A Tranzit – Ker zRt.
101 762 329
KTJ számú
baromfinevelő telep
ÜZEMI KÁRELHÁRÍTÁSI TERVE
(Lokalizációs terv, Kárelhárítási műveleti terv)

Készítette:
Kocsis Zoltán
Kamarai regisztrációs szám:

09-1074

M SZAKI LEÍRÁS
Az üzem tulajdonosának és üzemeltetőjének adatai
Megnevezése:
Székhelye:
KSH száma:
Képviselő:
KÜJ száma:
KTJ száma:
telefon, fax:

Tranzit – Ker zRt.
Debrecen, Simonyi út 23. 4028
10677869-0147-114-09
Szabó Miklós
100 413 449
101 629 974
(52) 536 659

A telephely adatai
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
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.

a telep blokkazonosítója: T99CT-U-15; TH54C-7-15, T9E00-R-15
sarokponti EOV koordináták:

EOV Y
892629
893030
892645
893103

ÉNY
ÉK
DNY
DK
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EOV X
276082
276034
275765
275704

Az ólak EOV koordinátái:
Forrás
megnevezése
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D15

EOV Y EOV X
892673 276002
892753 275989
892822 275977
892728 275825
892765 275821
892803 275816
892861 275813
892883 275811
892937 275805
892985 275799
893031 275777
893077 275772
893015 275958
892916 275965
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A baromfitelepet magába foglaló terület középponti EOV koordinátái:
X: 276.012

Y: 892.818

Megközelítési útvonal:
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 terület közvetlen környezetében alapvetően mezőgazdasági m velés folyik.
Tulajdonosok:
LDC Tranzit Holding Zártkör en M ködő Részvénytársaság
HU-4028 Debrecen, Simonyi út 23.
Telefon: (52) 412-660
Az intézkedésre jogosult vezetők adatai:
1./ Viszlóczky György ágazatvezető: 30-234-0439
2./ Szabó Miklós
Állandó lakóhely: 4032 Debrecen, Verseny u. 31.
Telefon, fax: (52) 412-660
A környezetvédelmi megbízott adatai:
Kocsis Zoltán
Környezetvédelmi megbízott
Debrecen, Kiss Áron u. 22/a. 4030
telefon: 20-58-28-988
fax: (52) 412 - 660
A felelős vezetők elérhetősége
1./ Viszlóczky György ágazatvezető: 30-234-0439
2./ Szabó Miklós
Állandó lakóhely: 4032 Debrecen, Verseny u. 31.
Telefon, fax: (52) 412-660
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Az alkalmazott technológia bemutatása
Mindhárom állatfaj (csirke, kacsa, liba) nevelésénél alkalmazott tartástechnológiai
elemek
Almozás
A jól kiszárított épületbe bealmoznak, elhelyezik a berendezési tárgyakat.
A fogadáshoz jó minőség 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 minőség
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 minőség , 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 jelleg , így víztakarékos
és nem nedvesíti az almot. 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.
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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 járm re rakják és a
m szaki védelemmel ellátott 2376 m2 alapterület ~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 összegy jtik és a szállítójárm re 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 szennyvízgy jtő 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 összegy lő 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 sepr vel 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 gy jtik, majd a
Bátortrade Kft. hulladék előkezelő (sterilizáló) üzemébe szállítják, ahonnan a biogázüzembe
kerül.
Az istállóklíma
Hőmérsékleti igény, fűtés
Az istállókat a telepítés előtt 24 órával kezdik f teni, az alom és a padozat optimális
hőmérsékletének elérése érdekében. A f tést m anyákkal biztosítják.
Páratartalom
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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 hőmérséklet
pormentes és káros gázokat csak kis mértékben tartalmazó levegő elérése.

és páratartalmú,

A légcserét a vizsgált telepen ún. alagútszellőztetéssel oldják meg. Ehhez tartásterenként 7 db
nagyteljesítmény galvanizált fém ventilátort és 40 db 148 x 21,5 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 lapátátmérőj 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 szükségszer használata.
Brojler csirke specifikus tartástechnológiája

Világítás

A tartástechnológia mélyalmos, egyfázisú rendszer.

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
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Az állatokat a vágásra szállításhoz az istállóban elrekesztik és a világítás felé terelik,
csökkentve ezzel a stressz mértékét. A kézzel megfogott állatokat szállító járm re 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.
Az egy állatra jutó takarmánymennyiség a következőképpen alakul:
kor
takarmánymennyiség
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.
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
Tartástechnológia
A nevelés technológiája: zárt, intenzív, mélyalmos rendszer nevelő épületben, két fázisban.
2 tartástechnológia lehetséges a telepen:
1.
Elő és utónevelés
A kacsa biológiai igényeinek figyelembevételével az előnevelési szakasz zárt épületben folyik
mélyalmon 14 napos korig (0,7 kg-os testtömeg). Az előnevelés során 10 napig intenzíven
f tött istállókban (30 °C fölötti teremhővel) tartják a kiskacsákat, majd a 11-14. nap között
napi 1 °C -kal csökkenteni a hőmérsékletet.
A pecsenyekacsák utónevelése szintén zárt, mélyalmos tartástechnológiában történik 42 napos
vágásértett korig. Megfelelő istálló logisztika alkalmazása esetén egy évben 8,5 rotáció
várható.
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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: 21,8 db/m2, előnevelt kacsa testtömege: 0,7 kg
- utónevelés: 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 program szerint történik.
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)
0-2
3-6
7-42

Megvilágított órák száma
24 óra
napi 15 perc fénycsökkentés 23
órára
23 órás napi megvilágítás, 1 óra
sötét

Fényintenzitás (lux)
30
20
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
begy eknek kell lenni, mert biztonsággal csak így szállíthatóak. Ivóvizet viszont csak annyi
idővel vonják meg az állatoktól, hogy a rakodáskor a kacsák tollazata száraz legyen.
Libatartás technológiája
A telepen tartott libák fajtája: Golden Goose White
Genotípus: Golden Goose White pecsenyelúd
Ivar: 50% hímivar, 50 nőivar
Tartásidő: 63 nap
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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 szín , tollazata
fehér, húsa zsírban szegény.
A pecsenyelibát hagyományos módon két fázisban nevelik.
Az előnevelés időszakában (4 hetes korig) korszer , jól fertőtleníthető, megfelelő f tő-,
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 m anyag tálcákból etetik, később áttérnek az a
körtányéros etetők használatára.
Az elfogyasztott takarmányhoz a libák nagymennyiség 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 teremf tés és
m anya 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 rendszer 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 s r ség
eltérő, ugyanis, egy fázisú neveléskor, 5 libánál többet nem helyezhető el
négyzetméterenként.
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A pecsenyeliba utónevelést mindvégig zárt épületben, intenzív, egyfázisos nevelési
technológia alkalmazásával végzik. A zárt istállóban a telepítési s r ség 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 szakszer ,
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 Fényintenzitás (lux)
0-28 24 óra 5 W/m2
28-63 naponta 1 órával csökkentik 16 órára 5 W/ m2

Telepítési sűrűség:
- előnevelés: 10 db/ m2, előnevelt liba testtömege: 1,8 kg
- utónevelés: 5 db/ m2; kifejlett vágásérett kacsa testtömege: 5,5 kg
A kistáj jellemzése
Délkelet-Nyírség kistáj
1.10.13
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 érték , de a részben folyóvízi, részben deflációs eredet 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 felület 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 eredet törmelékes üledék települ.
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A miocén végén a terület szárazra emelkedett, az újabb elöntéssel a pannóniai korban
kezdődött meg ismét az üledékképződés. Az 1000-1300 m fekümélység agyagok és
homokok váltakozásából álló alsó pliocén összlet alul márgás kifejlődés , a felső pliocén tavi
agyagokkal jellemzett rétegek vékony kifejlődésben vannak jelen. A pannóniai időszak elején
intenzív süllyedés kezdődött, aminek az eredményeképpen elsősorban mélyvízi jelleg
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 jelleg , 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 minőség nek mondható. Mennyiségi
szempontból nézve az alsó-pleisztocén rétegek a legjobb kifejlődés ek, és ezek bírnak a
legkedvezőbb vízföldtani paraméterekkel.
Általánosságban elmondható, hogy a pleisztocén összleten belül a felszíni eredet
szennyeződéseknek legjobban kitett talajvíz magas (8-10 mg/l) vastartalmú, ugyancsak magas
ezekben a vizekben a felszíni eredet elszennyeződésre utaló ammónium-, nitrát-, nitrit-ion
mennyisége, sok helyen szulfátosak, magas sótartalmúak.
A rétegvizek jellegüket tekintve kalcium-, magnézium-, helyenként alkálihidrogénkarbonátosak, 13-22 °C hőmérséklet ek, összes sótartalmuk pedig 400-500 mg/l
körüli. A térség vízm kútjainknál a vas- mangán tartalmon kívül az ammónium-ion tartalom
is magas.
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 62206 cm, a vízhozamok 0,025-15 m3/s között ingadoznak. Bővebb vízhozamra csak nyár elején
számíthatunk.
A vízminőség III. osztályú.
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A 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.
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 mélyfekvés öntésanyagain és löszös üledékein
homokos vályog, vályog szemcse-összetétel , 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 csillámszer agyagásványok, a szmektitek, valamint a
vermikulitok a dominánsabbak. E talajtípusok esetében a humuszosodás jelei jól láthatóan és
mérhetően jelentkeznek.
A humuszréteg morfológiailag elkülöníthető, laza szerkezet ek, 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 víznyelés és vízvezetőképesség , és gyenge vízraktározó, ill. víztartó talajok közé
sorolható.
Meteorológia viszonyok
A mérsékelten meleg és a mérsékelten h vös 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 193195, ápr. 5-7. és okt. 18. között. Ápr. 13-15. után és okt. 20. előtt, azaz évente 185-188 napon
át nem valószín a fagypont alatti hőmérsékletek előfordulása.
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Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C körüli, a minimumoké -17,0 és 18,0 °C.
A valószín 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.
Vizek
Vízfolyásokban szegény terület, ahol csak a Krasznához folyó Meggyes-Csaholyi-főfolyást
(25 km, 133 km2), a Bódvai-patakot (38,5 km, 218 km2) és a Károlyi-folyást (23,5 km, 145
km2) találjuk. Gyér lefolyású, száraz kistáj. Vízjárási adatok csak a Bódvai-patak nagyecsedi
szelvényétől vannak. Ott a vízállások 62-206 cm, a vízhozamok 0,025-15 m3/s között
ingadoztak (a közepes vízhozamok 0,3 m3/s körül vannak). Bővebb vízhozamokra csak nyár
elején számíthatunk. A vízminőség III. osztályú. Az időszakosan csapadékos évek belvizét kb.
550 km-es csatornahálózat vezeti le. A kistájban még állóvizet sem találunk.
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között mozog.
Mennyisége jelentéktelen. Kémiai típusa kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos.
Keménysége átlagosan 15-25 nk°, amelynél kevesebb is, de több is (pl. Nagyecsed
környékén) előfordul. A szulfáttartalom is csak kevés helyen haladja meg a 60 mg/l-t.
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak átlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, a
vízhozamuk 2001/p körül van. Sok vizének igen magas a vastartalma.
A felszín alatti vizek szempontjából is súlyos problémát jelent, hogy 2008-ban még egyetlen
településen sem volt közüzemi csatornahálózat.
Földtan
Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis és az erre települt nagy vastagságú (2-3 km)
középső-miocén vulkáni sorozat. A felszín közeli üledékekben a pleisztocén végi futóhomok
az uralkodó (70 %), löszös homok és barnaföld csak kisebb foltokban fordul elő. A
nyírvízlaposok fenékszintjét meszes, mésziszapos üledékek, öntéshomok vagy kotus rétegek
borítják. Helyenként kevés gyepvasérc is előfordul bennük. A kistáj K-i részén lokális
jelentőség tőzeg keletkezett.

Délkelet-Nyírség kistáj
elhelyezkedése
1.10.13
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A Délkelet-Nyírség kistáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 553
km2 (a középtáj 12%-a, a nagytáj 1,1%-a).
A telepre kiadott engedélyek
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

2009/10/13
Szabolcs-Szatmár- Bereg
Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztály

2013/06/15

07/000817-018/2013

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
Egységes környezethasználati engedély
az Uralgó Kft. Terem, 0485/2,
0485/4-5, 0485/7-8, 0453/3, 0453/10-11,
és 0457/15-19 hrsz.-ú területen
lévő baromfinevelő telepéhez
felhívás és kötelezés
Az Uralgó Kft. Terem, 0485/2, 0485/4-5, 0485/78, 453/3,0453/10-11,és 0457/15-19 hrsz.-ú
területen lévő baromfinevelő telepe egységes
környezethasználati
engedélyének
módosítása
Az Uralgó Kft. Terem, 0485/2, 0485/4-5, 0485/78, 0453/3, 0453/10-11, és 0457/15- 19 hrsz.-ú
területen lévő baromfinevelő
telepe egységes környezethasználati
engedélyének módosítása
Egységes környezethasználati engedélyezéssel
kapcsolatos felügyelet
Nem jelentős változás miatti módosítás

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.
- 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.
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- 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 6924/2010. 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 83336/2012. 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.
Az enegedélyeket jelen dokumentációhoz csatolom.
A telep elhelyezkedése
A telep elhelyezkedését és megközelíthetőségét ábrázoló helyszínrajzot csatolom.
Létesítmények listája
A telepen található létesítmények listája
létesítmény terület (m2)
0453/3 trágyatároló + 2 db akna 2376
0457/15 1 db egyszintes ól 1353
0457/16 1 db egyszintes ól 1353
0457/17 1 db egyszintes ól 1353
0457/18 1 db egyszintes ól 1353
0457/19 2 db 2 szintes ól 2 x 2706
0485/7 1 db 2 szintes ól 2706
0485/7 1 db szociális ép 60
0485/9 1 db szociális ép. 356
0485/9 2 db 2 szintes ól 2706
0485/9 1 db alom tároló 593
0485/12 3 db 2 szintes ól 3 x 2706
0453/10 1 db egyszintes ól 1 353
0485/12 1 db 2 szintes ól (tervezett) 2706
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Egyéb létesítmények:
- Technológiai szennyvízgy jtő aknák (16 db)
- Szilárd trágya tároló
- Kommunális szennyvízakna
- Vízkezelő épület
- Mélyfúrású kutak
- Szociális konténerek
- Trafó
- Kerékmosók
- Kerítés
A meglévő létesítményeket a mellékelt helyszínrajzon is mutatom.
közműellátás:
Energiaellátás
A telep villamos energia ellátása légvezeték hálózatról történik.
Villamos áram fogyasztói: világítás, gépészeti berendezések (etetők, itatók, ventilátorok)
Földgáz
A telep f tése földgázzal történik, ami cső vezetéken kerül a telephelyre. Minden
nevelőépülethez külön nyomásszabályzó és mérőóra tartozik.
Vízellátás
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 m /h.
3
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A kutak vízjogi engedélyei 2020. árilis 30-ig (1-es kút), és 2022. december 31-ig (2-es kút)
érvényesek
A telep vízellátása, vízkezelése és szennyvíz elhelyezése a 3-42/2006., és a 3-18/1976.
vizikönyvi számon kapott engedélyt, 2020. április 30-ig érvényesek
Szennyvízgyűjtés, kezelés
Az ólakból maradéktalanul eltávolítják a trágyát /mélyalmos rendszer /. Az ólak kitisztítását
követően fertőtlenítő szeres vízzel fellocsolják az épületek aljzatát, úgy, hogy az nedves
legyen, de ne tócsákban álljon rajta a víz, és azt tisztára súrolják. Utána füstöléses fertőtlenítő
eljárást alkalmaznak, ami elegendő.
Magas nyomású mosóberendezés alkalmazását nem alkalmazzák, víztakarékossági és
szennyvíz ártalmatlanítási költség kímélés szempontjából.
A szennyvíz gy jtésére a telepen a lehetőség adott, Az istállókból a technológiai szennyvíz D
110 PVC m anyagcsövön 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.
Csapadékvíz-elvezetés
A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
A szennyezetlen csapadékvíz az épületek tetejéről csatornán keresztül, a telepített füves
területre folyik, ahol elszikkasztásra kerül. A telepen a közlekedési utak mellett földmedr
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 nagysága 135 675 m2.
Csapadékvíz intenzitás szempontjából háromféle felületet különböztetünk meg: tetőfelület,
burkolt felület, zöldfelület.
Az építészeti tervdokumentáció alapján az alábbi felületnagyságok találhatók a telephelyen:
‐ A tetőfelület (épületek területe) nagysága: 24 990 m2.
‐ A burkolt felület nagysága (szilárd burkolat): ~12 900 m2
‐ A zöldfelület nagysága: 97 785 m2
A raktározott tüzelő- és fűtőanyagok üzemen belüli tárolása, szállítási módja
A telephelyen földfeletti vagy földalatti tüzelő tartály nincs. Az ólakba a gáz csővezetéken
keresztül kerül be.
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A vegyi, biológiai anyagok (nyersanyagok, félkész és késztermékek) mennyisége, üzemen
belüli tárolása, szállítási módja,
A takarításhoz és fertőtlenítéshez használatos anyagok a takarítószer raktárban vannak, ami
kulccsal zárható.
Az állati gyógyszerek a gyógyszerraktárban vannak, ami szintén zárható, felhasználásuk csak
a telepvezető jelenlétében történik.
Beszállításuk a telepre gépkocsival történik.
A keletkező veszélyes hulladékok üzemi gyűjtésének módja, mennyisége
Az állattartó telepeken keletkező göngyölegeket soroljuk ebbe a kategóriába.
EWC kód 15 01 10*
Keletkező mennyiség: 30-35 kg évente
EWC 20 01 25 Neoncső: várhatóan 4-7 kg keletkezik évente.
Gy jtése, ártalmatlanítása: kijelölt veszélyes hulladék gy jtőhelyen történik, és évente két
alkalommal kerül kiszállításra, engedéllyel rendelkező begy jtőhöz/ártalmatlanítóhoz,
(Kristály 99 Kft.).
A veszélyes hulladékok gy jtése környezetszennyezést kizáró módon történik.
Veszélyeztetettség mértéke
Talajvíz
A telephelyen az alkalmazott technológi betartása mellett a talajvíz közvetett módon
sem szennyeződhet. A területen a talajvíz elmozdulása csekély mérték . Az esetlegesen
kikerülő szennyezés sok idő múlva hagyná el a telephelyet. Az ilyen eset észlelését követően
a gyors beavatkozás meggátolná a szennyeződés kijutását a telephelyről.
Rétegvíz
A rétegvízre a tevékenység semmilyen hatással sincs, azt nem veszélyezteti.
Közművek
A telep közm ellátottsága teljes, a mellékelt helyszínrajzon feltüntetjük a víz-, és csatorna
vezetékeket.
Távközlés
A mindennapi kapcsolattartás mobiltelefonon, és interneten keresztül történik.
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Közlekedés
Az állomány, bála, trágya, valamint a takarmány szállítása részben saját, részben külső
vállalkozók gépkocsijaival történik. A tehergépkocsik csak a rakodás idejére tartózkodnak a
telephelyen.
Személygépkocsi a telephelyre nem hajt be.
Az anyagmozgatás a telephelyen belül mezőgazdasági vontatóval történik.
Trágya
A technológia leírás „Trágyaeltávolítás, takarítás” cím fejezet tartalmazza
Az üzemi kárelhárítási anyagok raktározása
Kárelhárításai anyagok, eszközök, azok mennyiségei:
-

2 lapát
30 kg felitatóanyag
2 x 20 m2 takaró fólia
50 m határoló szalag
Gy jtőedényzet (2 x 20 literes)
10 kg klórmész
3 pár védőkeszty
3 védőruházat
10 db homokzsák.

A kárelhárítási anyagok a mellékelt helyszínrajzon jelzett “Kárelhárítási raktár” – ként jelölt
épületben találhatók.
Az üzemen belüli figyelőhálózat felépítése
A telephelyen folytatott tevékenység területileg kellően lehatárolt, amit 24 órás infra-, és
kamerarendszer figyel.
A telephely teljes területe, és bejutási pontjai kamera és infra figyelő rendszerrel ellátott.
Minden munkavállaló figyelemmel kíséri az éppen aktuális munkafolyamatot.
A telepre beosztott gondozó:
- nyomon követi a használatban lévő szállítójárm veket hogy azok szennyeződést ne
okozzanak
- takarmány feltöltéskor a kiszóródást lehető legkisebb mértékre csökkenti a csatlakozók
megfelelő használatával, azok jó állapotban tartásával, szükség szerint a kiszóródott
takarmányt összesepri
- gondosan és figyelemmel jár el a karbantartási és takarítási feladatok elvégzése során
- ellenőrzi a víz és energiaellátás rendszerének megfelelőségét, közlekedési utak,
zöldterületek és esővíz elvezető rendszerek tisztaságát.
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A megszokottól eltérő, rendkívüli esemény észlelésekor amennyiben arra felhatalmazott a
szükséges beavatkozást elvégzi, vagy ha nem, értesíti a telepvezetőt, vagy a beavatkozásra
kijelölt személyt, aki a szükséges intézkedést megteszi.
A telephelyen három monitoring kút található, annak víz vizsgálatát évente egy alkalommal
elvégzik.
A riasztás és tájékoztatás módja
Amennyiben a diszpécser szolgálat vagy a telepen joggal tartózkodó személy illetéktelen
személyt, vagy azok bejutási szándékát észlelik, értesítik a rendőrséget, majd a telepvezetőt.
A telepvezető, a szükséges információk birtokában értesíti a tulajdonosokat.
A tájékoztatásnak érdemben kielégítőnek kell lennie úgymint:
- ki teszi a bejelentést, mikor, hol, mi történt, milyen anyag veszélyeztet mit, emberi élet
veszélyben van-e, mit tett eddig a bejelentő,
A tájékoztatás személyesen, vagy telefonon történhet, azt érthetően kell közölni.
A kárelhárítás irányításáért felelős vezetők neve
Viszlószky György ágazatvezető: 30-234-0439
A kárelhárításban résztvevők:
- telepvezető
- környezetvédelmi megbízott
- munka-, t zvédelmi megbízott
- gondozó
A kárelhárítást irányító vezetők az észlelt és feléjük jelzett eseményt az alábbiak szerint
kezelik:
- bevonják a rendelkezésre álló és szükséges létszámú dolgozót
- a szükséges anyagokat, felszereléseket, védő ruházatot és védőeszközöket kiosztják
- irányítják a kárelhárítás menetét, meghatározzák annak lépéseit
- a szennyező forrást igyekeznek minél gyorsabban megtalálni, és azt lehető leggyorsabban
kiiktatni
- szükség esetén külső szervezeteket vonnak be
- gondoskodnak a keletkezett hulladékok megfelelő elhelyezéséről
- az eredeti állapot visszaállítását megvalósítják
Illetékes Hatóságok
Szabolcs-Szatmár –Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály.
4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.
Telefon:
(42) 598-930
Fax:
(42) 598-941
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4400 nyíregyháza, Erdő sor 5.
Telefon:
(42)
Fax:
(42)
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Telefon:
(52) 529-920
Fax:
(52) 529-940
ÁNTSZ
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
E-mail:
nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Telefon:
(42) 501-008
Fax:
(42) 501-007
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Osztály
lletékességi területe: Mátészalkai járás, Csengeri járás, Fehérgyarmati járás, Nyírbátori járás
települései
4700 Mátészalka, Kossuth u. 25.
Nyírbátori Iroda
Cím:
E-mail:
Telefon:
Fax:

4300 Nyírbátor, Szentvér u. 28.
mateszalka.nepegeszsegugy.nyb@szabolcs.gov.hu
(42) 510-187
(42) 281-708

Országos szervezet
ÁEEK (Országos Tisztifőorvosi Hivatal)
Budapest, Albert Flórián út 2-6. 1097
Telefon: 06-1-476-1100
Fax: 06-1-476-1390
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Nyíregyháza
Keleti Márton u. 1. 4400
Telefon: (42) 598-970
Fax: (42) 451-221
Levelezési cím: Nyíregyháza, Pf.: 44. 4403
Polgármesteri Hivatal:
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Terem, Fő u. 10. 4342
Tel: 06-42 / 720-315
Mobil: 06-30 / 635-89-60
Fax: 06-42 / 720-316
E-mail: terem2@freemail.hu
Tűzoltóság:
Nyírbátori Hivatásos T zoltóparancsnokság
Nyírbátor, Debreceni út 69. 4300
Telefonszám: (42) 281-252
Polgári Védelem
Nyírbátori Polgári Védelmi Kirendeltség

Nyírbátor, Édesanyák útja 4. 4300
telefon: (42) 281 293

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
(FETIVIZIG)
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.
Postafiók: 14
Telefon:
(42) 502-200
Fax:
(42) 502-202
Mobiltelefon: (30) 239-9541
E-mail: titkarsag@fetivizig.hu
Központi weblap: www.fetivizig.hu
Igazgatói titkárság elérhetősége: (42) 502-204
Közönségkapcsolat elérhetősége: (42) 502-208; (30) 4645-446
A telep területére történő belépés rendje
A telepen beléptetőrendszer üzemel. A telepre történő belépés előtt a kapu telefonon
meg kell nyomni a “diszpécser” gombot, a belépési szándék jelzésére. A diszpécser feljegyzi
a belépni kívánt személy nevét, és belépési szándékát. A diszpécser ezután a telepvezetőt
telefonon értesíti, és informálja. Ha a telepvezető engedélyezi, a diszpécser a személyt
beengedi, a távirányításos, elektromosan nyíló ajtót kinyitja.
A telepen belépéskor és kilépéskor ki kell tölteni a “látogatási naplót”, ami tartalmazza, hogy
ki, mikor és milyen szándékkal lépett be a telepre. A telepre történő belépéskor kéz és
lábfertőtlenítés kötelező, valamint cipővédő lábzsákot kell felhúzni.
Kilépéskor szintén be kell jelentkezni a diszpécsernél, és a kaput kinyitják.
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A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék összegyűjtésének, elszállításának,
ártalmatlanításának módja
Az esetleges kárelhárítás során keletkezett veszélyes hulladékok megfelelő gy jtéséről, és
ártalmatlanításáról gondoskodunk.
Az elszállítást és ártalmatlanítást a Kristály ’99 Kft. végzi.
A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok.
A telepen dolgozók munka-, és t zvédelmi oktatásban részesülnek, évente, szükség szerint
alkalom szer en, az új belépők közvetlenül munkavégzés előtt.
Szükség esetén használható a telephelyen található t zoltókészülékek, és a telephely t zivíz
rendszere.

Együttműködés külső szervezetekkel
TRV zRt. (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.) Központ:
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: 06 56/ 422-522
Fax.: 06 56/ 373-029 (mintavétel)
Kristály ’99 Kft.
Debrecen, Petőfi tér 7.
(52) 432-298
(52) 530-261 (veszélyes hulladék elszállítás, ártalmatlanítás)
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Üzemi kárelhárítási terv

Lokalizációs terv
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Lokalizáció:
Fogalma: A szennyezés behatárolása, helyhez kötése, helyhez kötöttsége, helymegjelölése
célja a szennyeződés bizonyos helyre való szorítása, annak
megakadályozása, elszigetelése a szennyezés mielőbbi megszüntetése

továbbterjedésének

A szennyezés behatárolását és a hozzá f ződő feladatokat a kárelhárítás irányításával
megbízott személy irányítja, aminek végrehajtásába bevonja a szükséges résztvevőket.
Illetéktelenek távol tartásának módja, terület körülhatárolása
Amennyiben indokolt az érintett területet kölülkerítik (jelzés), és kijelölik a terelő útvonalat.
A körülkerítést m anyag szalaggal végzik. Ezzel egyidejüleg az esetlegesen időközben
érkezőket tájékoztatják a kialakult helyzetről, megtagadhatják azok belépési szándékát,
korlátozzák annak tevékenységét, m ködését mindaddig, amíg a biztonságos körülmányeket
vissza nem állítják.
A szükséges eszközök és anyagok használatát a kárelhárítást vezető személy rendeli el.
Beavatkozási pontok
Beavatkozási pontnak tekintünk minden olyan helyszínt, helyet, ahol a szennyeződés
kiáramlása megszüntethető, ahol a szennyeződés továbbterjedése megakadályozható
(szakaszoló elzáró, az áramló víz megállítása).
Beavatkozási pontnak tekintjük továbbá a szennyeződéssel érintett egyéb olyan anyagot vagy
tárgyat, aminek eltávolítása, pótlása vagy megtisztítása szükséges.
A tevékenység jellegét figyelembe véve beavatkozási pont lehet egy csapadék csatorna
szakasz, aminek lezárása, eltömedékelése szükséges, vagy egy főcsap, aminek elzárása
megakadályozhatja a szennyezés tovább terjedését.
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beavatkozási pontok:

Veszélyeztetett közeg elsősorban a talaj, és a levegő.
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Az elsődleges beavatkozási pont megítélése esetenként más és más lehet, aminek
meghatározása a kárelhárítást vezető személy feladata elsősorban.
T z észlelését tûzriadó, tüzilárma csapásával (riasztással, nem pánik keltéssel) jelezzük, és
értesítjük a tûzoltóságot.
A t zoltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles
lehetõségeihez képest - külön felhívás nélkül - részt venni.
A t z oltását a rendelkezésre álló felszereléssel, eszközzel meg kell kísérelni.
Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett t z esetén az oltás megkezdése elõtt
áramtalanítani kell.
A t zoltóság kiérkeztekor a kiérkező t zoltóság parancsnoka utasításait mindenki köteles
végrehajtani.
A kárelhárítási m veletek végrehajtásához szükséges eszközök a mellékelt helyszínrajzon
jelzett “Kárelhárítási raktár” – ként jelölt épületben találhatók, aminek tényéről a dolgozókat
tájékoztatják.
A szükséges kárelhárítási folyamatok alatt a telepre érkezők belépéséről a kárelhárítási vezető
dönt.
Személyi és tárgyi erőforrás szükséglet:
Viszlószky György ágazatvezető: 30-234-0439
A résztvevők:
- telepvezető
- környezetvédelmi megbízott
- munka-, t zvédelmi megbízott
- gondozó
A lokalizálást/kárelhárítást irányító vezetők az észlelt és feléjük jelzett eseményt az alábbiak
szerint kezelik:
- bevonják a rendelkezésre álló és szükséges létszámú dolgozót
- a szükséges anyagokat, felszereléseket, védő ruházatot és védőeszközöket kiosztják
- irányítják a kárelhárítás menetét, meghatározzák annak lépéseit
- a szennyező forrást igyekeznek minél gyorsabban megtalálni, és azt lehető leggyorsabban
kiiktatni
- szükség esetén külső szervezeteket vonnak be
- gondoskodnak a keletkezett hulladékok megfelelő elhelyezéséről
- az eredeti állapot visszaállítását megvalósítják
Kárelhárításai anyagok, eszközök, azok mennyiségei:
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-

2 lapát
30 kg felitatóanyag
2 x 20 m2 takaró fólia
50 m határoló szalag
Gy jtőedényzet (2 x 20 literes)
10 kg klórmész
3 pár védőkeszty
3 védőruházat
10 db homokzsák.

A kárelhárítási m veletek végrehajtásához szükséges eszközök a mellékelt helyszínrajzon
jelzett “Kárelhárítási raktár” – ként jelölt épületben találhatók olyan mennyiségben, hogy
használatukkor kielégítő mennyiségben rendelkezésre álljon.
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Kárelhárítási műveleti terv
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Lehetséges káresemények
Rendkívüli esemény bekövetkezhet:
-

szállításkor, be vagy kirakodás során (takarmány, trágya vagy egyéb szükséges
kellékek szállítása)
(elszóródás, veszélyes anyag csöpögése, kiömlése /szállítmány vagy
üzemanyag/
- Baleset

-

karbantartáskor
üzemzavar, személyi sérülés

-

valamilyen berendezés vagy használati eszköz meghibásodásakor
az állatálomány tömeges megbetegedésekor.

Az esetek nagy részében a rendkívüli esemény 15-30 percen belül elhárítható anélkül, hogy
havaria helyzet alakul ki.
Megelőzés
Megelőzésnek tekintjük az alkalmazott technológia kellő mérték elsajátítását és
alkalmazását, valamint a t z-, és munkavédelmi előírások maradéktalan betartását.
Szintén a megelőzés része, hogy a használt eszközök, gépek, berendezések szükséges
karbantartását elvégezzük, az elhasználódott, nem biztonságos eszközöket cseréljük.
Külső vállalkozók esetén szerződésben rögzítjük a telepen tartózkodás és munkavégzés
feltételeit, felhívjuk a figyelmet a potenciális veszély helyzetekre.
Kárelhárítás technológiai utasítása /kárelhárítási műveletek/
-teendő kiömlő kiboruló anyag esetén
A kiömlött anyagot fel kell seperni, és amennyiben az nem minősül veszélyes hulladéknak, a
települési szilárd hulladékot gy jtő edényzetben elhelyezni, vagy rendeltetési céljának
használni, amennyiben lehetséges.
Amennyiben veszélyes hulladéknak minősül (benzin, gázolaj) kiömlés után, a vele
érintkezésbe került anyaggal együtt kell elhelyezni a kijelölt veszélyes hulladék üzemi
gy jtőhelyen. Olyan mértékben, mennyiségben és kiterjedésben kell az anyaggal érintett
közeget felszedni (föld, például), amíg látszik, hogy a szennyező, elcsepegett, kiborult anyag
jelen van. Ennek mértéke szemrevételezéssel és szaglással határozható meg.
Megfelelő ártalmatlanításáról 6 hónapon belül gondoskodni kell.
Minden esetben meg kell gátolni, hogy a kiszórt vagy kiömlött anyag továbbterjedjen.
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Teendő aknába, árokba kerülő szennyeződés esetén
Az első legközelebbi tisztító aknánál a szennyeződés továbbterjedését meg kell akadályozni,
az akna szennyezett tartalmát eltávolítani, és azt veszélyes hulladékként kezelni tovább.
Csapadékelvezető árokba került szennyeződést szintén el kell távolítani, és azt megfelelően
kezelni.
A telep jellegéből adódóan szinte lehetetlen hogy veszélyes anyag aknába vagy árokba kerül.
Az összegy jtött aknából kikerült, veszélyes hulladéknak minősülő folyadékot feliratozott,
csöpögés mentes gy jtőedényzetbe kell helyezni.
Természetesen a munka-, és t zvédelmi szabályok betartása minden (nem csak az állattartás
tevékenységgel összefüggő) tevékenység végzésekor kötelező.
Teendők baleset esetén
Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy
más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy
azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült)
közrehatásának mértékétől függetlenül.
Teendő: Amennyiben a sérültnek elsősegélyre van szüksége, ez az első. Ha a sérülés,
mérgezés szükségessé teszi az orvosi ellátást, a mentőket kell haladéktalanul értesíteni a 112
segélyhívó telefonszámon, vagy a mentőszolgálat 104 telefonszámán.
A telefonhívás során a következőket kell elmondanunk:
- ki szenvedett balesetet, esetleg több személy is megsérült-e
- hol történt az esemény, ha nehéz a helyszín megközelítése, erről is tájékoztatást kell
adni
- milyen jelleg , súlyosságú a sérülés, mérgezés
- elsősegélynyújtás történt-e és hogyan
- a bejelentő neve.
Karbantartás, üzemzavar, valamint ennek következményeként történt személyi sérülés esetén
a kialakult helyzet egyedi elbírálása alapján kell dönteni hogy mit kell tenni.
Elsődleges szempont az emberi élet védelme. Amennyiben baleset következik be úgy a
baleset bekövetkeztekor leírtak az irányadók.
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Teendők az állatálomány tömeges megbetegedésekor
A telep állatorvosát haladéktalanul értesíteni kell, pontos tájékoztatást adni az elhullás előtt
tapasztaltakról, az állatok elhullás előtti viselkedéséről.
Az állatorvos a szükséges intézkedéseket megteszi.
Kárelhárítást követő teendők, jelentések
A kárelhárítás során használt eszközök egy része úgy elhasználódhat, hogy cserélni kell. Ide
tartozik például a keszty , zsák, amiben a hulladékot összegy jtöttük.
Ezek cseréjéről a lehető leghamarabb gondoskodni kell.
Azon eszközök, amelyek szennyezettek, de még használhatók, meg kell tisztítani, és a helyére
visszahelyezni. A káreseményt a “Kárelhárítási naplóban” rögzíteni kell. A kárelhárítási napló
egy minta példánya része ezen dokumentumnak. A káreseményről, keletkezésétől
elhárításáig, zárójelentést kell készíteni, és azt a környezetvédelmi hatóság részére
megküldeni.
A kárelhárításban résztvevők:
- telepvezető (irányító)
- környezetvédelmi megbízott
-munka-, t zvédelmi megbízott
- gondozó.
Kárelhárításai anyagok, eszközök, azok mennyiségei:
-

2 lapát
30 kg felitatóanyag
2 x 20 m2 takaró fólia
50 m határoló szalag
Gy jtőedényzet (2 x 20 literes)
10 kg klórmész
3 pár védőkeszty
3 védőruházat
10 db homokzsák.

A kárelhárítási anyagok a mellékelt helyszínrajzon jelzett “Kárelhárítási raktár” – ként jelölt
épületben találhatók.
oktatás
Az Üzemi Kárelhárítási Terv –et a dolgozókkal ismertetjük.
Debrecen, 2018. szeptember 18.
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