9,E-09
9,5,E-10
2,84E-05
50,00

Évenkénti mozgás: 36 cm szivárgási irányba.
A horizontális terjedés vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy a szennyezés a terület hidrodinamikai
adottságai miatt kis mértékben a szivárgási irányba mozog.
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8. Mellékletek
1. sz. melléklet: Szakértői engedély
2. sz. melléklet: Tulajdoni lap
3. sz. melléklet: Átnézetes térképek
4. sz. melléklet: Laborvizsgálati eredmények 2018.
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1. SZ. MELLÉKLET

2. SZ. MELLÉKLET

3. SZ. MELLÉKLET
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4. SZ. MELLÉKLET

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vizsgálólaboratórium
Debreceni telephely
A NAH által NAH-1-1294/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
4030 Debrecen, Repülőtéri út 12., Debreceni Nemzetközi Repülőtér,
Innovációs Központ, Telefon: 70/400-9568

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
Minta típusa:
Mintavétel rendeltetése:
Mintavétel típusa:
Mintavétel ideje:
Mintavevő neve:

Felszín alatti víz
Önellenőrzés
Pontminta
2018. június 12.
Megrendelő képviselője

Minta beérkezésének ideje:
Minta feldolgozás ideje:
Lezárás ideje:
Minta sorszáma:

Mintavételi eljárás:
Megrendelő neve:
Megrendelő címe:
Mintavétel helye:

Nem akkreditált
Tranzit-Ker Zrt.
4028 Debrecen, Simonyi út 23.
Terem, Baromfitelep, talajvízfigyelő kutak, T-1. sz. . kút, hrsz: 0485/8.

Vizsgálati jegyzőkönyv sorszáma: 1211.
2018. június 12.
2018. június 12.
2018. június 15.
06676/2018 - D

Külső megrendelés
Laboratóriumi vizsgálati eredmények
Komponens

Eredmény

Mértékegység

Szabvány

Réz
Cink

<10
14,7

µg/l
µg/l

MSZ EN ISO 17294-2:2005
MSZ EN ISO 17294-2:2005

- 2018. június 19.

Alsó méréshatár

Határérték

10
2

-

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.
Jelen vizsgálati jelentés a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható, illetve használható fel (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5.10.2.)
A vizsgált minták azonosságáért a megrendelő felel.
A vizsgálati jelentéssel kapcsolatosan reklamációt a kiadás dátumától számított 15 napon belül fogadunk el.

Debrecen, 2018. június 15.

Dr. Czégény Ildikó
laboratóriumvezető
1211. sz. vizsgálati jegyzőkönyv: 1/ 3. lap

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vizsgálólaboratórium
Debreceni telephely
A NAH által NAH-1-1294/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
4030 Debrecen, Repülőtéri út 12., Debreceni Nemzetközi Repülőtér,
Innovációs Központ, Telefon: 70/400-9568

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
Minta típusa:
Mintavétel rendeltetése:
Mintavétel típusa:
Mintavétel ideje:
Mintavevő neve:

Felszín alatti víz
Önellenőrzés
Pontminta
2018. június 12.
Megrendelő képviselője

Minta beérkezésének ideje:
Minta feldolgozás ideje:
Lezárás ideje:
Minta sorszáma:

Mintavételi eljárás:
Megrendelő neve:
Megrendelő címe:
Mintavétel helye:

Nem akkreditált
Tranzit-Ker Zrt.
4028 Debrecen, Simonyi út 23.
Terem, Baromfitelep, talajvízfigyelő kutak, T-2. sz. . kút, hrsz: 0453/10.

Vizsgálati jegyzőkönyv sorszáma: 1211.
2018. június 12.
2018. június 12.
2018. június 15.
06677/2018 - D

Külső megrendelés
Laboratóriumi vizsgálati eredmények
Komponens

Eredmény

Mértékegység

Szabvány

Réz
Cink

42,0
312

µg/l
µg/l

MSZ EN ISO 17294-2:2005
MSZ EN ISO 17294-2:2005

- 2018. június 19.

Alsó méréshatár

Határérték

10
2

-

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.
Jelen vizsgálati jelentés a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható, illetve használható fel (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5.10.2.)
A vizsgált minták azonosságáért a megrendelő felel.
A vizsgálati jelentéssel kapcsolatosan reklamációt a kiadás dátumától számított 15 napon belül fogadunk el.

Debrecen, 2018. június 15.

Dr. Czégény Ildikó
laboratóriumvezető
1211. sz. vizsgálati jegyzőkönyv: 2/ 3. lap

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vizsgálólaboratórium
Debreceni telephely
A NAH által NAH-1-1294/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
4030 Debrecen, Repülőtéri út 12., Debreceni Nemzetközi Repülőtér,
Innovációs Központ, Telefon: 70/400-9568

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
Minta típusa:
Mintavétel rendeltetése:
Mintavétel típusa:
Mintavétel ideje:
Mintavevő neve:

Felszín alatti víz
Önellenőrzés
Pontminta
2018. június 12.
Megrendelő képviselője

Minta beérkezésének ideje:
Minta feldolgozás ideje:
Lezárás ideje:
Minta sorszáma:

Mintavételi eljárás:
Megrendelő neve:
Megrendelő címe:
Mintavétel helye:

Nem akkreditált
Tranzit-Ker Zrt.
4028 Debrecen, Simonyi út 23.
Terem, Baromfitelep, talajvízfigyelő kutak, T-3. sz. . kút, hrsz: 0457/17.

Vizsgálati jegyzőkönyv sorszáma: 1211.
2018. június 12.
2018. június 12.
2018. június 15.
06678/2018 - D

Külső megrendelés
Laboratóriumi vizsgálati eredmények
Komponens

Eredmény

Mértékegység

Szabvány

Réz
Cink

19,7
78,3

µg/l
µg/l

MSZ EN ISO 17294-2:2005
MSZ EN ISO 17294-2:2005

- 2018. június 19.

Alsó méréshatár

Határérték

10
2

-

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.
Jelen vizsgálati jelentés a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható, illetve használható fel (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5.10.2.)
A vizsgált minták azonosságáért a megrendelő felel.
A vizsgálati jelentéssel kapcsolatosan reklamációt a kiadás dátumától számított 15 napon belül fogadunk el.

Debrecen, 2018. június 15.

Dr. Czégény Ildikó
laboratóriumvezető
1211. sz. vizsgálati jegyzőkönyv: 3/ 3. lap

