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− Magyarország kistájainak katasztere, szerkesztette: Dövényi Zoltán; (MTA 

Földrajz-tudományi Kutató Intézet, Budapest, 2010) (Az első kiadást szer-
kesztette: Dr. Marosi Sándor- Dr. Somogyi Sándor.) 

− Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015, 1-15 Alsó-Duna jobb part alegység – Dél-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Pécs, 2016. 
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− www.vizugy.hu 
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1. BEVEZETÉS 
1.1. Előzmények 
 
A Jancsarics Róbert e.v. (továbbiakban: Megbízó) Somberek külterületén ser-
téshizlaldát üzemeltet. A telephely 281-3/2020. számú egységes környezethasz-
nálati engedéllyel rendelkezik (7. sz. melléklet). Az Megbízó a telephelyet bőví-
teni szeretné többek között 2 db tenyészépülettel, trágyatározóval és a hozzájuk 
kapcsolódó technológiai berendezésekkel.  
 
Mivel a tervezett bővítés jelentős mértékű a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
20A.§ értelmében, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni. 
Ezek mellett a kapacitásbővítés hízók esetében meghaladja a 3000 férőhelyet, 
ezért szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása is. 
 
Jelen dokumentáció a környezeti hatásvizsgálati valamint az egységes környe-
zethasználati engedély módosítási eljárást összevontan tartalmazza, és az enge-
délyezési eljárás is ez alapján kerül lefolytatása.  
 
A telephelyen korábban folytatott tevékenységek 
 
Az érintett területeken 2015 óta folytatnak kis létszámú állattartást. A Megbízó, 
Jancsarics Róbert 2015. évben pályázatot nyert a telephely bővítésére, fejleszté-
sére. Ennek keretében a területeken lévő 2 db épület felújításra került és további 
kapcsolódó létesítmények kerültek kialakításra. A telephely 2020. februárjában 
egységes környezethasználati engedélyt kapott. 2020. évben újabb sikeres pá-
lyázatot követően a Megbízó tovább kívánja bővíteni az állattartó telepet.    

 
A telephely jelenlegi állapotának bemutatása  
  
A telephelyen jelenleg sertéshízlalás tevékenység folyik a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által ki-
adott 281-3/2020. sz. IPPC engedély alapján.  

1.2. A dokumentáció készítése 
 
A Környezetvédelmi Törvény tartalmazza azokat az alapvető jogintézményeket, 
amelyek a környezeti állapot romlásának, rontásának megelőzését szolgálják. 
Meghatározó az egyes létesítmények környezeti hatásvizsgálata, és a ter-
vek/programok környezeti vizsgálata.  
 
A sertéstelepen tervezett bővítés várható környezeti hatásainak vizsgálata érdek-
ében a Prokat Kft. elkészítette jelen dokumentációt. A dokumentáció a 
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314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján készült. A dokumentációt készítők 
rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges szakértői feljogosításokkal, melye-
ket az 2. sz. mellékletben csatolunk.  

1.3. Felhasznált adatok 
 
A dokumentáció készítése során az érvényben lévő környezetvédelmi jogszabá-
lyok szerint jártunk el. A felhasznált dokumentációk jegyzékét az irodalomjegy-
zékben soroltuk fel. További dokumentumokat a Megbízó Jancsarics Róbert bo-
csátott rendelkezésünkre.  
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2. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 
 
Az engedélykérő megnevezése, székhelye, azonosító adatai, elérhetősége 
 
Megnevezés:  Jancsarics Róbert 
Székhely:   7700 Mohács, Szabadság u. 18. fsz. 1. 
Tel:    +3630 4577961 
E-mail:    jancsarics.robert@gmail.com 
 
A vizsgált telephely adatai 
 

A telephely neve:    Sertéstelep 
Címe:     7728 Somberek, 0155/31,32 
Bővítéssel érintett területek: 7728 Somberek, 0155/33,34    
     (jelenleg 0155/27-30) 
KÜJ szám:    103672713 
KTJ szám:    102785365 
Jelenlegi területnagyság:  14619 m2 

Bővítéssel:    42158 m2 
 
A 0155/27-30 hrsz. alatti ingatlanok telekalakítási eljárása jelenleg folyamatban 
van. A területek tulajdoni lapjait, a földhivatali térképmásolatot, valamint a vál-
tozási vázrajzot a 5. sz. mellékletben csatoljuk. 
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3. A LÉTESÍTMÉNY, TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSI HELYÉNEK 
JELLEMZŐI 

 
Ahhoz, hogy a tervezett bővítés várható környezeti hatásait elemezhessük, illet-
ve az ehhez kapcsolódó feladatokat rögzíthessük, meg kell vizsgálni a sertéste-
lep és környéke környezeti állapotát.  
 
Somberek település, Baranya megye délkeleti részén, Mohács járásban helyez-
kedik el. Mohácstól mintegy 10 km-re, az M6-os autópályától 7 km-es távolság-
ra található, az 5606-os számú úton. 
 
A telephely tervezett bővítése DNy-i, vagyis Somberek település irányában, to-
vábbi mezőgazdasági területek bevonásával történik. Ennek eredményeképpen 
2 db új hrsz. létesül az érintett ingatlanokon (Somberek 0155/33,34). 
 
A telephelyet minden oldalról mezőgazdasági területek veszik körül. A legköze-
lebbi település (Somberek) 1000 m-re található. 
 
A sertéstelepet határoló területek: 
 

- É-i irányból szántóterület,  
- K-i irányból szántóterület, 
- D-i irányból szántóterület, 
- Ny-i irányból erdősáv, közút és szántóterület. 
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1. sz. kép: A sertéstelep környezete (Google Earth 2017) 

 
Somberek külterületének övezeti besorolása alapján a sertéstelep Gip gazdasági-
ipari övezetben fekszik. 
 

Sertéstelep 
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2. sz. kép: Somberek külterületi szabályozási terve, övezeti besorolások  

3.1. Infrastruktúra 
 
Közlekedési kapcsolatok 
 
A sertéstelepet közúton az 5606-os számú úton lehet megközelíteni, Mohácstól 
mintegy 10 km-re, az M6-os autópályától 7 km-re fekszik. 
 

sertéstelep 

bővített terület 
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3. sz. kép: Környező közlekedési utak (http://kira.gov.hu) 

 
Ivóvíz ellátás 
 
A bővítéssel érintett telephely vízellátására egy mélyfúrású kút létesült. Vizet a 
telephelyen az állattartási tevékenység során használnak: itatásra, az ólak tisztí-
tására, valamint takarításra és szociális célokra. A telephely a közüzemi ivóvíz-
hálózatba is be van kötve és szükség esetén erről is üzemeltethető. 
 
Szennyvíz elhelyezés 
 
A szociális épület rendelkezik vízzáró kialakítású szennyvízaknával. A kommu-
nális szennyvíz mennyisége csekély. A kommunális szennyvíz gyűjtésére, 2 db 
5 m3-es földalatti műanyag tartály szolgál. A keletkező szennyvíz szükség esetén 
szennyvíztelepre kerül elszállításra. 
 
Csapadékvíz kezelés: 
 
A tetőkre hulló csapadékvizet ereszcsatornával gyűjtik össze, majd földmedrű 
árkokban elszikkad, a burkolt és zöld területekre hulló csapadékvíz a környező 
területeken elszikkad. A lehulló csapadékvíz a zárt tartástechnológiának kö-
szönhetően, a telep területén trágyával nem szennyeződik.   
 
 
 

Sertéstelep 



ÖSSZEVONT DOKUMENTÁCIÓ v2. 

JANCSARICS RÓBERT                          SOMBEREK 

13 
 

Villamos energia 
 
Az elektromos energiaellátás a közüzemi hálózatáról van megoldva 220V és 
380V-os hálózattal. 

3.2. Levegő 
 
Előzmények  
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 281-3/2020. üsz. határozatával egységes környe-
zethasználati engedélyt (EKHE) adott a Somberek 0155/31. és 0155/32. helyraj-
zi számú területen lévő Sertéstelepre. Az egységes környezethasználati engedély 
2025. január 31. napjáig hatályos.  
 
A levegőtisztaság-védelmi előírásokat az EKHE 5.3. fejezete tartalmazza. Ennek 

- „5.3.1. Az alapadatok nyilvántartásában szereplő (L. melléklet) hízóneve-
lés technológiához kapcsolódó D1 azonosítószámú diffúz forrás (sertéste-
lep) működését engedélyezem  

- 5.3.11. A Somberek, 0155/31 és 0155/32 hrsz. alatti telephely légszeny-
nyező forrásainak határától (telephely határa) számított 300 m által hatá-
rolt területre (sarokpontjai: EOV x: 619139, y: 84747; EOV: x: 619580, y: 
84207; EOV: x: 618938, y: 83728; EOV: x: 618581, y: 84347) védelmi 
övezetet állapítok meg.  

- 5.3.24. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vo-
natkozó BAT-AEL határérték: 

o hízósertések esetén: 2,6 NH3 kg/férőhely/év, 
o mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mér-

téke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazol-
ni kell, legközelebb a 2020. évi adatok felhasználásával 2021. már-
cius 31. napjáig, majd évente.”  

 
Az engedélyes környezethasználó: Jancsarics Róbert (7700 Mohács, Földvár u. 
12; KÜJ: 10367213.) a szomszédos Somberek 0155/33. és 0155/34. helyrajzi 
számú területen (telekalakítás jelenleg folyamatban) 1-1 db, az engedélyezett 
nevelőépületekkel megegyező méretű, kialakítású, technológiájú 2050 hízó fé-
rőhelyes sertéshizlaló épületet telepít. Ezáltal az egységesen kezelhető 0155/31-
34 hrsz. sertéstelep kapacitása az jelenlegi/engedélyezett 4400 férőhely (1144 
ÁE) értéktől a tervezett 8200 férőhely (2132 ÁE) értékre nő. A telepítések és 
kapacitásbővítés hatására módolnak a D1: sertéstelep diffúz forrás adatai.  
 
A változatlan sertéstartás: hízónevelés technológia miatt a jelen dokumentáció-
ban a 2019-ben elkészített vizsgálat módszereit és (fajlagos) levegőterheléseit 
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alkalmazzuk. A levegőterheltségi értékek és a hatásterület ill. a források köre 
módosul. Külön fejezetben is vizsgáljuk az P2 forrás levegő-védelmi engedé-
lyét.  
 
Levegőkörnyezeti alapállapot  
 
Somberek község Baranya megyében, a Mohácsi járásban. A Baranyai-dombság 
keleti peremén található. Mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlatú terü-
leten 120 méterrel a tengerszint felett fekszik. Belterülete 165 ha, külterülete 
2977 ha. Teljes terület: 3142 ha, lakosok száma: 1387 fő, lakások száma: 517. 
EOV koordináták: 620244, 81764.  
 
A sertéstelep Somberek község közigazgatási területén található, Gip gazdasági-
ipari övezetben. A telephelyet mezőgazdasági területek övezik, nyugati oldalán 
az 5606. sz. Somberek-Pécsvárad összekötő út határolja. A sertéstelep távolabbi 
(D) környezetében Lf falusias lakóövezet található. A sertéstelep és a község 
között állattartó telep, major működik. A belterület szerkezetét alapvetően meg-
határozzák a domborzati viszonyok.  
 
Éghajlat 
 
A kistáj éghajlata nedves-kontinentális. Az Adriai-tenger felől betörő szelek erő-
sítik a mediterrán hatást. A Dunántúlon uralkodó északnyugati szélirányt az 
észak-déli irányú völgyek megváltoztatják. A területen a csapadékosabb óceáni, 
és a meleg mediterrán hatás egyaránt érvényesül, így éghajlata kiegyensúlyozot-
tabb az országos átlagnál. A Dunántúli-dombság nyugati fele csapadékosabb, 
kelet felé a csapadék mennyisége csökken, átlagos értéke 650 mm egy évben.  
 
A régió a Földközi-tengeri légtömegek elsődleges érkezési területe, ezért erősen 
érvényesül a mediterrán hatás. A léghőmérséklet alakulását a domborzat, a be-
építettség is jelentősen befolyásolja. Az évi középhőmérséklet 9,0-9,5 oC, a 
dombsági területeken 10,0-10,5 oC között alakul. A páranyomás kisebb mérték-
ben változhat a felszínek nedvességviszonyaitól függően. A vizsgált térség szél-
viszonyait alapvetően befolyásolják a domborzati és beépítési viszonyok. A 
szélmérések adatai szerint az uralkodó szél 1500 m magasságig északias, amely 
mellett azonban nagy arányban fordulnak elő a nyugatias szelek is. A NyDNy-É 
szektor irányából fújnak a szelek a leggyakrabban.  
 
 
A sokévi átlagos meteorológiai jellemzők (az OMSZ adatai alapján): 
 

hónap 1 2 3 4 5 
január -0,3 2,7 -2,9 34 68 
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február 1,7 5,5 -1,5 29 105 
március 6,1 10,9 1,9 32 151 
április 10,7 16,0 6,0 51 183 
május 15,8 21,3 11,0 62 245 
június 18,8 24,3 13,7 84 259 
július 20,8 26,7 15,0 62 289 
augusztus 20,7 26,6 15,2 61 269 
szeptember 16,5 21,8 11,7 55 203 
október 11,1 15,8 6,9 49 159 
november 4,8 8,3 1,9 58 85 
december 1,1 3,9 -1,3 47 65 

 
ahol:  

paraméter jele egysége 
középhőmérséklet 1 oC 
max. hőmérséklet: 2 oC 
min. hőmérséklet: 3 oC 
csapadék: 4 mm 
napfénytartam 5 óra 

 
Mindegyik jellemzőnek napi, évszakos ciklusa van.  
 
Átlagos széljellemzők 
 
A széljellemzők összesített értékeit a Θ-G-u-S kapcsolattal jellemezhetjük:  
 

u (m/s) G (%) Θ* 
< 1,5 16 NW 
1,6-5,4 71 E 
>5,5 13 NNW 

*: fő szélirány  
 
A G (%)-S kapcsolat:  
 

u (m/s) S1 S2 S3 
< 1,5 7 15 25 
1,6-5,4 76 70 72 
>5,5 17 15 3 
átlag: 7 75 18 

S1: labilis; S2: neutrális; S: stabilis  
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Az Θ: N és S: 6 szelek gyakorisága:  
u (m/s) G (%) 

<0,2 0,3 
0,3-1,5 7,7 
1,6-3,3 19,6 
3,4-5,4 17,3 
5,5-7,9 21,7 
8,0-10,7 17,5 
10,8-13,8 10,8 
>13,9 5,2 

Θ: szélirány; G: gyakoriság (%); u: szélsebesség (m/s); S: stabilitási kategória.  
 
Az átlagos szélsebesség: 3,4 m/s. A leggyakoribb stabilitási kitevő: p=0,3443; 
szélexponens p*=0,3150. Érdességi tényező: z0=0,5 m.  
 
Átszellőzési adottságok 
 
A sertéstelep levegőterheléseinek terjedését a domborzati adottságok is befolyá-
solják a szélviszonyokkal összhangban: kedvezőtlen esetben csatorna/völgy-
hatás érvényesülhet. A jelenlegi átszellőzést a hatásterület peremén lévő terüle-
tek/utak (a turbulencia növelése miatt) sem korlátozzák.  
 
Levegőminőség (levegőterheltség)  
 
A tárgyi Sertéstelep környezetében nincs levegőterheltségi mérés. Somberek 
község és a 5606. sz. közút közelségére tekintettel elsődlegesen figyelembe vet-
tük a térségi OLM-2018. automata-adatbázis eredményeit.  
 
Alap-levegőterheltség  
 
A tervezési terület átlagos levegőterheltségét területi (felületi) forrásként számí-
tották a térségi levegőterheltségek figyelembe vételével. Ha elhanyagoljuk a le-
vegőkémiai folyamatokat és (nedves) kiülepedéseket, a becsült alap-
levegőterheltség: 
 

LA ALT HÉ1 T 
ug/m3 % 

SO2 2,0 250 99,2 
CO 175,0 10000 98,3 
NO2 8,0 100 92,0 
NOx 11,3 200 94,4 
PM10 10,7 50 78,6 
CH 4,9 -- -- 
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ALT: alap-levegőterheltség; HÉ1: egészségügyi levegőterheltségi határérték a 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint (órás); T: terhelhetőség (az 
órás levegőterheltségi határértékhez viszonyítva).  
 
A tárgyi sertéstelep területe a módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szá-
mú melléklet értelmében a 10. levegőterheltségi zónába tartozik. A levegőter-
heltség egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 6/2011. (I. 
14.) VM rendelet tartalmazza.  
 
A sertéstartás jellegzetes, meghatározó terhelése a bűzkibocsátás. Bűzre vonat-
kozóan nincs kibocsátási határérték; a bűzterhelés tilos.  
 
A térség levegőterheltségi besorolására tekintettel a környezeti levegő a sertéste-
lep levegőterhelő anyagaira jelentős levegőterhelhetőségi tartalékkal rendelke-
zik.  
 
A tárgyi sertéstelep üzemeltetésének levegőkörnyezeti akadálya nincs. 

3.3. Víz 
 
Vízrajz 
 
A kistáj K-i részét a Karasica (53 km, 767 km2) a Dunába, Ny-i részét a Bük-
kösdi-víz (36 km, 118 km2) és a Pécsi-víz (56,5 km, 592 km2), illetve az Eger-
szegi-csatorna (27 km, 209 km2) a Fekete-vizen át a Drávához csapolja le. A 
kistáj K-i felének kismértékű vízhiánya, Ny-i felének vízfeleslege van. 
 
Talajvíz 
 
A kistájon a „talajvíz" É-on 2 m-nél magasabban érhető el. Van egy 4-6 m talaj-
vízmélységű övezet a Vasas-Belvárdi-víz és a Villányi-hegység között, a többi 
területen 2-4 m között találjuk a talajvizet. Mennyisége azonban csak É-on, a 
Mecsek alján számottevő. Kémiai összetétele általában kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos. Keménysége É-on és a Villányi-hegység közelében 25-35 
nk°, máshol kevesebb. A szulfáttartalom 60 mg/l alatti. A nitrátosodás nagy te-
rületen fordul elő.1 
 

 
1 Dr. Marosi Sándor, Dr. Somogyi Sándor: Magyarország Kistájainak Katasztere – MTA Földrajztudományi 
Kutató Intézet, Budapest, 1990 
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4. sz. kép: A talajvízszint mélysége (https://map.mbfsz.gov.hu) 

 
A területek érzékenysége    
 
Somberek település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint fokozottan, il-
letve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület. Somberek 
község vízellátása a Somberek-Palotabozsok kistérségi vízellátó műről biztosí-
tott. Vízbázis a Somberek község külterületén lévő K-4 kataszteri számú Csele 
X. és a K-6 kataszteri számú Csele X/A jelű fúrt kút. A vízellátó rendszeren két 
zónát alakítottak ki. Az I-es zóna magas tárolója Sombereken, a József Attila 
utcában 100 m3, a II-es zónáé Palotabozsok és Véménd község között szintén 
100 m3 hasznos víztérrel létesült. 
 
A vizsgálattal érintett terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján 2/a. „a felszín alatti víz álla-
pota szempontjából érzékeny terület” kategóriába tartozik, mivel a csapadékból 
származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet. 
 
A vizsgált sertéstelep nem esik vízbázis védőterületére. 
 

Vizsgált terület 
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5. sz. kép: Vízbázis védőterületek (http://webgis.okir.hu/base/) 

 
A térség vízgyűjtő gazdálkodása 
 
A beruházási terület Magyarország Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve alapján az 
1-15. Alsó-Duna jobb part tervezési alegységhez tartozik.  
 
A felülvizsgálattal érintett terület közvetlen környezetében lévő állandó vízfo-
lyások:  

- Horpács-patak a telephelytől 1500 m-re nyugatra  
- Palotabozsoki-vízfolyás a telephelytől 450 m-re keletre 

 
Az alegység legnagyobb vízgyűjtője a Karasica vízrendszer, mely a Mecsek K-i 
oldalából ered és több ágból összetevődve vezeti le Horvátországon át a Dunába 
a vizeket. Vízgyűjtője a határszelvény felett 812 km2. A vízgyűjtő nagy része 
dombvidéki jellegű, síknak csak a Drávamente mondható. A vízfolyás elszivár-
gás miatt nyaranta néha kiszárad (Szederkény, Villány térsége). A sokéves kö-
zépvízhozama Villánynál 1,345 m3/s. A dombvidéki területeken számos halastó, 
horgásztó létesült. A víztesthez tartozó több lényegesen kisebb rész-vízgyűjtő 
(100 km2 alattiak) tartozik, amik közvetlenül a Dunába torkollnak. Ezek sokéves 
középvízhozama 100 l/s körüli. A Lánycsók-marázai és Csele patak is idősza-
kossá vált a túlzott mértékű felszíni, zömében halastavi vízhasználat miatt. 
Mohácstól északra, a Duna menti dombvidék felszíni vizeit összegyűjtő kisvíz-
folyások közvetlenül a Dunába torkollnak.  
 

Vizsgált terület 
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A mohácsi Duna-kanyartól lefelé a jobb parton az országhatárig, illetve a Moh-
ács-Udvar összekötő útig terül el a Kölked-bédai belvízvédelmi szakasz, mely 
két mély fekvésű belvízöblözetre tagolódik, ezeket a Duna árvizeitől árvízvé-
delmi töltés védi. Az elsőrendű védvonalon kívül az öblözetben, valamint az or-
szághatáron lokalizációs töltések is találhatók. Az árvízvédelmi töltésen keresz-
tül csak a kiépített zsilipeken át, vagy szivattyútelepek átemelésével vezethetők 
a felszíni vizek a befogadóba. A területen több esésnövelő szivattyútelep is ta-
lálható.  
 
Tolna megye délnyugati részén a Duna jobb partján helyezkedik el a Szekszárd-
Bátai belvízvédelmi szakasz, melynek fő belvízcsatornája a Szekszárd-Bátai-
főcsatorna. A belvízvédelmi szakasz területe 250 km, amelyre 165 km külvíz-
gyűjtő támaszkodik. A belvízvédelmi szakaszt É-on a Sió jobb parti, K-en a Du-
na jobb parti árvízvédelmi töltései, délen a bátai Csóka-hegy, nyugaton az 56. 
sz. fkl. út, valamint a Szekszárd-Bátai löszös dombvidék határolja. A Duna ár-
vízvédelmi töltésén keresztül gravitációsan csak a kiépített zsilipeken át, vagy 
szivattyútelep segítségével átemeléssel vezethetők a felszíni vizek a befogadóba. 
A Szekszárd-Bátai-főcsatorna legjelentősebb mellékvízfolyása a Séd-patak és a 
Lajvér-patak. A Séd-, a Lajvér-patak és a Szekszárd-Bátai-főcsatorna kezelője a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Másik fontos, Dunába csatlakozó belvíz-
levezető csatorna a Kis-Duna csatorna. A Szekszárd-Bátai főcsatorna vízrend-
szeréből a belvizek Kis-Duna csatornába történő átkormányzására a két csator-
nát összekötő Dárfoki-csatorna ad lehetőséget.  
 
A Tolnai területen a tervezési alegységet érinti a Báta-Siótorok-Szekszárdi ár-
vízvédelmi szakasz dunai és Sió jobb parti töltése. A 43,111 km hosszú töltés 
249 km2 területet véd az elöntéstől. A töltés a bátai magaspartból kiindulva a 
Duna jobb partján tart a Sió árvízkapuig. A Sió-csatornán az árvízkaputól tart a 
jobb parton Szekszárd térségéig a 6. számú főközlekedési út hídjáig.  
 
A Baranyai területen a Duna jobb parti fővédvonal 20 km hosszú, melyből 18,5 
km a földgát és 1,5 km a vasbetonból készült árvízvédelmi fal. Ez utóbbi Moh-
ács város közvetlen védelmét szolgálja. A fővédvonal az 53 km2 -es mohácsi 
ártéri öblözetet védi a Duna árvizeitől. Az öblözet területén helyezkednek el 
Mohács, Kölked és Erdőfű települések. A töltés előírások szerint kiépített, de a 
könnyen vízáteresztő altalaj miatt kiegészítő töltéserősítések váltak és válhatnak 
még a későbbiekben is indokolttá. Az elmúlt években a mentett oldali töltésláb 
környezetében ilyen jellegű munkák folytak.  
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A Duna jobb partján Mohács és Dunaszekcső között magaspart húzódik. Ezen a 
szakaszon Dunaszekcső belterületének egy keskeny részét veszélyeztetik a 
rendkívüli árvizek, mivel a lakóházak beépültek a nyílt ártérbe. Védelmükre ár-
vízvédelmi létesítményeket korábban nem építettek, jelenleg tanulmány készül a 
vízkárelhárítási művek létesítésének lehetőségeiről.  
 
A tervezési alegységen több öntözővíz-tározó és záportározó található, melyek 
közül legjelentősebb a Szálkai-tározó. A Szálkai-záportározó a Lajvér-patakon 
található, célja a Lajvérpatak alsó szakaszán az árvízhozam csökkentése, a Bátai 
szivattyútelep részbeni tehermentesítése, hordalékcsökkentés, üdülés, pihenés, 
sport.2 
 
 

 
2 Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015, 1-15 Alsó-Duna jobb part alegység – Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 
Pécs, 2016. 
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6. sz. kép: Felszín alatti víztest (http://geoportal.vizugy.hu) 

 
 

Vizsgált terület 

É 



ÖSSZEVONT DOKUMENTÁCIÓ v2. 

JANCSARICS RÓBERT                          SOMBEREK 

23 
 

A felszíni víztest fontosabb jellemzői: 
Víztest 

kód 
Víztest neve Típus 

kód 
Típus leírás Alegység 

kód 
Vízfolyás 

hossza (km) 
Vízgyűjtő 

terület (km2) 

AOC784 Horpács-patak 3S 

dombvidéki – közepes 
esésű – meszes – durva és 

közepes-finom meder-
anyagú – kicsi vízgyűjtőjű 

1-15 11,16 13 

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149) 
 
 A felszín alatti víztest fontosabb jellemzői: 
Víztest 

kód 
Víztest neve Földtani típus Vízadó típusa Víztest átlagvastagság 

(m) 
Víztest terület 

(km2) 

sp.1.11.1 Karasica-
vízgyűjtő törmelékes porózus 10 1100,65 

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149) 
 
A felszíni víztest állapotának értékelése: 
Víztest 

kód 
Víztest neve Hidro-

morfológiai 
elemek sze-
rinti állapot 

Biológiai 
elemek 
szerinti 
állapot 

Ökológiai 
minősítés 

Víztest 
kategóriája 

Fizikai-
kémiai ele-

mek szerinti 
állapot 

Integrált 
állapot 

AOC784 Horpács-
patak mérsékelt gyenge gyenge erősen mó-

dosított adathiány gyenge 

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149) 
 
A felszínin alatti víztest állapotának értékelése: 
Víztest 

kód 
Víztest neve Összesített 

mennyiségi álla-
pot 

Összesített kémi-
ai állapot 

Vízmérleg sze-
rinti összesített 

állapot 

sp.1.11.1 Karasica-
vízgyűjtő jó jó jó 

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149) 
 
Célkitűzések, intézkedések felszíni víz: 
Víztest 

kód 
Víztest 
neve 

Mezőgazdasági 
eredetű táp-

anyagszennyezés 
csökkentése   

Talajerózióból és/vagy 
felszíni lefolyásból szárma-
zó hordalék- és szennyező-
anyag terhelés csökkentése 

Mezőgazdasági 
telepekről (állattar-

tásból) származó 
terhelés csökkentése 

Teljesí-
tésének 

éve 

AOC784 Horpács-
patak 2.1;2.3;2.4; 17.1;17.2;17.4;17.8; 29.2; 2027 

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149)  
 
Intézkedések listája: 
2.1 A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonat-

kozó általános szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korláto-
zása szántó és ültetvény területeken 

2.3 Tápanyag-gazdálkodási terv alapján történő tápanyag kihelyezés szántók 
esetében, agrár-környezetgazdálkodási programok (AKG) keretében 

2.4 Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó - erdő, szántó-vizes élőhely kon-
verzió) 
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17.1 Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése gyepesítéssel, fásítás-
sal, lejtős területeken teraszolással, beszivárgó felületekkel, belterületi 
növénytermesztés izolálásával 

17.2 Talajerózióból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkenté-
se 

17.4 Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése erózió-érzékeny terü-
leten agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében (pl. erózió-
védelmi talajművelés, táblamenti szegélyek, terasz, szintvonal menti sán-
cok, gyűjtőárkok...) 

17.8 Vízfolyások és tavak melletti pufferzónák kialakítása gyepesítéssel vagy 
agrár-erdészeti módszerrel (összehangolás a parti növényzónák rehabili-
tációjával, árvízvédelmi és fenntartási szempontok figyelembevételével 

29.2 Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján    
 
Célkitűzések, intézkedések felszín alatti víz: 
 FAV kémiai állapotot javító 

intézkedések 
FAV vízbázis vé-

delmi intézkedések 
FAV mennyiségi állapo-
tát javító intézkedések 

Víztest 
kód 

Víztest 
neve 

2021-ig, illetve folyamatosan 2021-ig 2021-ig, illetve folyama-
tosan 

sp.1.11.1 Karasica-
vízgyűjtő 2.1;3;4.1;21.1;21.5;21.9;21.10;36;  13.1;13.2;13.3;13.4; 8.2;8.4;23.2 

(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149) 
 
Intézkedések listája: 
2.1 A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonat-

kozó általános szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korláto-
zása szántó és ültetvény területeken 

3.1 Növényvédő szerek alkalmazásának szabályozása EU Peszticid Irányelv 
alapján (szántó, ültetvények és legelő esetén) 

3.2 Növényvédőszerek alkalmazásának korlátozása agrár-
környezetgazdálkodási program (AKG) keretében 

4.1 Szennyezett terület kármentesítése (feltárás, megfigyelés, biztosítás, fel-
számolás) 

8.2 Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése 
8.4 Víztakarékos megoldások az ipari vízellátásban 
13.1 Ivóvízminőség biztosítása a csapnál, az EU Ivóvíz Irányelvnek megfelelő-
en (Az Ivóvízminőség Javító program befejezése, + monitoring) 
13.2 Ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése, tevékenységek szabályozása, 
módosítása (A diagnosztikai és a biztonságba helyezési program végrehajtása) 
13.3 A vízbázisvédelmi szabályozáson kívüli megoldások (egyedi megoldások, 
vízbázis-védelem szempontjából kedvező területhasználat váltás, jó gyakorlatok 
ösztönzése, területhasználókkal való megegyezés) 
13.4 Vízbiztonsági tervek készítése, alkalmazása 
21.1 Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellen-

őrzése 
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21.5 Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése, bír-
ságolása 

21.9 További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása  
21.10 Csatornahálózatok rekonstrukciója 
23.2 Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a be-

szivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében    
36.1 Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása 
 
Értékelés 
 
Az állattartó telep működtetése a térség vízgyűjtő gazdálkodási tervében előírt 
feltételekkel összeegyeztethető, vízgyűjtőgazdálkodási érdekeket nem sért.  

3.4. Talaj 
 
A terület elhelyezkedése, topográfia 
 
Somberek település, Baranya megye délkeleti részén, Mohács járásban helyez-
kedik el. Földrajzi tájegység besorolás: 
 
Kistáj: Dél-Baranyai-dombság, 
Középtáj: Mecsek és Tolna -Baranyai-dombvidék, 
Nagytáj: Dunántúli-dombság. 
 
Somberek lakossága 2015-ös adatok alapján 1358 fő, népsűrűség 42,68 fő/km2. 
Területe 31,42 km2. 
 
Domborzat, földtani adottságok 
 
A kistáj közepesen és gyengén tagolt, jórészt löszös, dombsági felszínére átlag-
ban 58 m/km2 relatív relief jellemző; a nagy felületekre tipikus 25-50 és 50-100 
m/km2 relatív relief értékek mellett csak DNy-on kisebb felszínen fordul elő 10-
25, ill. 5-10 m/km2-es relatív relief. 
 
A Mecsektől D-DK-re kiterebélyesedő, 130-250 m tszf-i átlagmagasságú domb-
sági, kis részben síksági kistáj, amelynek felszínébe egyrészt ÉNy-on a Pécsi-
síkság alacsonyabb, másrészt ÉK-en a Geresdi-dombság magasabb, de igen kis 
kiterjedésű kistájai öblösödnek be, továbbá felszínéből D-en a Villányi-hegység 
szigetként magasodik fel. 
 
A Mecsektől D-DK-re kiterebélyesedő, 130-250 m tszf-i átlagmagasságú domb-
sági, kis részben síksági kistáj, amelynek felszínébe egyrészt ÉNy-on a Pécsi-
síkság alacsonyabb, másrészt ÉK-en a Geresdi-dombság magasabb, de igen kis 
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kiterjedésű kistájai öblösödnek be, továbbá felszínéből D-en a Villányi-hegység 
szigetként magasodik fel. Alaphegységi szerkezete bonyolult. Ny-i része alatt a 
Görcsönyi-hát magasra emelt paleozoos röge húzódik, pleisztocén lösszel fedve. 
Ettől K-re a Geresdi-rögig az Ellendi-medence húzódik. Máriakéménd-
Monyoród térségében a jura karbonátos kőzetek felszíni kibúvásokból is ismer-
tek. 
 
K-i peremén nagy szerepe van a völgyhálózatot befolyásoló ÉNy-DK-i irányú 
töréseknek. A Szederkény-Újpetre közti törésvonal a löszfelszín lépcsős leala-
csonyodásában is megmutatkozik. A domborzat a szerkezeti vonalak mentén, 
pleisztocén völgybevágódások hatására, pannóniai üledékeken kialakult horda-
lékkúpos hegylábi felszínből formálódott a mai dombsági térszínné. Ny-on a 
lösszel fedett széles Görcsönyi-hát alapja hordalékkúpos hegylábfelszín. A 
Szemely-Peterdi-víz és a Karasica közti völgyközi hátak a dél-mecseki pliocén 
hegylábfelszín maradványai; a Zengő aljáig felhúzódnak, ahol kisebb medencé-
ket kereteznek. A SzederkényÚjpetre törésvonaltól D-re a hátak lealacsonyod-
nak, és gyengén tagolt, de 10 m-nél vastagabb lösztakarójú felszínben folytatód-
nak. Itt lösztöbrök is előfordulnak (Kisjakabfalva). A völgyhálózat É-D-i irányú 
és korábbról öröklődött át. D-en a vastag löszös takarójú enyhe lejtőkön deráziós 
völgyhálózat jellemző, de egyes mélyre (60-80 m) vágódott völgyeket fiatal ple-
isztocén völgyvállak kísérnek (pl. Máriakéménd).3 

3.5. Élővilág, ökoszisztéma 
 
A tervezett beruházás területének és környezetének általános bemutatása 
 
A helyszíni bejárás 2019. szeptemberben történt.  
 
Nagytáj:  Dunántúli-dombság  
Középtáj:  Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék 
Kistáj:  Dél-Baranyai-dombság, 4.4.34. 
 
A Dél-Baranyai-dombság – amelyen a vizsgált hrsz-ek találhatóak – bemutatását 
a www.novenyzetiterkep.hu oldalon található információk ismeretében tesszük 
meg, ahol a földrajzi kistájak növényzete van részletezve: 
 
„A kistáj napjainkban kultúrtájnak tekinthető, megmaradt, fragmentálódott ter-
mészetes vegetációja viszont változatos. Klímazonális növényzete cseres-
tölgyes, a Karasica völgyétől keletre eső területek potenciális erdőtársulása már 
a tatárjuharos lösztölgyes. … Illír jellegű, a mecseki állományokhoz hasonló 

 
3 Dr. Marosi Sándor, Dr. Somogyi Sándor: Magyarország Kistájainak Katasztere – MTA Földrajztudományi 
Kutató Intézet, Budapest, 1990 
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cseres-kocsánytalan tölgyesek, helyenként bükkösök (pl. Ófalu) és szurdokerdő 
fragmentumok (pl. Erdősmecske) is kialakultak. A kistájban gyakoriak az aká-
cosok és az ültetett fenyvesek. A megmaradt löszgyepek és erdős-sztyepprétek 
szétszórt apró foltjaiban a következő ritka fajok fordulnak elő: Digitalis lanata, 
Himantoglossum caprinum, Spiranthes spiralis. A völgyaljakban magaskórósok 
(Inula helenium, Filipendula ulmaria), magassásrétek, mocsárrétek (Iris sibiri-
ca, Orchis elegans, Dactylorhiza incarnata, Leucojum aestivum) találhatóak. 
Helyenként kaszálóréteket tartanak fent. A legelők nagy részét felhagyták, ezért 
becserjésedtek. Számos szubmediterrán jellegű növényfaj jellemző a kistájra.  
 
Jellemző gyakoribb özönfajok: akác (Robinia pseudoacacia), tájidegen ősziró-
zsa-fajok (Aster spp.), aranyvessző-fajok (Solidago spp.).” 
 
A vizsgált terület a faunáját tekintve a palearktisz közép-dunai faunakerületének 
Alföld (Pannonicum) faunakörzetének Nagyalföld (Eupannonicum) faunajárá-
sába tartozik. 
 
A legközelebbi Natura 2000-es élőhelyek 6 km-re délnyugatra, illetve 8 km-re 
délkeletre találhatóak: 
HUDD20067, Székelyszabari erdő Különleges természetmegőrzési terület, 
HUDD20045, Béda-Karapancsa Kiemelt jelentőségű természetmegőrzés terület, 
HUDD10003, Gemenc Különleges madárvédelmi terület. 
 
A Duna árterében található Natura 2000 területek (melyek egyúttal a Duna-
Dráva Nemzeti Park, mint a legközelebbi, országos védett terület részei is) elő-
forduló vegetációt és életközösségeket nem veszélyezteti a tervezett tevékeny-
ség, hiszen a Natura 2000 területek a hatásterületen kívül, attól jelentős távol-
ságban találhatóak. A tervezett tevékenységnek nem várható hatása Natura 
2000, illetve országos védettséget élvező területekre, mivel azoktól távol he-
lyezkedik el.  
 
A tervezett tevékenységhez legközelebb található felszíni vizek az alábbiak, me-
lyek mind a hatásterületen kívül helyezkednek el: 

- kelet felé kb. 450 m-re a Palotabozsoki-vízfolyás,   
- nyugat felé kb. 1,5 km-re a Horpács, 
- kelet felé kb. 1,2 km-re a Véméndi-patak. 

 
A vizsgált telephelyhez legközelebb található Nemzeti Ökológiai Hálózat részét 
alkotó élőhely ökológiai folyosó besorolású, ez a Palotabozsoki-vízfolyás, mely 
keletre helyezkedik el. 
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7. sz. kép: A Nemzeti Ökológiai Hálózaton belül ökológiai folyosó besorolású 
patakmeder elhelyezkedése a közút mellett fehér kereszttel jelzett telephelyhez 

képest 
 

Ex lege védett természeti értékek nem találhatóak a fejlesztéssel érintett terüle-
ten vagy annak közvetlen közelében. 
 
Helyi jelentőségű természetvédelmi terület a vizsgált projekthez legközelebb 
Bár közigazgatási területén található. Az 1995 óta védettséget élvező Bári-
kastélypark kb. 8 km-re helyezkedik el a sertésteleptől. 
 
Tájértékek, tájképvédelem 
 

A telephely külterületen helyezkedik el. A táj jellegét alapvetően a települési 
környezet, illetve a mezőgazdasági művelési földterületek, erdőterületek, gye-
pek, legelők és a tanyás ingatlanok határozzák meg. A telephelyet nyugatról és 
délről határoló (közút melletti) erdősávok, fásítások jelenlétével gyakorlatilag a 
tájba illesztés a takarással megtörténik ezen irányokba. A védett tájakra a beru-
házás nincs hatással. Az érintett ingatlanok az OTrT-ben meghatározott, kiemel-
ten kezelendő országos tájképvédelmi övezetben helyezkednek el, mint ahogy 
Somberek teljes közigazgatási területe.  
 
A beruházás a tájkép megváltozását csak kis mértékben fogja eredményezni, 
hiszen egy erdőfoltokkal, fasorokkal tarkított tájban alakítottak ki olyan, max. 6-
7 m magas épületeket, melyek nem fognak a fasoroktól, erdőfoltoktól magasab-
bak lenni, így nem fogják uralni a tájképet.  
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A beruházás műemléket, egyedi tájértéknek tekinthető objektumot hátrányosan 
nem érint, ilyenek nem találhatóak a tervezett területen, és 500 m-es körzetében.  
 
Konkrét helyszín 
 
A Somberek külterületén elhelyezkedő sertéstelep a Somberek és Palotabozsok 
településeket összekötő 5606-os közút mellett, mezőgazdasági területeken való-
sult meg. 
 
Botanika 
 
Növényföldrajzi szempontból a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum), Dél-
Dunántúl flóravidék (Praeilliricum), Mecsek (Sopianicum) flórajárásának része 
a beruházás és környezete.  
 
A helyszínen végzett, 2019 szeptemberi felmérés alapján az alábbiak állapít-
hatóak meg. Alapvetően mezőgazdasági környezetben tervezik megvalósítani a 
beruházást, így szántóföldek között elterülő útszéli mezsgyéket, erdősávokat 
tudtunk vizsgálni a pionír növényzettel fedett kultúrtájon. Jellemző fajok: 

 
Fajlista latinul Fajlista magyarul 
Amaranthus retroflexus Szőrös disznóparéj 
Artemisia vulgaris Feketeüröm 
Carduus acanthoides Útszéli bogáncs 
Cirsium arvense Mezei aszat 
Conyza canadensis Kanadai betyárkóró 
Crataegus monogyna Egybibés galagonya 
Datura stramonium Maszlag 
Elymus repens Közönséges tarackbúza 
Hyoscyamus niger Beléndek 
Melandrium album Fehér mécsvirág 
Polygonum aviculare Porcsinkeserűfű 
Robinia pseudoacacia Fehér akác 
Sambucus nigra Fekete bodza 
Setaria viridis Zöld muhar 

 
Á-NÉR besorolás szerinti élőhelytípusok: 

• U11 - Út- és vasúthálózat 
• OG – Taposott gyomnövényzet 
• T1 – szántóföldi kultúrák 

 
Összegzés: védett növényt vagy védelemre érdemes társulást nem találtunk.  
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Zoológia 
 
A helyszíni bejárás és az irodalmi adatok alapján az alábbiakban foglaljuk össze 
a vizsgálati területen és közvetlen környezetében található, jellemző gerinces 
állatok jegyzékét: 
 

Emlősök (védett fajok): 

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték-Ft 
mezei cickány Crocidura leucodon 25.000 

 
Madarak (védett fajok): 

Kiemelten jelöltük a vizsgált területen és közvetlenül szomszédos hatásterületen 
fészkelő fajokat (F), illetve azt is, ha a faj a térség fészkelőjeként csak táplálko-
zik a területen (T), vagy csak vonuláskor, teleléskor bukkan fel (V). 
 

Magyar név Latin név Státusz Természetvédelmi 
érték-Ft 

barátposzáta Sylvia atricapilla F 25.000 
csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita V 25.000 
egerészölyv Buteo buteo T 25.000 
fekete rigó Turdus merula F 25.000 
füsti fecske Hirundo rustica T 50.000 
kékes rétihéja Circus cyaneus V 50.000 
mezei pacsirta Alauda arvensis F 25.000 
mezei veréb Passer montanus F 25.000 
széncinege Parus major V 25.000 
tengelic Carduelis carduelis F 25.000 
tövisszúró gébics Lanius collurio F 25.000 

 
Kétéltűek (védett fajok): 

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték-Ft 
zöld varangy Bufo viridis 10.000 
 
Hüllők (védett fajok): 

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték-Ft 
fürge gyík Lacerta agilis 25.000 
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A vizsgált területen számos védett, vagy védelemre érdemes olyan állatfaj talál-
ható, mely rendszeres élőhelyeként, táplálkozóterületként használja a területet, 
azonban ezek a fajok az egész országban elterjedtek, nem unikálisak.  
 
Értékelés: 

A felsorolt gerinceseken kívül nem találtunk olyan indikátorszervezetet, mely az 
üzemelés során (normál üzemmód mellett) hatásviselő lenne.  
 
Összefoglalás 

 

Az elkészült beruházás tájképi érdekeket nem sért, egyedi tájképi értékeket hát-
rányosan nem befolyásol, tájvédelmi szempontból nem jelentős, mivel már egy 
eddig is erdősávokkal tarkított tájon valósult meg.  
 
A vizsgált területen számos védett, vagy védelemre érdemes olyan állatfaj talál-
ható, mely rendszeres élő- és, táplálkozó helyként használja a területet.  
 
A bejárás során nem találtunk olyan indikátorszervezetet, mely a beruházás 
üzemelése során (normál üzemmód mellett) zavarást szenvedne.  
 

 
8. sz. kép: A sertéstelep csupasz agrárterületre épült, 

a be nem épített helyszíneken pionír növényzettel 
 
A beruházás élővilágra gyakorolt hatása 
 
Az élővilágra kifejtett hatás az érintett terület eddig is használt mivoltából adó-
dóan nem lesz számottevően nagyobb az eddigiekhez képest. Mivel a beruházás 
már eddig is intenzíven használt szántóföldeken történik, így normál üzemme-
netet feltételezve az élővilágra kifejtett hatás várhatóan minimális lesz. 
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Hatásterület érzékenységének vizsgálata, hatásértékelés 
 
A terület vizsgálatát, az élőhelyek és életközösségeik számbavételét figyelembe 
véve kijelenthetjük, hogy a kellő elővigyázatossággal végzett és a javaslatainkat 
szem előtt tartó munkavégzés összességében minimális hatással lesz a hatásterü-
letre és életközösségeire.  
 
Jelentősebb javaslatok 
 
A telep épületeiben ill. azok külsején fészkelő madarak (pl. mezei veréb) fészke-
inek zavartalanságát költési időben biztosítani szükséges. 
 

3.6. Hulladék 
 
Az telephelyen, a 2. sz. állattató épületen belül került kialakításra a veszélyes 
hulladék üzemi gyűjtőhely. Ezen kívül az állati hullák tárolására külön zárható 
edényzet szolgál. A hulladékok tárolása és elszállítása megfelelő módon, a jog-
szabályokban meghatározottak szerint történik.    
 

3.7. Zaj 
 
A sertéstelep Somberek külterületén található.  
 
Jellegzetes objektumok a vizsgálati/módosult Sertéstelep zajkörnyezetében: 
 

objektum (égtáj) EOVY EOVX X (m) MP 
Somberek CP (D) 620244 81764 2757  
5606. sz. út (NY) 618937 84209 115  

Th (ÉNY) 618455 85453 1343 MP1/1 
Th (DK) 619494 83869 586 MP1/2 
Lt (D) 619373 82884 1402 MP2 

Sertéstelep CP 619046 84247 0  
CP: centrumpont; Lt: lakóház; Th: telephely; MP: megítélési pont.  
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A jellegzetes sertéstelepi objektumok helye:  
 

objektum (égtáj) hrsz.  EOVY EOVX 
1. nevelőépület  0155/31 619420 82925 
2. nevelőépület 0155/32 619430 82918 
3. nevelőépület 0155/33 619151 84164 
4. nevelőépület 0155/34 619182 84126 
hígtrágya tározó 0155/33 619120 84204 

P2 hullaégető 0155/33 619004 84234 
 
Jelen dokumentáció során a sertéstelep bővítésének környezeti hatását vizsgál-
juk. A jelenlegi (0155/31-32 hrsz) sertésól mellé újabb (hrsz 0155/33-34), azo-
nos területű és kialakítású nevelőépületet létesít ill. módosítja a nevelési sűrűsé-
get. A sertéstelep bővítést követő területe: hrsz 0155/31-34. Együttes nagyság:  
42158 m2. Egy istálló mérete: 2165 m2 (80x27-3,2/6,9 m). A zöldterület aránya: 
zöldterület: 70 %.  
  
A sertéstelep elhelyezkedését/telepítettségét az 1. sz. melléklet szemlélteti.  
 
A sertéstelepet szántóterületek veszik körül, ahol növénytermesztési tevékeny-
ség folyik. A térség zajminőségi állapotára vonatkozóan mérési adatok nem áll-
nak rendelkezésre.  
 
A közeli területek funkciója: Mg mezőgazdasági, a távolabbiaké: Lf falusias la-
kóterületek. Ezek zajtól védendő területek (zajterhelési határértékekkel).  
 
Zajminőség (háttér-zajterhelés)  
 
Az alapterhelést a (5606. sz. közúti) közlekedés zajkibocsátása határozza meg. 
Az éghajlati adottságok közvetett módon (a zajterjedés útján) befolyásolják a 
zajterhelést. (A meteorológiai jellemzőket a dokumentáció levegővédelmi feje-
zetében közöltük). A Sertéstelep és környezete külterület ill. a település szabá-
lyozási terveinek és helyi építési szabályzata szerint mezőgazdasági terület.  
A teljes/módosult Sertéstelep területe: 42158 m2. A korábbi 14619 m2 terület 
kibővült a 0155/33-34 hrsz. területekkel.  
 
Jelenleg a Sertéstelep környezetében az 5606. sz. közút forgalmának van hatása 
a terület zajterhelésére. A sertéstelep környéke mezőgazdasági terület, főleg 
szántó, így a zajkeltő tevékenység időszakos, a mezőgazdasághoz kötődő műve-
letekből származik. A mezőgazdasági művelés zajhatása elhanyagolható, ideig-
lenes és szezonális.  
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A legközelebbi zajtól védendő lakóház: Somberek, Kossuth u. 56. (1337 m).  
 
A Sertéstelep környezetének zajminőségét az alapzaj és a háttérterheléssel jel-
lemezhetjük. Ezek az értékek mérési adatok ill. (modell)számítások eredményei 
lehetnek. Közvetlen mérési adatok hiányában az alapterhelést a közeli 5606. főút 
forgalmi adatainak felhasználásával becsüljük.  
A zajterheléseket a  

- Sertéstelep centrumában  
- MP: megítélési pontokban  

vizsgáljuk.  
 
Közlekedési zajterhelések  
 
A Sertéstelep szempontjából számításba vehető az 5606. sz. közút zaj-
kibocsátása és zajterhelése a területre. Az okozott zajterhelés elméleti úton szá-
mítható. A közlekedési eredetű zajkibocsátást a 25/2004. (XII. 20.) KvVM ren-
deletet módosító 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet szerint számíthatjuk, a közút 
átlagos napi járműforgalmi (ÁNF) adatainak és a fajlagos kibocsátási jellemzők 
ismeretében. 
 

gjm. kategória I. II. III. 
ÁNF 5606. főúton 1489 98 105 

sebesség km/h 80 70 60 
 
, ahol járműkategóriák I: személy-gépkocsi (szgk); II: teher-gépkocsi (tgk); III: 
nehéz teher-gépkocsi, busz (n tgk); ÁNF: átlagos napi forgalom; MÓF: mérték-
adó órai forgalom ÁNF/10. 
(http://web.kozut.hu/uploads/media/bovitett_merohely_kiadvany_2_2018.pdf 
szerint) 
 
Az eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint az 5606. út középvonalától 
számított 7,5 m távolságra:  

dB nappal éjjel 
LAeq(7,5) 64,6 54,0 

 
Korrekciók hatása 
 
LAeq(d,h)g,s,t,j = LAeq(7,5)g,s,t,j + (Kd)g,s,t,j + (Kh)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s,j + (Kl)g,s,j,t 
 
Távolságtól és hangvisszaverődéstől függő korrekció: (Kd)g,s,t,j = Cg,s,t,j x 
log(7,5/d); Cg,s,t,j = 12,5; d: távolság az 5606. út középvonalától. A többi korrek-
ciós tényező hatását 0-nak vettük. 
 



ÖSSZEVONT DOKUMENTÁCIÓ v2. 

JANCSARICS RÓBERT                          SOMBEREK 

35 
 

A közúti közlekedés (5606. út) eredetű számított egyenértékű A-hangnyomásszint 
(dB): 
 

LAeq (dB) d (m) nappal éjjel 
SC 169 47,7 41,0 

MP2 20 59,3 52,6 
 
SC: Sertéstelep centrumában; MP2: megítélési pontban.  
 
A jelenlegi zaj- és rezgésterhelési alapállapot összefoglaló értékelése 
 
Figyelembe véve, hogy a vizsgált területen jelenleg védendő létesítmény nem 
található, megállapítható, hogy a telep közvetett és közvetlen környezetében lé-
vő területek zajhelyzete: a közúti közlekedésből adódóan megfelelőnek ítélhető. 

3.8. Táj, művi környezet, ember 
 
A sertéstelep tájba illesztése során törekedtek arra, hogy a környezetét és a la-
kosságot a lehetőségekhez mérten legkevésbé zavarja a telep látványa. A legkö-
zelebbi település (Somberek) szélső épületei, mintegy 1 km-re található a telep-
től. A sertéstelep a lehetőségekhez mérten jól illeszkedik a mezőgazdasági jelle-
gű környezethez. 
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4. A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY ÁLTAL IGÉNYBE VETT TE-
RÜLET HELYSZÍNRAJZA A POTENCIÁLIS SZENNYEZŐ FOR-
RÁSOK BEJELÖLÉSÉVEL, EGYSÉGES ORSZÁGOS VETÜLETI 
RENDSZER (EOV) KOORDINÁTÁK FELTÜNTETÉSÉVEL 

 
A levegőterhelő források diffúz területi jellegűek: lényegében az egész sertéste-
lepen találhatók. A bővítés keretében a telephelyen hullaégető létesül, amely en-
gedélyeköteles pontforrás. 
 
Pontforrás  
megnevezése 

Pontforrás 
jele 

Hrsz EOV Kibocsátási 
magasság 

Hullaégető kéménye P2 0155/32 x:84234, y:619024 4 m 
 
A tárgyi sertéstelep üzemi zajforrás. A főbb zajforrások: állatok, istállók, takar-
mány kezelése, trágyakezelés, egyéb tevékenységek. Egyedi zajforrások a telep 
minden pontján találhatók: nem különítettük el a mozgó, lokális kibocsátási pon-
tokat sem (ventilátorok, istállók, belső utak). 
 
Talaj és vízvédelmi szempontból potenciális szennyezőforrásnak minősül a 
meglévő 2 db szigetelt átmenetei hígtrágya tározó és a 2 db állattartó épület mel-
lett az újonnan kialakítandó 2 db állattartó épület, a 100 m3-es átmeneti hígtrá-
gyagyűjtő akna, a szintén újonnan épülő HDPE szigetelésű hígtrágya tározó és a 
szeparátorral leválasztott szilárdtrágya tároló. A létesítmény által igénybe vett 
terület helyszínrajzát a potenciális szennyező források bejelölésével a 3. sz. mel-
léklet tartalmazza. A kapcsolódó EOV koordinátákat az alábbi táblázatban mu-
tatjuk be: 
 

 Potenciális szennyezőforrás 
megnevezése 

Hrsz Súlyponti EOV koordi-
náták 

X Y 

M
eg

lé
vő

 1. sz. 110 m3-es átmeneti hígtrágya tározó 0155/31 84213 619013 
2. sz. 110 m3-es átmeneti hígtrágya tározó 0155/32 84231 619000 

1. sz. állattartó épület 0155/31 84225 619061 
2. sz. állattartó épület 0155/32 84269 619034 

Te
rv

ez
et

t 3. sz. állattartó épület 0155/33 84159 619135 
4. sz. állattartó épület 0155/34 84122 619163 

100 m3-es átmeneti hígtrágyagyűjtő akna 0155/33 84176 619180 
10000 m3-es HDPE hígtrágyatározó 0155/33 84203 619118 

300 m3-es szilárd trágyatároló  0155/33 84198 619181 
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5. A LÉTESÍTMÉNY, ILLETVE A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 

ÉS ANNAK JELLEMZŐ TERMELÉSI KAPACITÁSA, BELE-
ÉRTVE A TELEPHELYEN LÉVŐ MŰSZAKILAG KAPCSOLÓDÓ 
LÉTESÍTMÉNYEKET 

5.1. A tevékenység ismertetése 
 
Somberek, külterület 0155/31-34 hrsz. alatti sertéstelep állatlétszám és épület-
jegyzék: 
 
A telepi maximális férőhely kapacitás: 
 
Jelenleg:     hízó 4400 fh. 
Tervezett bővítést követően:  hízó 8200 fh. 
 
Tervezett bővítést követően a telephely maximális férőhelykapacitása: 8200 db, 
hízók számára. 
 
A telepi állattartó épületek és férőhelyek: 
 
A folytatni kívánt tevékenység: sertéshízlalás. Az épületek és maximális férőhe-
lyeik:   
 

jelenleg: 1, 2 sz. hizlalda: egyenként 2200 fh.  
tervezett: 1-4 sz. hizlalda: egyenként 2050 fh. 
 

Egyéb, a technológiához és tevékenységhez kapcsolódó létesítmények: 
 

Jelenlegi Tervezett 
1 db mélyfúrású kút 2 db mélyfúrású kút 
2 db iroda 2 db iroda 
2 db szociális helyiség, öltöző 2 db szociális helyiség, öltöző 
1 db aggregátor 2 db aggregátor 
2 db állati hulla tároló 2 db állati hulla tároló 
2 db boncoló 2 db boncoló 
4 db 40 m3-es takarmány siló 12 db 40 m3-es takarmány siló 
1 db 36 m3-es ivóvíz tározó 1 db 36 m3-es ivóvíz tározó 
2 db 110 m3-es átmeneti hígtrágyagyűjtő 
akna 

2 db 110 m3-es átmeneti hígtrágyagyűjtő 
akna 

2 db 5 m3-es kommunális szennyvíz gyűjtő 
földalatti tartály 

2 db 5 m3-es kommunális szennyvíz gyűjtő 
földalatti tartály 

 1 db 100 m3-es átmeneti hígtrágyagyűjtő  
akna 

 1 db 10000 m3-es HDPE szigetelésű  
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hígtrágyatározó 
 1 db szeparátor 
 1 db szilárd trágyatároló 
 1db hídmérleg 
 1 db hullaégető 
 
A tartástechnológia bemutatása: 
 
Az állatok 25-30 kg-os súllyal kerülnek beszállításra és hízlalást követően 125-
130 kg-os súllyal szállítják őket a vágóhídra. 
 
A meglévő 2 db, 80 x 27 m külméretű, 6,7 m magas acélszerkezetű sertéshizlaló 
épület csarnok mellet további 2 db épület kerül kialakításra. Az épületekben öt 
teremben nemesacél szerkezetből és kazettás műanyag válaszelemekből álló kut-
ricákban (termenként 8 db) helyezik el az állatokat, termenként 410 darabot. Az 
állattartó tér vasbeton rácspadlózata alatt 1,7 m mély vasbeton trágyapincét mé-
lyítettek, 2000 m3 hasznos térfogattal.  
 

 
9. sz. kép: Tervezett állattartó épület metszet 

 
Az épületek előtt 3-3 db, egyenként 40 m3-es takarmánysilót helyeznek el. Az 
egyes kutricákban önetetők biztosítják a takarmányellátást. Az önetetők feltölté-
se automatikusan történik, az etetés szárazdarás takarmánnyal történik. Az ivó-
vízigényt önitatók biztosítják, melyek az etetőkkel kombinált kivitelűek. 
 
Hígtrágya kezelés: 
 
A meglévő és tervezett állattartó épületek alatt 1,7 m mély lagúna található. A 
lagúnák tárolókapacitása épületenként 2000 m3. Egy ciklus alatt a termelődő 
hígtrágyát a lagúnákban tárolják. Ezt követően az 1 és 2. sz. állattartó épületek-
ből a hígtrágya az épületek előtt lévő 110 m3-es átmeneti tározókba, majd onnan 
az újonnan kialakítandó 100 m3-es gyújtőaknába kerül átemelésre. A tervezett 3. 
és 4. sz. épületekből a hígtrágya közvetlenül a 100 m3-es gyűjtőaknába kerül. 
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Innen a hígtrágya a (~50 m3/óra teljesítményű) szeparátorra, majd a szilárd fázis 
a szilárd tárolóba, a híg fázis a HDPE tározóba kerül.  
 
Az évente keletkező hígtrágya becsült mennyisége az alábbiak szerint alakul4: 
 
Hígtrágya keletkezés (m3) Várható éves mennyiség* Max. tárolókapacitás 

Jelenleg 5750 4220 
Tervezett 10760 18320 

*640 m3/év mosóvíz keletkezéssel számolva 
 
Előbbiek alapján a féléves hígtrágya tárolás megoldott. 
 
A keletkező hígtrágya hasznosítása: 
 
A sertéstelepen keletkező hígtrágyát, valamint a szeparátorról lekerülő szilárd 
fázist a kijuttatáshoz szükséges talajvédelmi tervel rendelkező partnerek termő-
földjére juttatják ki.  
 
Takarmány-, energia-, víz-, tisztítószer felhasználás: 
 
A beszállított takarmányt közvetlenül az ólak végében elhelyezett takarmánysi-
lókba töltik. Onnan automata tápbehordó rendszer juttatja a takarmányt az ön-
etetőkhöz. A tervezett takarmány felhasználás 6000 t/év   
 
A sertéstelepen a vízigényeket jelenleg 1 db vízműkúttal elégítik ki. A kitermelt 
vizet egy 36 m3-es alumínium tározóba tárolják felhasználásig. A tervezett bőví-
tés keretében a 0155/34 hrsz. alatti ingatlanon egy új vízműkút kerül kialakítás-
ra. Ennek engedélyeztetése jelenleg folyamatban van. 
 
A tervezett éves vízfelhasználás 24840 m3: 
 

1 itatás:     24000 m3 

2 takarítás:     640 m3 

3 kommunális vízfogyasztás:  200 m3 

A jelenlegi lekötött éves vízmennyiség 14600 m3.  
 
Az ólak és szociális épületek takarítása során az alábbi takarító és fertőtlenítő 
szerek felhasználását tervezik: Virocid, Multi-Des GA, Bradoman Soft, Keno-
san. 
 

 
4 Nitrát gazdálkodói kézikönyv 2015, Második javított kiadás, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Budapest  
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A telephelyen a szociális célú vízellátás a közüzemi hálózatról történik. A tech-
nológiai vízigényt a fúrt vízműkútról biztosítják.   
  
Telepi szállítások bemutatása: 
 
Járműforgalom:  kb. 400 teherautó takarmány/év (bejövő) 

kb. 40 teherautó malac/év (bejövő) 
kb. 180 teherautó hízó/év (kimenő) 
Kb. 400 teherautó hígtrágya/év (kimenő) 

 
Állati hulla keletkezés bemutatása: 
 

 Várható éves mennyiség 
Állati hulla keletkezés (t) 20 

 
A keletkező állati hullát szivárgásmentes konténerben gyűjtik, melyet jelenleg 
az ATEV Zrt-vel szerződés alapján elszállíttatnak.  
 
A telephelyen 1 db állati hullaégető beüzemelését tervezik. A hullaégető fonto-
sabb műszaki adatai: 
 
Típus:  Volkan 400 
Kapacitás:  50 kg/óra 
Égőfej telj.:  147 kW 
 
A hullaégető meghibásodása esetén az állati hullákat továbbra is az ATEV Zrt-
vel kívánják elszállíttatni. A szolgáltatási szerződést a 9. sz. mellékletben csatol-
tuk. 
 
A tervezett géppark bemutatása: 
 
A telephelyen gépjárművet és más munkagépet nem használnak. 

 
Szociális épületrészek fűtése: 
 
Az épületenként kialakításra került szociális épületrészek fűtését 1-1 db 24 kW 
teljesítményű elektromos kazánnal oldják meg. 
 
Állattartó épületek szellőzése, fűtése: 
 
Ventilátorok darabszáma:   40 db (épületenként 10 db) 
Ventilátorok teljesítménye:   1,35 kW, 20000 m3/h 
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Az állatok frisslevegő ellátása alsó légcsatornás légbevezetéssel és tetőkürtős 
ventilátorokkal – termenként 2 db, összesen 10 db – történik. A módszer nagy 
előnye, hogy a talajban vezetett légcsatornákban télen előmelegszik, nyáron pe-
dig lehűl a levegő. 
 
Az állattartó tereket általában nem fűtik, ha nagyon hideg téli időszakra esik egy 
betelepítés, akkor 2-3 hétig hőlégfúvókkal temperálják az istállót. 
 
Éves hízókibocsátás: 
 
Tervezett = 24600 db hízó/év 
 
Telephely őrzés: 
 
A telephelyen körben kerítés van kiépítve, valamint a kerítésen belül mozgásér-
zékelők, valamint kamerarendszer lett telepítve. Beléptetés a telephelyre a gép-
jármű fertőtlenítőn áthaladva, a fekete-fehér öltözőn keresztül lehetséges.      

5.2. Logisztika 
 
A sertéstelep megközelítése a 5606-os számú útról lehetséges. Legközelebbi na-
gyobb település déli irányban Mohács (10 km). Északi irányban az M6-os autó-
pálya 7 km-re található. A beruházás keretében a telephelyre egy 60 tonnás híd-
mérleg kerül telepítésre. 

5.3. Munkaerő 
 
A sertéstelepen az állandó munkavállalói létszám tervezetten 6 fő. A dolgozók 
szociális igényeinek kielégítése a meglévő szociális épületekben megoldható. A 
szükséges munkaerő tartalékok a telepet körülvevő településeken rendelkezésre 
állnak. A szakképzett munkaerő tartalék is biztosított. 
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6. AZ ALKALMAZOTT ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA IS-
MERTETÉSE 

 
BAT következtetések 
 
Környezetirányítási rendszerek (EMS) 
 
1. BAT A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdeké-
ben a BAT olyan környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működteté-
sét jelenti, amely magában foglalja a következő összes jellemzőt: 
 

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

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

Nem rele-
váns 

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

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

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

a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések annak 
érdekében, hogy:  

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

 biztosítsák a védendő érzékeny területektől való meg-
felelő távolságot;  

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

 mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési 
kapacitását;  

 előzzék meg a vízszennyezést.  

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

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

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

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

Megfelel A telep alkalmazottai megfelelő szakké-
pesítéssel rendelkeznek, és folyamatos 
oktatásban részesülnek. 
A telephely jóváhagyott Üzemi Kárelhá-
rítási Tervvel rendelkezik, amelyben 
foglaltakat a dolgozók oktatás keretében 
elsajátítottak. 

c Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és 
események, például a víztestek szennyeződésének keze-
lésére. Ez a következőket foglalhatja magában:  

Megfelel A telep alkalmazottai megfelelő 
szakképesítéssel rendelkeznek, és fo-
lyamatos oktatásban részesülnek. 



ÖSSZEVONT DOKUMENTÁCIÓ v2. 

JANCSARICS RÓBERT                          SOMBEREK 

44 
 

 a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-
/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz;  

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

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

A telephely jóváhagyott Üzemi Kárelhá-
rítási Tervvel rendelkezik, amelyben 
foglaltakat a dolgozók oktatás keretében 
elsajátítottak. 

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

 hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy 
szivárgás esetén;  

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

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

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

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

Megfelel Az elhullott állati tetemeket égeté-
sig/elszállításig környezettől elzárt kon-
ténerben tárolják. 

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

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

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

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

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

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

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

Megfelel Aminosav fehérje arány változással érik 
el az optimális fehérje hasznosítást, 
szem előtt tartva a nyersfehérje tartalom 
csökkentését. Az alkalmazott takar-
mányban az alábbi aminosavak találha-
tóak különböző arányokban: lizin, me-
tionin, treonin, triptofán, valin 
 



ÖSSZEVONT DOKUMENTÁCIÓ v2. 

JANCSARICS RÓBERT                          SOMBEREK 

45 
 

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

Megfelel A takarmányok NSP enzimet tartalmaz-
nak. Probiotikumot szükség szerint az 
itató vízbe adagolnak. 

 
BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén 
 

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

Az összes kiválasztott nit-
rogén, N-ben kifejezve. 

Hízósertés 
(7,0-13,0) 

Megfelel 9,3 

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

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

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

Megfelel A takarmány összetétele korcsoportok-
nak megfelelően folyamatosan változik, 
beltartalmilag 
optimális, az állatok a fejlődési szaka-
szaiknak megfelelő takarmányt kapják. 

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

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

c Könnyen emészthető szervetlen foszfátok alkalmazása a 
takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesíté-
sére.  
 

 
BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor 
 

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

Az összes kiválasztott 
foszfor P2O5-ben kifejezve.  
 

Hízósertés 
(3,5-5,4) 

Megfelel 1,7 
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Hatékony vízfelhasználás 
 
5. BAT A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák 
kombinációjának alkalmazása. 
 

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

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

ellenőrzik a berendezéseket, hiba esetén 
azonnal javítják.   

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

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

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

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

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

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

f A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újrahasznosí-
tása.  

Nem alkal-
mazzák 

Meglévő gazdaság. A magas beruházási 
költsége miatt nem alkalmazzák. 

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

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

korlátozása.  
Megfelel A zárt technológiának köszönhetően az 

udvaron szennyvíz nem keletkezik és 
oda nem jut ki. 

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

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

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

Megfelel A telephelyre lehulló csapadékvíz híg-
trágyával, szennyvízzel nem szennyező-
dik.  

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

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

gyatárolóba.  
Megfelel A kommunális szennyvizeket a telepen 

szigetelt tartályban gyűjtik, majd 
szennyvíztelepre szállítják. 
 

b Szennyvízkezelés.  
Leírás: 
A kezelés módja lehet ülepítés és/vagy biológiai kezelés. 
Az alacsony szennyezőanyag-terhelésű szennyvizek 

Megfelel A telepen szennvízkezelést nem végez-
nek. A keletkező kommunális szennyvíz 
szennyvíztisztító telepre kerül elszállí-
tásra és kezelésre. 
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esetében a kezelés eszköze lehet a gödör, mesterséges tó, 
épített vizes élőhely, szikkasztó stb. A szennyezőanyag 
előülepítésére szolgáló (ún. first flush) rendszer használ-
ható az elkülönítésre a biológiai kezelés előtt. 

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

Nem rele-
váns 

A keletkező kommunális szennyvíz 
szennyvíztisztító telepre kerül elszállí-
tásra. 

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

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

 
Megfelel Az állatok frisslevegő ellátása alsó lég-

csatornás légbevezetéssel és tetőkürtős 
ventilátorokkal történik. A módszer 
nagy előnye, hogy a talajban vezetett 
légcsatornákban télen előmelegszik, 
nyáron pedig lehűl a levegő. 
A ventilátorok alacsony fogyasztású, 
energiatakarékos berendezések. A szel-
lőzés számítógép vezérelt, amely mindig 
az optimális hatásfokon tartja a berende-
zéseket.  

b A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működte-
tésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendsze-
reket alkalmaznak.  
Leírás: 
Ez figyelembe veszi az állatjóléti követelményeket 
(pl. légszennyező anyagok koncentrációja, megfelelő 
hőmérséklet), és több intézkedéssel érhető el: 
- a légáramlás automatizálása és minimalizálása, 
egyúttal fenntartva az állatok hőmérsékleti 
komfortzónáját; 
- a lehető legalacsonyabb fajlagos 
energiafogyasztású ventilátorok; 
- az áramlási ellenállás lehető legkisebb mértéken 
tartása; 
- frekvenciaátalakítók és elektronikusan kommutált 
motorok; 
- energiatakarékos ventilátorok, amelyeket az 
állattartásra szolgáló épületben mért CO2- 
koncentrációnak megfelelően vezérelnek; 
- a fűtő-/hűtő- és szellőztetőberendezések megfelelő 
elosztása, hőérzékelők és külön fűtött területek. 

Megfelel 

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

Megfelel Az épületek hőszigeteléssel ellátottak. 
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épületet a légszivárgástól és a nedvességtől. 
d Energiahatékony világítás használata.  

Leírás: 
Az energiahatékonyabb világítás a következők segítségé-
vel érhető el: 

iv. A hagyományos volfrámizzók vagy más, csekély 

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

Megfelel Az épületekben energiatakarékos LED 
izzókat alkalmaznak. Az épületeken lévő 
ablakokon keresztül jut be természetes 
fény az ólakba. 

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

Hőcserélőt 
nem alkal-
maznak 

Klímaberendezést nem alkalmaznak, 
fűtés nincs az ólakban. Hőcserélőt nem 
alkalmaznak, a helyi sajátosságok és a 
magas beruházási költségek miatt. 

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

Hőszivattyút 
nem alkal-
maznak 

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

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

Nem rele-
váns 

Lagúnás technológia 

h Természetes szellőzés alkalmazása.  
Leírás: 
Az állattartó épület természetes szellőzése hőhatások és/vagy a 

Nem alkal-
maznak 

A telephelyen szellőzőrendszert alkal-
maznak. Természetes szellőzést a bioló-
giai kockázatok csökkentése miatt nem 
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levegő áramlásának eredménye. Az állattartó épületek tetőge-
rincén és szükség esetén az oromfalán is nyílásokat lehet hagy-
ni, az oldalfalakban található szabályozható nyílások mellett. A 
nyílásokat szélvédő hálóval lehet ellátni. Meleg idő esetén 
ventilátort lehet igénybe venni. 

alkalmaznak. 

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

I.  a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; 

II.  a zaj monitorozására szolgáló szabályzat; 

III.  az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályza-
ta; 

IV.  zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás mo-
nitorozására, a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, vala-
mint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzé-
sére; 

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

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

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

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

Megfelel A telep zajvédelmi hatásterületén belül 
védendő ingatlan nem található. Az 
állatok, takarmány, egyéb alapanyagok, 
hulladékok ki és beszállítása a nappali 
időszakra korlátozódik.  
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b Berendezések elhelyezése.  
Leírás: 
A zajszint csökkenthető azáltal, hogy:  
i. növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, 
hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny 
területtől, amennyire az megvalósítható);  
ii. minimálisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek 
hosszát;  
iii. úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a takarmány-
silókat, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb le-
gyen a gazdaságban.  

Megfelel A szellőzőventilátorok alacsony zajszin-
tűek és az épületek tetején kerültek be-
építésre, ezáltal csökkentve a zajterhe-
lést. A takarmánysilók közvetlenül az 
állattartó épületek mellett lettek elhe-
lyezve minimálisra csökkentve a behor-
dó csövek hosszát. A telep bejáratától a 
takarmánysilók 50m-en belül kerültek 
elhelyezésre, minimalizálva a telepen 
belüli szállítási távolságot. 

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

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

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

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

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

Nem rele-
váns 

Az alacsony zajkibocsátású berendezé-
sek alkalmazása miatt további zajcsök-
kentő eljárásokat nem alkalmaznak.  

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

Nem rele-
váns 

 
Porkibocsátás 
 
11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése 
érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkal-
mazása. 
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 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épü-

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

Megfelel A tartástechnológiából következően az 
istállókban minimális por keletkezik. A 
szellőztetésre az oxigénbiztosítás, a 
felesleges hő, pára és esetleg felhalmo-
zódó ammónia és széndioxid eltávolítása 
miatt van szükség az állatok egészségi 
állapotának megőrzése miatt. A szellő-
zőrendszer automatizált működésű és 
olyan rendszerű, hogy alacsony légáram-
lást eredményez az állattartó épületen 
belül.  
A takarmány beszállítása zárt tartályos 
rendszerű. A takarmánysilók feltöltését 
zárt rendszerben, pneumatikusan végzik. 
A silókból pneumatikus csővezetéken 
jut a táp az állatokhoz. A takarmányozás 
az állatok fejlettségi szintjének és súlyá-
nak figyelembevételével történik. 

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

Nem alkal-
maznak 

Gazdasági okokból nem alkalmazzák. A 
tartástechnológiából adódóan az épüle-
tek porkibocsátása minimális, illetve 
állategészségügyi okokból sem javasolt 
(száraz környezet kell). 
A nagy kivitelezési költsége miatt lég-
tisztító berendezést nem alkalmaznak.   

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

Nem alkal-
maznak 

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

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

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

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

keny területek között.  
 

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

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

Megfelel Az épületek teljes rácspadozattal kerül-
tek kialakításra, amely alatt lagúna talál-
ható. Ezáltal minimálisra csökkentik a 
trágya érintkezését a levegővel az alábbi 
módszerrel: 
A hígtrágyát a teljes ciklus alatt az épü-
letek alatt kialakított lagúnákban tárol-
ják. 
Az alkalmazott takarmányozási techno-
lógia megakadályozza a takarmány és a 
víz szétszóródását, csöpögését, elfolyá-
sát. 

c Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsá-
tási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyi-
kének vagy kombinációjának alkalmazásával:  
- a kivezető magasságának növelése (pl. a levegő a tető-
szint felett távozik, szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc 
felé terelése a falak alsó része helyett);  
– a függőleges kivezető szellőztetési sebességének foko-
zása;  
– külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt 
keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. növényzet);  
– terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részein elhelyez-
kedő szívónyílásokra, hogy a távozó levegőt a föld felé 
tereljék;  
– a távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalon 
történő eloszlatása, az érzékeny területtől távol;  
– a természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének 

Megfelel Az elszívó ventilátorok kürtője függőle-
gesen, a tetőgerinc fölött került beépítés-
re. 
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keresztirányú hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz.  
d Légtisztító berendezés alkalmazása, például:  

1. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrők);  
2. Biofilter;  
3. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;  

Nem alkal-
maznak 

A nagy kivitelezési költségek miatt nem 
alkalmazzák. 

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

Megfelel A hígtrágyát a teljes ciklus alatt az épü-
letek alatt kialakított lagúnákban tárol-
ják. Ezt követően a lagúnákból a szepa-
rátoron keresztül a HDPE tározóba ke-
rül.  
 

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

Nem rele-
váns 

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

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

Megfelel A hígtrágyát csőfüggönyös technológiá-
val juttatják ki a termőföldre, amelyet 
azonnal beforgatnak a talajba (tárcsá-
zás). 

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

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

nyának csökkentése. 
Megfelel A trágyatároló kis alapterülete miatt a 

kibocsátó felület nem jelentős. 
b A szilárd trágyahalom lefedése. Nem alkal-

mazzák 
c A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben törté-

nő tárolása. 
Nem alkal-
mazzák 

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

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

nő tárolása. 
Nem alkal-
mazzák 

A szeparátorral leválasztott szilárd trá-
gyát szulfátálló szigetelt vasbeton táro-
lóban tárolják, amely csurgalékvíz gyűj-
tő, -és elvezető rendszerrel kerül kiépí-
tésre. A trágyatároló mérete elegendő a 

b Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya tárolásához Nem alkal-
mazzák  

c A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő Megfelel 
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tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal 
szerelnek fel az elfolyás esetére. 

szilárd trágya kijuttatási időszakon kívü-
li tárolásra. 

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

Megfelel 

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

Megfelel 

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

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

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

Megfelel A hígtrágyát a teljes ciklus alatt az épü-
letek alatt kialakított lagúnákban tárol-
ják. Csak a turnusváltások alkalmával 
kerül átemelésre a HDPE tározóba. 
Onnan kijuttatási időszakban folyamato-
san hordják a hígtrágyát a kihelyező 
területekre. A trágyát csak közvetlenül 
kijuttatás előtt keverik fel. Ezáltal a 
hígtrágyán természetes kéreg képződik.  
 

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

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

 

Megfelel 

c A trágya savasítása.  Nem alkal-
mazzák 

  Trágya savasítást nem végeznek. Az 
ammóniatartalom csökkentésére bakté-
riumokat alkalmaznak. 

 
17. BAT A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe 
jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák 
kombinációjának alkalmazása. 
 

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

 
Megfelel A trágyát csak közvetlenül kijuttatás 

előtt keverik fel. Ezáltal a hígtrágyán 
természetes kéreg képződik. b A hígtrágyát tároló földmedrű derítő rugalmas fedéllel 

és/vagy úszó fedőréteggel való borítása, például a követ-
kezőkkel:  

 rugalmas műanyag fólia;  
 könnyű ömlesztett anyagok;  

Megfelel 
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 természetes kéreg;  
 szalma.  

 

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

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

mechanikus, vegyi és hőmérsékleti behatásoknak.  
 

Megfelel A keletkező hígtrágya az épületek alatt 
kialakított szigetelt, szivárgásmentes 
lagúnákban kerül tárolásra a teljes ciklus 
alatt. A külső átmeneti tárolók szintén 
szivárgásmentes vasbetonból készültek. 
A küldő tározó HDPE szigetelésű.  
A trágyatároló kapacitás féléves időtar-
tamra elegendő. 
A hígtrágya elvezetés zárt, szivárgás-
mentes csatornarendszeren keresztül 
történik.  

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

Megfelel 

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

Megfelel 

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

 

Nem rele-
váns 

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

Megfelel Az épületek és átmeneti tározók anyag-
minősége kizárja a bennük lévő hígtrá-
gya környezetbe jutását. A HDPE tározó 
szivárgásérzékelő rendszerrel kerül 
kiépítésre. 

f A tárolók szerkezeti épségének ellenőrzése legalább 
évente egyszer.  
 

Megfelel A karbantartási tervnek megfelelően 
rendszeresen ellenőrzésre kerül. 

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

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a A hígtrágya mechanikus elkülönítése. Ez magában foglal-

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

Megfelel Szeparátor kerül kiépítésre. 

b A trágya anaerob rothasztása biogáz-létesítményben. 
c Külső alagút használata a trágya szárításához.  
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d A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés).  
 

e A hígtrágya nitrifikációja és denitrifikációja.  
 

f A szilárd trágya komposztálása  
 

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

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

Megfelel A kijuttatásnál figyelembe veszik a talaj 
és domborzat adottságait, tápanyagellá-
tottságát, éghajlati viszonyokat. A tároló 
kialakítása meggátolja a rakodások alatt 
történő környezetszennyezést. A kijutta-
tott trágyát legrövidebb időn belül be-
forgatják a talajba.  

b 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). 

c Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás kockázata jelen-
tős. Különösen nem alkalmazható, ha: 
1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja; 
2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy tömörödés) és a 

földterület lejtése és/vagy vízelvezetése miatt nagy a 
kockázata az elfolyásnak vagy elszivárgásnak; 

3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre jelezhető. 
d A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitrogén- és 

foszfortartalmára, továbbá a talaj jellemzőire (pl. tápanyagtarta-
lom), a növénykultúra szezonális igényeire, továbbá az időjárási 
viszonyokra és a földterület körülményeire figyelemmel, amely 
tényezők elfolyást okozhatnak. 

e A trágya kijuttatásának összehangolása a növények tápanyag-
igényével. 

f A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyások 
feltárása és szükség esetén a megfelelő reagálás érdekében. 

g Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és annak 
garantálása, hogy a trágya betöltésére hatékonyan sor kerülhes-
sen annak kiömlése nélkül. 

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

Nem rele-
váns 

A trágya partnereknek kerül átadásra. 
Az tulajdonos nem rendelkezi gépekkel. 
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21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás 
csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombináció-
jának alkalmazása. 
 

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

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

Megfelel 
 

A hígtrágyát csőfüggönyös eljárással 
juttatják ki a termőföldre, amelyet azon-
nal beforgatnak a talajba (tárcsázás). 
Tárolás során a hígtrágyához nitrifikáló 
mikróbákat adagolnak az ammóniakibo-
csátás csökkentésére.  

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

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

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

e A trágya savasítása.  
A hígtrágyához kénsavat adnak, hogy kb. 5,5-re csök-
kentsék a pH-ját a trágyagödörben. Az adagolást feldol-
gozótartályban is el lehet végezni, ezt levegőztetés és 
homogenizáció követi. A kezelt hígtrágya egy részét az 
állattartó épület padlója alatt található tárológödörbe 
szivattyúzzák vissza. A kezelési rendszer teljesen automa-
tizált. A savas talajba való kijuttatást megelőzően (vagy 
azt követően) mész hozzáadására lehet szükség a talaj 
pH-jának semlegesítésére. Vagylagosan a savasítást 
közvetlenül el lehet végezni a hígtrágyatárolóban vagy 
folyamatosan a kijuttatás során. 

Nem végez-
nek 

Hígtrágya savasítást nem végeznek. Az 
ammóniatartalom csökkentésére bakté-
riumokat alkalmaznak. 

 



ÖSSZEVONT DOKUMENTÁCIÓ v2. 

JANCSARICS RÓBERT                          SOMBEREK 

58 
 

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

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

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

Megfelel Az anyagmérlegek összeállítására évente 
sor kerül. 

- A takarmányokat beszállítóktól 
bekérik a takarmányok összeté-
telét  

- N- és P mérleget készítenek a 
takarmánnyal bevitt  mennyisé-
gekre  

- értékelik az adatokat  
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nyersfehérjetartalmára vonatkozó standard értékek 
segítségével. 
Az Nvisszatartás és a Pvisszatartás az alábbi módszerek 
valamelyikével határozható meg: 
- statisztikailag származtatott egyenletek vagy 
modellek; 
visszatartási tényezői a nitrogén- és foszfortartalom 
vonatkozásában; 
- az állat (vagy tojótyúkok esetén a tojás) 
reprezentatív mintájának elemzése a nitrogén- és 
foszfortartalom vonatkozásában. 
Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a 
szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett 
bármely jelentős változást (pl. a 
takarmánykeverék megváltozása). 

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

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

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

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

egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy 
teljes ammónia) nitrogén alapján.  
Az ammóniakibocsátást az egyes állatkategóriák által 
kiválasztott nitrogén mennyisége alapján becslik, a teljes 
nitrogén (vagy teljes ammónia nitrogén – TAN) árama, 
valamint párolgási együtthatók (VC) alapján, a trágyake-
zelés minden szakaszára vonatkoztatva 
(állattartás, tárolás, kijuttatás). 
Az egyes trágyakezelési szakaszokra alkalmazandó 
egyenletek a következők: 
Ehousing = Nextrected * VChousing 
Estorage=Nstorage * VCstorage 
Espeading=Nspeasing * VCspeading 
ahol: 
- E az állattartó épület, a trágyatároló vagy a 
kijuttatás éves NH3- kibocsátása (pl. az NH3kgja/ 
férőhely/év). 
- N az éves teljes kiválasztott, tárolt vagy kijuttatott 
nitrogén vagy TAN (pl. N kg-ja/férőhely/év). Adott 
esetben figyelembe kell venni a (pl. az alommal, a 
mosóvizek újrahasznosításávalösszefüggésben) hozzá-
adódó nitrogént és/vagy (pl. a 

Megfelel Az anyagmérlegek összeállítására évente 
sor kerül.  
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trágyafeldolgozással összefüggésben jelentkező) 
nitrogénveszteséget. 
- VC a párolgási együttható (dimenzió nélküli, az 
állattartó rendszerhez, a trágya tárolásához vagy a 
kijuttatási technikákhoz kapcsolódik), a levegőbe 
kibocsátott TAN vagy összes nitrogén arányát mutatja 
meg. A VC-t nemzeti vagy nemzetközi szabályzat (pl. 
VERA szabályzat) szerint kialakított és elvégzett, és 
az ugyanilyen technikát alkalmazó, hasonló éghajlati 
viszonyokkal jellemezhető gazdaság tekintetében hitelesí-
tett mérésekből származtatják. Vagylagosan a VC szár-
maztatásához szükséges információ elérhető európai 
vagy más nemzetközileg elismert útmutatókból. 
Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz 
bármilyen, a gazdaságban tenyésztett állatállomány 
típusában és/vagy az állattartásra, a tárolásra és a kijut-
tatásra alkalmazott technikában bekövetkezett jelentős 
változást. 

b Az ammóniakoncentráció és a szellőzési arány mérésén 
alapuló számítás ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabvá-
nyokon alapuló módszerekkel, vagy más olyan módsze-
rekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenér-
tékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.  
Leírás: 
Az ammónia (vagy por) mintavételezésére legalább 
hat napon kerül sor, egy évre elosztva. A 
mintavételezési napokat a következőképpen 
osztják el: 
– Az állandó kibocsátási mintázattal jellemezhető 
állatkategóriák (pl. tojótyúkok) esetében a 
mintavételezési napokat vélet lenszerűen 
jelölik ki minden két hónapos időszakban. A napi 
átlagot az összes mintavételezési nap átlagaként 
számítják ki. 
– A tenyésztési ciklus során lineárisan emelkedő 
kibocsátással jellemezhető állatkategóriák (pl. 
hízósertések) esetén a mintavételezé si 
napokat egyenlően kell elosztani a hízlalás 
időszakában. Ennek érdekében a mérések felét a 
tenyésztési ciklus első felében kell elvégezni, a 
fennmaradó méréseket pedig a második felében. A 
tenyésztési ciklus második felében a mintavételezési 
napokat egyenlően kell elosztani az adott éven belül 
(évszakonként ugyanannyi mérés). 
A napi átlagot az összes mintavételezési nap 
átlagaként számítják ki. 
– Az exponenciálisan növekvő kibocsátással 
jellemezhető állatkategóriák (pl. brojlerek) esetén a 
tenyésztési ci klust három, egyenlő hosszúságú 
(ugyanannyi napból álló) időszakra osztják. Az 
első időszakra egy mérési nap, a másodikra két 
mérés, a harmadikra három mérés jut. Emellett a 
tenyésztési ciklus harmadik szakaszában 
a mintavételezési napokat egyenlően kell elosztani az 
adott éven belül (évszakonként ugyanannyi mérés). A 
napi átlagot a három időszak átlagának átlagaként 
számítják ki. A mintavételezés 24 órás 
mintavételezési időszakokból áll, és azt a 
levegő bemeneti és kimeneti nyílásánál végzik el. 
Ekkor megm érik az ammónia (vagy por) 

Nem alkal-
mazzák 

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

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

Megfelel A becslést évente elvégzik 

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

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

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

 

Nem alkal-
mazzák 
 

A technikákat nem alkalmazzák a 
mérések költsége miatt 
 
Esteleges lakossági bűzpanaszok esetén 
bűzméretést végeznek. A dolgozók mi-
nősítik és dokumentálják a bűzérzetet. 

b Becslés kibocsátási tényezők alapján.  
 

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

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

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

Nem rele-
váns 

Légtisztító rendszert nem alkalmaznak a 
tartástechnológiából eredő alacsony 
porkibocsátás miatt. 

b A légtisztító rendszer hatékony működésének ellenőrzése 
(pl. az üzemi paraméterek folyamatos rögzítésével vagy 
riasztórendszerek alkalmazásával).  

 
29. BAT A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer tör-
ténő monitorozása. 
 

 BAT technika Értékelés Technológiai megoldás 
a Vízfogyasztás.  

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

Megfelel A vízfogyasztás folyamatosan mérésre 
kerül. 

b Villamosenergia-fogyasztás.  
Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használa-

Megfelel A villamosenergia fogyasztás folyama-
tosan mérésre kerül. 
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tával. Az állattartó épületek villamosenergia-fogyasztását 
a gazdaság más üzemeitől külön monitorozzák. Az állat-
tartó épületekre jellemző leginkább energiaigényes eljá-
rásokat (fűtés, szellőztetés, világítás stb.) külön is lehet 
monitorozni.  

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

Nem rele-
váns 

Gázfogyasztó nincs a telephelyen. 

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

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

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

Megfelel A takarmány felhasználást nyilvántartás 
alapján folyamatosan mérik. 

f Trágyatermelés.  
Rögzítés pl. megfelelő nyilvántartásokkal.  

Megfelel A keletkező trágya mennyiségét nyil-
vántartás alapján folyamatosan mérik. 

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

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

elvek egyikére vagy azok kombinációjára épülnek:  
i. az ammóniakibocsátó felület csökkentése;  
ii. a hígtrágya (trágya) kihordási gyakoriságának fokozá-
sa a külső tárolóba;  
iii. a vizelet és a bélsár elkülönítése;  
iv. az alom tisztán és szárazon tartása.  
 
0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló 
esetén), csak ha további enyhítési intézkedéssel együtt 
alkalmazzák pl.:  
– takarmányozási technikák kombinációja;  
– légtisztító rendszer;  
– a trágya pH-jának csökkentése;  
– a hígtrágya lehűtése.  
 
1. Vákuumrendszer a hígtrágya gyakori eltávolításához 
(teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén).  
 
2. Ferde falak a trágyacsatornában (teljesen vagy részle-
gesen rácsozott padló esetén).  
 
3. Kaparó a hígtrágya gyakori eltávolításához (teljesen 
vagy részlegesen rácsozott padló esetén).  
 
4. A hígtrágya gyakori eltávolítása öblítéssel (teljesen 
vagy részlegesen rácsozott padló esetén).  
 
5. Kisebb trágyagödör (részlegesen rácsozott padló ese-
tén).  
 
6. Teljes almozás (tömör betonpadló esetén).  

Megfelel Az állattartó épületek teljes rácspadozat-
tal vannak ellátva. Az épületek alatti 
lagúnákban kerül tárolásra a teljes ciklus 
alatt keletkezet hígtrágya mennyiség. 
Ezt követően juttatják ki a HDPE táro-
zóba. 
A takarmány összetétele korcsoportok-
nak megfelelően folyamatosan változik, 
beltartalmilag optimális, az állatok a 
fejlődési szakaszaiknak megfelelő ta-
karmányt kapják. 
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7. Batériákban/egyedi ólakban való elhelyezés (részlege-
sen rácsozott padló esetén).  
 
8. Külön fekvő- és trágyázóteret tartalmazó ólak (három-
szintű rekeszek) (tömör betonpadló esetén).  
 
9. Domború padozat és elkülönített trágya- és vízcsator-
nák (részlegesen rácsozott ólak esetén).  
 
10. Alommal borított rekeszek kombinált trágyatermelés-
sel (szilárd és hígtrágya).  
 
11. Etető- és fekvőbokszok tömött padlón (alommal borí-
tott ólak esetén).  
 
12. Trágyagyűjtő tálca (teljesen vagy részlegesen rácso-
zott padló esetén).  
 
13. A trágya vízbe gyűjtése.  
 
14. V-alakú trágyaszállító szalagok (részlegesen rácsozott 
padló esetén).  
 
15. Víz- és trágyacsatornák kombinációja (teljesen rácso-
zott padló esetén).  
 
16. Alommal borított külső kifutó (tömör betonpadló 
esetén).  
 

b A hígtrágya lehűtése.  
 

Nem alkal-
maznak 

Hígtrágya-hűtő rendszer nem üzemel, 
bevezetését nem tervezik.  

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

Légtisztító rendszer nem üzemel; beve-
zetését nem tervezik. 

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

zik 
 
BAT-AEL az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonat-
kozóan 
 
Paraméter Állatkategória Értékelés BAT-AEL  

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

Hízósertés (0,1 – 2,6 kg) Megfelel 2,3 
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Gazdasági megvalósíthatóság 
 
A Beruházó gazdasági tervet készített a tervezett tevékenység gazdaságosságá-
nak, várható jövedelmezőségének vizsgálatára. Ezek alapján a tervezett tevé-
kenység a fentiekben ismertetett technológiát alkalmazva hosszú távon gazdasá-
gosan üzemeltethető. 
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7. A LÉTESÍTMÉNYBEN, ILLETVE TECHNOLÓGIÁBAN FEL-
HASZNÁLT, VALAMINT AZ OTT ELŐÁLLÍTOTT ANYAGOK, 
ILLETVE ENERGIA JELLEMZŐI ÉS MENNYISÉGI ADATAI 

 
A létesítményben, illetve technológiában felhasznált, valamint az ott előállított 
anyagok, illetve energia jellemzőit és mennyiségi adatait az 5. fejezetben bemu-
tattuk. 
 
A sertéstenyésztési technológiában felhasználni tervezett veszélyes anyagok be-
mutatása: 
 

- Virocid  
- Multi-Des GA 
- Bradoman Soft 
- Kenosan 

 
A technológiában felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai a telephe-
lyen kerül tárolásra, az anyagok szállítása, tárolása, felhasználása a biztonsági 
adatlapokban előírtaknak megfelelően fog történni. 
 
Az éves veszélyes anyag felhasználások (tervezett): 
 

Felhasznált anyag Mennyiség Mértékegység 
Virocid 400 liter 

Multi-Des GA 200 liter 
Bradoman Soft 20 liter 

Kenosan 140 liter 
 
A hullaégető üzemeltetéséhez használt fűtőolaj az égető mellett elhelyezett 
1 m3-es IBC tartályban kerül tarolásra. A tartály alatt kármentő kerül kialakítás-
ra.  
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8. A LÉTESÍTMÉNY SZENNYEZŐ FORRÁSAI 

8.1. Levegőszennyezés 
 
A telephelyen 1 db hullaégető létesül, mint pontforrás, valamint az állattartó 
épületeken lévő elszívó ventilátorok kifúvó csöve diffúz forrásnak minősül. Az 
istállóépületek levegőterhelését célszerű összevontan: egy diffúz forrásként ke-
zelni. A trágyakezelés jellemzőire tekintettel indokolatlan a trágyatárolókat el-
különülten kezelni.  
 
A sertéstelep működésének időszakában a sertéstartás és trágyakezelés okoz jel-
legzetes és meghatározó levegőterhelést.  
 
A sertéstelepen kibocsátásként az állattartásból származó emisszióval (NH3 és 
bűzterhelés), valamint a kiegészítő műveletekből (takarmányellátás, szellőztetés, 
szállítógépek mozgása) származó emisszióval kell számolni.  
 
Az állattartás: hizlalás ill. a trágya-kezelése/tárolása során ammónia, metán, di-
nitrogén-oxid, bűzanyagok (pl. kén-hidrogén), a takarmányozás során szilárd 
anyag (por) kibocsátással kell számolni. Az állattartó épületek (szellőző ventilá-
torok) diffúz bűzkibocsátó forrásnak tekinthetők, de a kibocsátott anyagok kon-
centrációja egyértelműen nem határozható meg. A bűzanyagokra kibocsátási 
határérték nincs megállapítva.  
 
Kisebb jelentőségű lokális légszennyezéssel jár a takarítás-fertőtlenítés, karban-
tartás, hulladék-kezelés. A diffúz és a mobil levegőterhelő források nem jelen-
téskötelezettek. Levegőkörnyezeti hatásuk munkaszervezéssel és a megfelelő 
szervizeléssel csökkenthető. 

8.2. Egyéb szennyező anyag kibocsátás 
 
A tevékenység során keletkező egyéb szennyező anyagok (hulladékok, trágya, 
szennyvíz) az üzem területén az előírásoknak megfelelően gyűjtésre kerülnek, 
majd a hulladékok, illetve a szennyvíz minőségének megfelelő kezelő telepre 
szállítják azokat, ahol a szükséges kezeléseket elvégzik. A keletkező hígtrágyát 
termőföldön kívánják elhelyezni. A keletkező hulladékok és szennyvizek részle-
tes bemutatását a 9. fejezet tartalmazza. 
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9. A LÉTESÍTMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁSOK MINŐ-
SÉGI ÉS MENNYISÉGI JELLEMZŐI, VALAMINT VÁRHATÓ 
KÖRNYEZETI HATÁSAI A KÖRNYEZETI ELEMEK ÖSSZES-
SÉGÉRE VONATKOZÓAN 

9.1. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása, a várható környezeti ha-
tások becslése és értékelése környezeti elemenként 

9.1.1. Levegő 
 
Közvetlen levegőkörnyezeti hatás a terhelés: levegőterhelő anyagok kibocsátása. 
A környezeti levegő igénybevétele hatóságilag nem korlátozott.  
 
A levegőkörnyezeti hatásokat a terhelésekkel (kibocsátásokkal) jellemezzük. A 
10. fejezetben megmutatjuk, hogy ezek a terhelések milyen járulékos levegőter-
heltségeket okoznak a Sertéstelep környezetében. 
 
Levegővédelmi módszerek  
 
Az összevont vizsgálat elsődleges feladata tervezett tevékenységek környezetre 
gyakorolt hatásának feltárása és megismerése, a környezetvédelmi követelmé-
nyeknek való megfelelés ellenőrzése. Nem vizsgáljuk a távlati változtatások le-
vegőkörnyezeti hatását.  
 
A tevékenység jogi, gazdasági és természeti környezetben történik; a vonatkozó 
követelményeknek és környezethasználati adottságoknak megfelelően. 
 
Figyelembe vett levegővédelmi jogszabályok: 
 

- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól 
- 12/1996. (VII. 4.) KTM r. a teljes körű vizsgálati dokumentáció kötelező 

tartalma 2. számú melléklet 3.1. levegő-környezetterhelés és igénybevétel  
- 314/2005.(XII.25.): Korm. r. a környezeti hatásvizsgálati … engedélyezé-

si eljárásról 
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről módosította: 

292/2015. (X.8.) Korm. rendelet  
- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

levegőterhelő források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, érté-
kelésével kapcsolatos szabályokról 

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 
helyhez kötött levegőterhelő pontforrások kibocsátási határértékeiről 

- 12/1999.(XII. 25.) KöM r. egyes környezetvédelmi szabványokról 
- 4/2002. (X. 7.) KvVM r. a levegőterheltségi zónák kijelöléséről 
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- 6/1990.(IV. 12.) KÖHÉM r. a közúti járművek…műszaki feltételeiről 
 
A hatásterületek meghatározásának szempontjai  
 
A levegőterhelés jellemzői miatt a sertéstelep területe területi levegőterhelő for-
rás.  
 
A területi forrásra vonatkozó C=EPM*31,7*50/(u*A) képlet alkalmazásával szá-
mítható a lokális: telephelyi levegőterheltség, ahol EPM: levegőterhelés (kg/év); 
u: szélsebesség (m/s); A: jellemző (diffúz levegőterhelési) terület (m2). 
 
A források (pl. sertéstartás, közlekedés) közvetlen hatásterületét az MSZ 21459 
terjedésszámítási modell segítségével is számíthatjuk, a 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2.§ (12c/a-b) módszerekkel. Kiemeljük, hogy maximális kapaci-
táskihasználás és leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett kell meghatá-
rozni.  
 
Bűz esetében egyszerűsített összefüggés is alkalmazható: C=Q/(0,1376 π u 
X1,669), ahol Q: bűzterhelés (SZE/s), u: szélsebesség (m/s), X: távolság a 
(bűz)forrástól (m).  
 
A Sertéstelepen tervezett területi és technikai jellemzőit az 5. fejezetben részle-
teztük. A sertéstartás és trágyakezelés levegőterhelő hatását a felhasznált anya-
gok és a fajlagos kibocsátások figyelembevételével számíthatjuk.  
 
Környezet-igénybevételek  
 
A levegőkörnyezet, mint közeg égéslevegőként ill. (pneumatikus) szállító kö-
zegként vehető figyelembe. Mobilitása miatt nincs igénybevételi feltétel.  
 
Környezet-terhelések  
 
A tevékenység szakaszai: működés, felhagyás, meghibásodás (havaria). 
 
A fontosabb hatótényezők (általános tevékenységek): 
 
Működés: sertéstartás, karbantartás, hulladékkezelés. 
Felhagyás: bontás, rekultiváció, szállítás. 
Meghibásodás: üzemzavar, elhullás, környezetszennyezés.  
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Levegőkörnyezeti terhelések  
 
A sertéstelepen tervezett tevékenységek: hízlalás (sertéstenyésztés). Nincs koca-
tartás, fiaztatás, malacnevelés.  
 
A sertésállomány tervezett jellemzői: 
 

hízósertés db/ciklus ÁE 
jelenleg* 4400 1144 
tervezett 8200 2132 

 
ÁE: állategység (500 kg/db); *: engedélyezett.  
 
A tervezett max állatlétszám 8200 db/ciklus (2132 ÁE) sertés.  
 
Az istállók mellett 2 db szociális épület és raktár található a telepen. Az új épít-
mények miatt kissé módosul a technológiai objektumok J/T: jelenleg/tervezett 
száma (db):  

- nevelőépület:    2/4  
o max. férőhely:   4400/8200  
o ventilátorok*:   20/40  
o szociális kazán**:   2/2  

- aggregát:     1/2  
- 40 m3-es takarmány siló:  4/12  

*: ventilátorok teljesítménye:  1,35 kW; 20000 m3/h. A kürtők a tetőkön 
vannak elhelyezve.  
**: 24 kW teljesítményű elektromos kazán. A hizlaló terekben nincsen fűtés; 
esetenként 29 kW-os gázolajos hőlégfúvókkal megoldható.  
 
Továbbá tervezetten épül: 1 db 100 m3-es átmeneti hígtrágyagyűjtő akna, 1 db 
10000 m3-es HDPE szigetelésű hígtrágyatározó, 1 db szeparátor, 1 db szilárd 
trágyatároló, 1 db hídmérleg, 1 db hullaégető.  
 
A 0155/32. hrsz. területen 1 db állati hullaégető beüzemelését tervezik.  
A hullaégető fontosabb műszaki adatai: 

típus:    Volkan 400 
kapacitás:   50 kg/óra  
égőfej teljesítmény: 147 kW  
tüzelőanyag:  8 kg/h gázolaj  

Kéménye jelentéskötelezett pontforrás: P2.  
 
A hullaégető meghibásodása esetén az állati hullákat továbbra is az ATEV Zrt-
vel szállíttatják el.  
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A hígtrágya:  

- mennyisége:   5750/10760 m3/év  
- max. tárolókapacitás:  4220/18320 m3  

  
A tárgyi sertéstelep gépészeti berendezéseinek jelentéktelen a levegőterhelő ha-
tása. A sertéstelep elhelyezkedése, ill. belső szerkezete is segíti a környezetvé-
delmi követelmények teljesülését. A telepen munkagép nem fog dolgozni.  
 
A sertéstelep működésének időszakában a sertéstenyésztés ill a hullaégetés és 
trágyakezelés okoz jellegzetes és meghatározó levegőterhelést. Kisebb jelentő-
ségű lokális levegőterheléssel jár a szállítás, takarítás-fertőtlenítés, karbantartás, 
hulladékkezelés. 
 
A létesítés levegőkörnyezeti hatása  
 
A fejlesztés időszakában: 2020-ban kb. 3 hónap alatt (előzőekben felsorolt) ob-
jektumok létesülnek.  
 
A 2 db tervezett ól alapozásakor ill. a hígtrágyatározó és létesítményei építése-
kor kb. 15000 t kitermelt talaj keletkezik. A munkagépek és szállító járművek 
(motorikus) levegőterhelése és a kitermelési, deponálási, rakodási kiporzások 
okoznak levegőterhelést. Fajlagos kibocsátások alapján a becsült levegőterhelé-
sek (kb. 160 kW munkagép teljesítmény esetén): 
 

LA g/h 
SO2: 48 
CO: 800 
NOx: 960 
PM10: 48 
CH: 160 

Ehhez járul a kiporzási PM10 terhelés: kb. 460 g/h.  
 
A járulékos levegőterheltségek (ug/m3):  
 

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 171 256 
SO2: 23,6 12,0 5,9 3,1 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 
CO: 393,5 200,0 98,0 51,0 25,9 13,3 6,8 3,4 1,8 
NOx: 472,2 240,0 117,6 61,2 31,1 16,0 8,1 4,1 2,1 
PM10: 23,6 12,0 5,9 3,1 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 
CH: 78,7 40,0 19,6 10,2 5,2 2,7 1,4 0,7 0,4 
PM10

*: 226,2 115,0 56,3 29,3 14,9 7,7 3,9 2,0 1,0 
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LA: légszennyező anyag; X: távolság a munkavégzés (bontás/építés/rakodás) 
helyétől (m)..  
*: kiporzáskor.  
 
A vonatkozó jogszabály alapján számított hatássugár: 100 m (NO2 anyagra).  
 
Az összesített levegőkörnyezeti hatás létesítéskor: semleges. 
 
A működés levegőkörnyezeti hatása 
 
A sertéstelepen végzett tevékenységek/műveletek során környezet-terhelések 
történnek. A tervezett és a 2020. utáni levegőterhelés és levegő-környezeti hatá-
sa fajlagos terhelésekkel becsülhető. A működés és a levegőterhelés kapcsolatos 
az alapvető felhasználásokkal és igénybevételekkel.  
 
A sertéstelepen az alábbi technológiák levegőterhelők: állattartás, trágyakezelés, 
anyag-mozgatás.  
 
A technológiák levegőterhelésére tekintettel az alábbi LA légszennyező anyago-
kat vizsgáljuk: 
 

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

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

 
A bűz komponenseivel nem azonosítható levegőterhelő anyag. Mértékét szag-
koncentrációval jellemezzük: SZE/m3, ahol SZE szagegység. 
 
Az istállóépületek levegőterhelése  
 
Az istállóépületek szellőztetése természetes ill. mesterséges légcserével történ-
het.  
 
Az ólakban jelenleg/tervezett fűtést nem alkalmaznak: tüzeléstechnikai levegő-
terhelés nem várható. A mesterséges szellőztetés ólanként 10 db ventilátorral 
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történik; teljesítmény:1,35 kW; légszállítás: 20.000 m3/h. A kibocsátás átlagos 
magassága 7 m.  
 
A mesterséges szellőzés kibocsátó felületei ill. esetenként az istállók felületei 
diffúz források. Ezeken diffúz módon, a szellőzés légáramával jutnak a levegő-
környezetbe az állattartás során keletkező  

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

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

kg/db év NH3 CH4 N2O PM10  
hízó 2,3 4,8 0,3 0,05 

 
Az ammónia (NH3) itt bűzkomponens. A metán (CH4) és a dinitrogén-oxid 
(N2O) üvegház hatású gáz.  
A http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=9&sid=47&hid=254 szerinti fajlagos 
értékeket a Sertéstelep nevelési jellemzőire tekintettel számítjuk. (A BAT-AEL 
felső határa 5,65 kg NH3/férőhely/év.)  
 
A járműforgalom: 
 
Járműforgalom:  

kb. 400 teherautó takarmány/év (bejövő) 
kb. 40 teherautó malac/év (bejövő) 
kb. 180 teherautó hízó/év (kimenő) 
Kb. 400 teherautó hígtrágya/év (kimenő) 

 
A becsült jármű-forgalom: 1020 alkalom/év. Alkalmanként a telephelyi szállítá-
si távolság: 100 m. A dízel üzemű erőgépek és a belső szállító járművek is dif-
fúz levegőterhelést okoznak.  
 
Az járművek emissziói a sertéstelepen: 
 

LA g/kWh tervezett* 
SO2 0,30 9 
CO 5,0 133 
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NOx 6,0 160 
PM 0,30 60 
CH 1,0 27 

*: kg/év. 
 
Ezen kibocsátások kb. 10-szerese a szállítási közutak levegő-környezetét terheli.  
 
Gázolaj tárolása a sertéstelepen nem történik. Az istállóépületek áramszünet ese-
tében történő fűtésére 2 db aggregát használható; működése esetleges (<50 h/év: 
nem jelentéskötelezett forrás).  
 
Takarmány- és alomkezelés levegőterhelése  
 
A takarmány beszállítás tervezetten 400 alkalommal történik. Kiporzást okoz a 
takarmány kitárolása, szállítása, adagolása, takarítás, stb.  
 
A felhasználások figyelembevételével, 20 g/t porzási veszteségek esetén a szi-
lárdanyag (PM) kibocsátások tervezetten: 160 kg/év.  
 
A bűzkibocsátás  
 
A sertéstartás és trágyakezelés együttes szagkibocsátása fajlagos értékek alapján 
számítható: híg-trágyás tartás 25 SZE/s ÁE, ahol SZE: szagegység, ÁE: bennál-
ló állategység (500 kg). Ebből az istállók bűzkibocsátása: 19 SZE/s/ÁE. A híg-
trágya tároló bűzterhelése: 12800 SZE/s.  
 
A számított Q: szagkibocsátások (SZE/s): 
 

 tervezett 
ÁE 2132 

Q (SZE/s) 53300 
 
A tervezett összes szagkibocsátást 53300 SZE/s értékűnek becsüljük.  
 
A sertéstenyésztéshez szükséges (dercés, granulált) takarmányt a sertéstelep vá-
sárolja. A 12 db 40 m3-es takarmány silótól mechanikus úton, kézi berendezéssel 
kerül be az istállók tároló silóiba a takarmány. 
 
Hullaégetés levegőterhelő hatása.  
 
Környezethasználó a 0155/32 hrsz. területen az egész sertéstelepre használható 
kiskapacitású állathulla égetőt tervez telepíteni. Erre lehetőség van a  
- 45/2012. (V. 8.) VM rendelet  
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- 142/2011/EU rendelet  
alapján.  
 
Ezen jogszabályok értelmében az állathulla nem emberi fogyasztásra szánt állati 
eredetű melléktermék. A VM rendelet 11. § (3) szerint a távoli területeken elhul-
lott állatok a 20. § szerint engedélyezett nem mobil kiskapacitású égetőműben is 
ártalmatlaníthatók. Az EU rendelet (9. pont) miatt az egyes állati melléktermé-
kek égetése és együttégetése nem tartozik a hulladékok égetéséről szóló 
2000/76/EK irányelv (és a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet) hatálya alá.  
 
A hullaégető kéménye légszennyező forrás, létesítése engedélyezendő.  
 
A P2 forrás technológiai besorolása: állathulla égetés (2. technológia).  
 
A P2 forrás jellemzői:  
 

pontforrás jele: P2 
megnevezése: állathulla égető kémény 
kibocsátási magasság (m):  4,0 
kibocsátási keresztmetszet (m2) 0,031 
technológia:  hullaégetés 
hullaégető jellemzői  
   típus  Volkan 400 
   töltési térfogat 0,42 m3  
   mérete  1,4x0,8x0,7 m 
   töltési tömeg  max. 240 kg  
   tömege 2,4 t 
   töltés módja felül manuális  
   tüzelőanyag  gázolaj  
   fogyasztás  8 kg/h  
   felfűtési idő  40 perc  
helye: EOV-X/Y 84142/619053 

 
A P2 pontforráson jut a környezeti légtérbe a hullaégetés során keletkező és a 
salakban-hamuban nem visszamaradó oxid/halogén gázok. Az utóégetés során a 
szerves-anyagok többsége (TOC, bűz) elég, csekély kivétellel. A dioxi-
nok/furánok (TE) kibocsátása jelentéktelen. Bolygatás nélkül is keletkezik szi-
lárdanyag terhelés; feltételezhetően a korom az utóégetés során kiég.  
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Az EC kibocsátási félórás átlagértékek (mg/Nm3): 
 

LA jele kód HÉ EC 
kén-dioxid SO2 001 500 37 
szén-monoxid CO 002 500 80 
nitrogén-oxidok NOx 003 500 123 
szilárd anyagok TSPM 007 150 3 
szerves anyagok TOC 980 20 2 
hidrogén-klorid HCl 016 30 4 

 
HÉ: kibocsátási határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklete szerint.  
A HÉ kibocsátási és EC számított értékek 5 tf% O2-tartalmú, 273,15 K hőmér-
sékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. (Tömegárammal sza-
bályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében a kibocsátási határérté-
keket csak a tömegáram küszöbértéket meghaladó kibocsátások esetén kell al-
kalmazni.)  
 
PM10: szilárd anyag (szálló por); TSPM: szilárd anyag (összes lebegő por); 
TOC: gáz/gőz-nemű szerves anyagok az összes szerves szén mennyiségében 
kifejezve.  
 
Feltételezzük, hogy az NOx kibocsátás NO2 ill. a TSPM emisszió PM10 formá-
jában hat.  
 
A becsült E levegőterhelések (g/h):  
 

LA jele E 
kén-dioxid SO2 11,9 
szén-monoxid CO 25,7 
nitrogén-oxidok NOx 39,5 
szilárd anyagok TSPM 1,0 
szerves anyagok TOC 0,6 
hidrogén-klorid HCl 1,3 

 
LA: légszennyező anyag; E: számított levegőterhelés (g/h).  
 
A kibocsátás megelőzése 
 
Az állattartás környezeti terhelése a tevékenységen, az alkalmazott technológián 
és az üzemeltetési/karbantartási gyakorlaton túl a természeti és terjedési adottsá-
goktól is függ. A BAT-AEL fejezetben összefoglaljuk a környezet-terhelés 
csökkentésének megoldásait.  
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Havária  
 
A sertéstelep műveletei általában nem veszélyesek. Haváriák, balesetek, felsze-
relési hibák következménye lehet. 
 
Csökkentésére, megelőzésére tett intézkedések közül kiemelhető: 

- rendszeres ellenőrzés, karbantartás 
- havária elhárító szervezetek működtetése  
- havária tervek. 

 
Amennyiben takarmány porrobbanása és tartós szabadtéri égése következik be, a 
környezet (különösen a technikai- és a levegőkörnyezet) jelentősen sérül és 
szennyeződik. Ezek előfordulása esetén azonnali megszüntetés szükséges. 

9.1.2. Víz 
 
A vízellátó rendszer bemutatása 
 
A sertéstelepen a vízigényeket jelenleg 1 db vízműkúttal elégítik ki. A kitermelt 
vizet egy 36 m3-es alumínium tározóba tárolják felhasználásig. A tervezett bőví-
tés keretében a 0155/34 hrsz. alatti ingatlanon egy új vízműkút kerül kialakításra 
a meglévővel megegyező paraméterekkel. Ennek engedélyeztetése jelenleg fo-
lyamatban van. 
 
A tervezett éves vízfelhasználás 24840 m3: 
 
A meglévő kút fontosabb műszaki adatai: 
 
EOV:   x=84242, y=619026  
Talpmélység: 150,0 m 
Szűrőzés:   95,0-145,0 m 
Szűrőcső átmérő: Ø 125/113 mm  
Béléscső anyaga: PVC 
Vízhozam:   50 l/perc 
 
Jelenleg a lekötött éves vízmennyiség 14600 m3.  
 
A szennyvízkezelés bemutatása: 
 
A szociális szennyvíz 2 db 5 m3-es földalatti tartályban kerül összegyűjtésre. A 
keletkező szociális szennyvizet érvényes engedéllyel rendelkező szállítócéggel 
kívánják elszállíttatni szennyvíztelepre.   
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Talajvíz 
 
A meglévő és tervezett állattartó épületek alatt 1,7 m mély lagúna található. A 
lagúnák tárolókapacitása épületenként 2000 m3. Egy ciklus alatt a termelődő 
hígtrágyát a lagúnákban tárolják. Ezt követően az 1 és 2. sz. állattartó épületek-
ből a hígtrágya az épületek előtt lévő 110 m3-es átmeneti tározókba, majd onnan 
az újonnan kialakítandó 100 m3-es gyűjtőaknába kerül átemelésre. Az tervezett 3 
és 4. sz. épületekből a hígtrágya közvetlenül a 100 m3-es gyűjtőaknába kerül. 
Innen a hígtrágya a (~50 m3/óra teljesítményű) szeparátorra, majd a szilárd fázis 
a szilárd tárolóba, a híg fázis a HDPE tározóba kerül.  
 
A hígtrágya elvezetés és tárolás elemei és műtárgyai szigetelt, vízzáró kialakítá-
súak, amely megakadályozza a szennyezőanyag környezetbe jutását. Ezek alap-
ján a sertéstelep működése a talajvizekre nincs hatással. 
 
Rétegvíz 
 
A működés a rétegvizek mennyiségére és minőségére nincs hatással. 
 
Felszíni víz 
 
A felszíni vizek a sertésteleptől távol vannak, így az üzem működése nem veszé-
lyezteti a felszíni vizeket. 

9.1.3. Talaj  
 
Építés 
 
A kivitelezés során esetleges talajszennyeződés fordulhat elő havária esetén, 
mely többféle forrásból történhet. Leggyakrabban a munkagépekből elcsurgó 
olaj, üzemanyag, az építési anyagok, valamint a munkaterületen keletkező hul-
ladékok nem megfelelő kezelése, kiömlése okozhatja. A havária események kö-
rültekintő munkavégzés révén, valamint a szükséges előírások betartásával elke-
rülhetőek, illetve megszüntethetők (a havária esemény bekövetkezése során 
szükséges teendőket jelen dokumentáció 17. fejezete részletesen tartalmazza). A 
kivitelezés hatása a talajra gyengén zavaró. 
 
Üzemeltetés  
 
Az alábbiakban a talaj- és talajvízminőség szempontjából kiemelten vizsgálandó 
hatótényezőket értékeljük. A hígtrágya tárolás műtárgyai vízzáró kivitelűek, a 
technológia kialakításából adódóan a talajba/talajvízbe trágyalé nem kerülhet.  
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A fentiek alapján megállapítható, hogy a főbb potenciális szennyező források 
esetében a rendkívüli szennyezések megelőzésének műszaki feltételei adottak. A 
gépek, berendezések, műtárgyak megfelelő műszaki állapotban tartásával és a 
technológiai fegyelem betartásával talaj-és felszín alatti vízszennyezés nem va-
lószínűsíthető. 

9.1.4. Élővilág, ökoszisztéma 
 
Az építés és a további üzemeltetrés a telep környezetének élővilágára – a 3. feje-
zetben leírtak alapján - negatív hatással nincs.  

9.1.5. Hulladék 
 
Építés során keletkező nem veszélyes hulladékok 
 
A kivitelezés során minimális hulladékkeletkezéssel számolunk. 
 
Az építés során esetlegesen keletkező nem veszélyes hulladékok: 
 

Azonosító 
kód 

Megnevezés Becsült mennyiség 
(kg) 

17 09 04 Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik 
a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 

50 

 
Az építési munkálatok során – amennyiben műszakilag lehetséges – törekedni 
kell az építési hulladékok – az építési területen történő – minél nagyobb arányú 
újrafelhasználására, hasznosítására. 
 
Az építmények kialakításakor keltező építési hulladékokat a 45/2004. (VII. 26.) 
BM-KvVM együttes rendeletben előírtak szerint kell kezelni, illetve gondos-
kodni kell a hulladékok szakszerű elhelyezéséről, továbbá törekedni kell a minél 
nagyobb arányú újrafelhasználásra. 
 
A 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM együttes rendelet  
„3. § (1) Az építési és bontási hulladékok csoportosítása az 1. számú melléklet 
szerint történik. 
(2) Amennyiben bármely az 1. számú mellékletben szereplő, a hulladék anyagi 
minősége szerinti csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező építési vagy 
bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1. számú mellékletben foglalt meny-
nyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot 
– a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoport-
hoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a 
kezelőnek át nem adja. 
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(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségének az építtető köteles a keletkezés he-
lyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő létesítményben eleget tenni. 
(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot – amennyiben az műszakilag lehetséges 
– az építtető az építés során felhasználja, illetőleg a települési hulladékkal kap-
csolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabály előírásai-
nak megfelelően a hulladékkezelőnek átadja.” 
 
A 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM együttes rendelet  
„10. § (1) Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető 
köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladék-
ról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti épí-
tési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen 
keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormány-
rendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hul-
ladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a területileg illetékes kör-
nyezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi ha-
tóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az adott területre új épí-
tési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott szakhatósági hozzájáru-
lást nem adhat.” 
 
Az építmények építőipari kivitelezése során keletkező hulladékokat az alábbiak 
szerint csoportosíthatjuk: 
 
1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelethez 

 
Építési és bontási hulladékok csoportosítása 

 

Sor-
szám 

A hulladék anyagi minősége 
szerinti csoportok 

Hulladék 
azonosító 

kódja 

Mennyiségi  
küszöb 
(tonna) 

1. Kitermelt talaj 17 05 04  
17 05 06 20,0 

2. Betontörmelék 1701  01 20,0 
3. Aszfalttörmelék 17 03 02 5,0 
4. Fahulladék 17 02 01 5,0 

  17 04 01  
  17 04 02  
  17 04 03  

5. Fémhulladék 17 04 04  
17 04 05  
17 04 06  
17 04 07  
17 04 11 

2,0 
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6. Műanyag hulladék 17 02 03 2,0 
7. Vegyes építési és bontási hulla-

dék 
17 09 04 10,0 

  17 01 02  
  17 01 03  

8. Ásványi eredetű építőanyag-
hulladék 

17 01 07  
17 02 02  
17 06 04  
17 08 02 

40,0 

 
A kivitelezés során esetlegesen keletkező építési hulladékokat a keletkezés he-
lyén fajtánként, elkülönítve gyűjtik majd, engedéllyel rendelkező szakcég részé-
re adják át. A szállító kiválasztásakor ellenőrizni szükséges, hogy a cég rendel-
kezik-e érvényes engedéllyel a hulladékok elszállítására. Azokat a hulladékokat, 
melyek újrahasznosíthatók, a helyszínen hasznosítják, vagy erre alkalmas keze-
lőtelepen hasznosíttatják. 
 
A kommunális hulladékok: 
 
A kommunális hulladékok elkülönített gyűjtését a kivitelezés során is biztosítani 
kell (pl. a keletkezés helyén műanyag zsákkal bélelt, hulladékgyűjtő edényben 
és azt követően hulladékgyűjtő konténerben történő elhelyezéssel), majd az ösz-
szegyűjtött hulladék elszállításáról gondoskodni szükséges.  
 
Építés során keletkező veszélyes hulladékok  
 
A kivitelezés során veszélyes hulladék keletkezéssel nem számolunk, maximum 
havária esemény előfordulásakor. A kivitelezéskor felvonuló és üzemelő mun-
kagépekből esetlegesen kifolyó olaj, üzemanyag, egyéb veszélyes anyag és azzal 
szennyeződő talaj, illetve annak felitatásából származó veszélyes anyaggal 
szennyezett felitatóanyag veszélyes hulladéknak minősül, melyet a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben előírtak szerint kell összegyűjteni és en-
gedéllyel rendelkező szállítónak, kezelőnek átadni.  
 
A hulladékgyűjtés során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, 
hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes hulladék ne szennyezze a környeze-
tet.  
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Az építés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) 
VM rendelet alapján: 
 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 
közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett cso-
magolási hulladék 

 
Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok ép, szivárgás- és sérülésmentes 
gyűjtőedényzetben, fajtánként elkülönítve kerülnek gyűjtésre. A veszélyes hul-
ladékok szállításával, kezelésével engedéllyel rendelkező szakcéget kell meg-
bízni. 
 
A veszélyes, és nem veszélyes hulladékok esetében is a 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendelet szerint kell végezni a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. 
 
Üzemelés során keletkező nem veszélyes hulladékok 
 
A szociális tevékenység következtében kommunális hulladék keletkezik, a vár-
ható mennyisége éves szinten kb. 1500 kg. A kommunális hulladékok gyűjtése 
120 l-es műanyag hulladékgyűjtő edényzetben fog történni.  
 

Megnevezés Azonosító kód Várható éves mennyiség 
Kommunális hulladék 20 03 01 ~1.500 kg 
 
A keletkező kommunális hulladékot a területen működő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató tevékenységet végző céggel kívánják szerződés keretében heti 
rendszerességgel elszállíttatni. 
 
Üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok  
 
A tevékenységből alapvetően veszélyes hulladék nem keletkezik. Az állatok ke-
zelésére gyógyszereket a telephelyen nem tárolnak, azokat a megbízott állator-
vos hozza magával és a kiürült tárolóedényeket saját hulladékkén elszállítja. 
 
Kis mennyiségű veszélyes hulladékok a tisztítószerek kiürült edényzeteiből, az 
irodai tevékenységből (elhasznált tonerek), valamint a karbantartásokból (izzó 
cserék) keletkezhetnek.   
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A keletkező veszélyes hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a veszé-
lyes hulladékokat előzetes megrendelés alapján fogják elszállíttatni érvényes 
engedéllyel rendelkező szakcéggel. 
 
Az elhullott állatok tárolása zárt, környezetszennyezést kizáró módon történik. 
Jelenleg az elszállítást az ATEV Zrt. szerződés keretében végzi. A beruházás 
keretében a telephelyen hullaégető kerül kialakításra.  
 
A hulladékkeletkezés az üzemelés során nem számottevő. A hulladékkeletke-
zésre gyakorolt hatás elhanyagolható.   

9.1.6. Zaj 
 
Alapadatok, módszertan 
 
A tárgyi összevont vizsgálati dokumentáció zajvédelmi fejezetének készítésekor 
a következő zajvédelmi rendeleteket és dokumentumokat vettük figyelembe: 
 
- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes r. a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek  
- MSZ 18150-1:1998 a környezeti zaj vizsgálata és értékelése  
- MSZ 15036:2002: Hangterjedés a szabadban.  
 
Területileg illetékes környezetvédelmi zöldhatóság: Baranya Megyei Kormány-
hivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály.  
 
Módszertani (zajvédelmi )rendeletek: 
 
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek készítésének részletes szabályairól módosította: 31/2019. (VI. 26.) AM 
rendelet  
- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási köve-
telményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 
- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes r. egyes kültéri berendezések zajkibo-
csátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 
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A távlati tevékenység/bővítés zajkörnyezeti hatását: 
- a tevékenység technológiai paraméterei,  
- a zajkörnyezeti alapállapot,  
- a zajkibocsátás adottságai,  
- az érintett környezet jellemzői  

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

Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 
 N É 

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

1. üdülőterület, egészségügyi területek 
2. lakóterület, oktatási létesítmények területe, temetők, zöldterület 
3. lakóterület (városi beműködésű), a vegyes terület 
4. gazdasági terület  
N: nappal 6-22 óra; É: éjjel 22-6 óra. 
A zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre ható rezgés 
vizsgálati küszöb-értékeit és terhelési határértékeit az épületekben az 5. mellék-
lete tartalmazza.  
 
A sertéstelep környezetében nem üzemel egy olyan üzemi zajforrás, amely ha-
tásterülete fedésben áll(hat) a tárgyi Sertéstelep közvetlen hatás-területével. 
Ezért a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja szerint 
LKH=LTH (dB).  
 
A létesítés zajkörnyezeti hatása  
 
A fejlesztés időszakában: 2020. nyarán kb. 3 hónap alatt (előzőekben felsorolt) 
objektumok létesülnek. A 2 db tervezett ól alapozásakor ill. a hígtrágyatározó és 
létesítményei építésekor használt munkagépek és szállító járművek (motorikus) 
zajkibocsátása okoz zajterhelést.  
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A létesítési zajforrások akusztikai adatai:  
 

Z megnevezése LW (dB) ÜI/MI* (min/min) 
Z1. építőipari teheremelő (1 db) 93 280/480 
Z2. földtolók (1 db) 101 380/480 
Z3. kotró-rakodó (1 db) 103 380/480 
Z4. dömper (1 db) 101 340/480 

 
LW: zajteljesítmény-szint (dB); ÜI/MI: létesítési idő/megítélési idő (min/min); *: 
nappal. Mivel éjjel nincs építés, az éjjeli ÜI/MI: --/30 min/min. Építési hely: 
szabadban, talajszinten.  
 
A létesítés során várható zajteljesítmény-szint (nappal): 105,5 dB. A hang terje-
désének számításánál az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvány 
képleteit vettük figyelembe. A számítás során a KIr irányítási indexet, a KB be-
építés hatását 0 dB értékkel vettük figyelembe. KΩ=3 dB; Km=4,8 dB; KL=2,6 
dB. Az X távolságtól függő korrekció: Kd=20 lg(X)+11=73,5 dB a felvett MP2 
helyzetére tekintettel X=1337 m.  
 
A fenti számításokat alapul véve, az MP2 helyen várható max. egyenértékű zaj-
terhelési érték LAM=27,6 dB: a zajterhelés kisebb az eszmei LTH: 60 dB építőipa-
ri kivitelezési határértéknél.  
 
Hatásterület létesítéskor  
 
Bár az építési terület közvetlen környezetében zajvédelmi lakóépület nem talál-
ható, de az építési hatásterület számításakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ 1a) 
pont értelmében LZ=50 dB (nappal, falusias lakóterületen, <év kivitelezéskor) is 
figyelembe vettük.  
 
A közvetlen hatásként értékelhető, zajvédelmi szempontból kritikus szerkezeti 
munkák során a hatásterület a tevékenység végzésének helyétől számított R su-
garú kör által lefedett terület. Az R=138 m (nappal). Ezen a területen nincs la-
kóépület.  
 
A létesítés zajkörnyezeti hatása: semleges. 
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Az üzemelés hatása a zajkörnyezetre  
 
A környezetet terhelő zajforrások: 
 
A zajkibocsátó források: tartástechnika, gépjárművek. A sertéstelep zajkibocsá-
tása nem ismert, de tevékenységének ill. berendezéseinek jellemzőiből számítha-
tó. 
 
A zajkibocsátás számításánál a domináns zajkeltő berendezések működésével 
számoltunk: neveléstechnika (tápellátás, szivattyúk, stb.), tehergépjárművek és 
esetenként munkagépek (saját munkagép nincs a telephelyen. A beltéri nevelés-
technikai berendezések ill. az az istállók falazatának zajkibocsátása jelentékte-
len. A létesítmények, berendezések zajkibocsátása technikai jellemző; első meg-
közelítésben arányos a felhasznált energiával arányos.  
 
A szállítások: járműforgalom jellemzőit korábbi fejezetben részleteztük. A be-
csült járműforgalom: 1020 alkalom/év.  
 
A sertéstelepre ütemezetten történik a be/kiszállítás, de a ciklikus sertésnevelés 
adottságaira tekintettel a kiszállítások időszakában az átlagot jelentősen megha-
ladó módon. A szállítások hagyományos (III. kategóriájú) tehergépkocsikkal 
történnek. A szállítási útvonal döntő arányban a saját útvonalon és az 5606. úton 
külterületen halad.  
 
A szállítási/fuvarozási tevékenység a sertéstelep zajterhelését is növeli. A szállí-
tó tehergépjárművek zajteljesítmény-szintje LW: 98 dB. A gépjárművek műkö-
dési ideje a nappali megítélési időn belül 1,0 óra. Éjszaka nincs szállítás.  
 
Az egyedi zajforrások technikai jellemzői alapján becsült jellemzők nappal/éjjel:  
 

jele zajforrás LW (dB) ÜI (min) 
Z1 istállóépületek 74 480/20 
Z2 munkagépek 96 240/20 
Z3 gépjárművek  98 240/00 

 
LW: zajkibocsátás (dB); ÜI: üzemidő (h/d).  
 
A számított üzemi egyenértékű zajkibocsátás: nappal 96,8 dB, éjjel 94,0 dB.  
 
A zajkibocsátás vizsgálata  
 
A tárgyi Sertéstelep, mint zajforrás által okozott Lt: hangnyomásszint helyhez 
kötött Z1-Z3: pontszerű zajforrástól származóként számolható. A várható zajki-
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bocsátás értéke a zajforrás zajteljesítmény-szintjétől és a terjedés során fellépő 
hatásoktól függ.  
 
A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása: 
 
A hang terjedésének számításánál a MSZ 15036:2002 szabvány módszereit al-
kalmaztuk. Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a 
hangnyomás-szintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számít-
hatjuk:  
 

Lt=(LW+K)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 
, ahol 

jelölés jelentés egység 
LW hangteljesítményszint dB 
KIr irányítási index dB 
K irányítási tényező dB 
Kd távolság tényező dB 
KL levegő elnyelés mértéke dB 
Km a talaj és az időjárás csillapító hatása dB 
Kn a növényzet hatása dB 
KB a beépítettség hatása dB 
Ke akadályok hangárnyékoló hatása dB 

 
A Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: Kd=20 
lg(st/s0)+11  
, ahol 
 st - a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m)  
 s0 - referencia érték (1 m)  
 
Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:  
 

Z MP1/1 MP1/2 MP2 MP1/1 MP1/2 MP2 
időszak N N N É É É 
funkció Th Th Lt Th Th Lt 
st (m) 1417 507 1337 1417 507 1337 

LTH (dB) 60 60 50 50 50 40 
LKH (dB) 60 60 50 50 50 40 
LW (dB) 96,8 96,8 96,8 94,0 94,0 94,0 
KΩ (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Kd (dB) 74,0 65,1 73,5 74,0 65,1 73,5 
KL (dB) 2,7 1,0 2,6 2,7 1,0 2,6 
Km (dB) 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 
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Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) 18,2 29,0 18,9 15,4 26,2 16,1 
LAM (dB) 18,2 29,0 18,9 15,4 26,2 16,1 
LAE (dB) 18,2 29,0 18,9 15,4 26,2 16,1 
T (dB) -41,8 -31,0 -31,1 -34,6 -23,8 -23,9 

megfelel igen igen igen igen igen igen 
 
Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: 
túllépés mértéke T=(E-K). A Sertéstelephez legközelebbi védendő létesítmé-
nyeknél E<K: a zajkibocsátás a követelményértéknek megfelel.  
 
A többi védendő létesítmény távolabb van a tárgyi teleptől; az ezeknél számított 
hangnyomás-szint is kisebb az előző értékeknél. Tehát bizonyított, hogy a leg-
közelebbi telephelyek és lakóházak homlokzatánál sincs az LTH határértéket 
meghaladó LAeq zajterhelés.  
 
Számításaink szerint a tárgyi telep környezeti zajvédelmi előírásai betarthatók. 
Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: elviselhető. 
 
A felhagyás zajkörnyezeti hatása  
 
A felhagyás oka lehet a nevelési technológia elavulása, újra cserélése lehet, mi-
közben a telep részben tovább működik. Másik lehetőség a Sertéstelep teljes 
(gazdasági) működésképtelenné válása, más területen teljesen új telep építése 
esetén a végleges felhagyás.  
 
A felhagyás során alkalmazandó tevékenységek/felszerelések zajkibocsátása, a 
bontott szerkezetek és építmények szállítása, a rekultiváció műveletei okoznak 
zajterhelést. Hatásuk ideiglenes; ütemezéssel és helyi akusztikai védelemmel a 
terhelési határértékek betarthatók.  
 
A felhagyás zajkörnyezeti hatása: semleges. 
 
Összegzés, értékelés 
 
A tervezett létesítmény zajvédelmi szempontból megvalósítható. 
 
9.1.7. Táj, művi környezet, ember 
 
A sertéstelep tájba illesztése során törekedtek arra, hogy a környezetét és a la-
kosságot a lehetőségekhez mérten legkevésbé zavarja a telep látványa. A legkö-
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zelebbi település (Somberek) szélső épületei, mintegy 1000 m-re található a te-
leptől. A sertéstelep a lehetőségekhez mérten jól illeszkedik a mezőgazdasági 
jellegű környezethez. 

9.2. A lakosságot érő környezetterhelés bemutatása, egészségügyi kockázat 
 
Sertéstartás/tenyésztés egészségügyi kockázata 
 
A tervezett sertéstartás/tenyésztés egészségügyi kockázata jelentéktelen, mivel a 
kibocsátott levegőterhelő anyagok természetes eredetűek ill. a tevékenység ha-
tásterülete lakóterületet nem érint. 

9.3. A várható gazdasági és társadalmi következmények becslése 
 
A beruházás következtében várhatóan a kistérséget tekintve növekszik a mező-
gazdaság és ezen belül az állattenyésztés gazdasági szerepe, tovább nő hazánk-
ban és az EU-ban a kiváló minőségű magyar hústermékek aránya. Ezáltal hosz-
szabb távon erősödhet a magyar mezőgazdaság Európai Unióban elfoglalt piaci 
helyzete. 
 
A tevékenység fejlesztése során új munkahelyek létesülnek, így a régióban 
csökken a munkanélküliek száma. A kistérség társadalmi helyzete és megítélése 
javul. 
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10. A LÉTESÍTMÉNYBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG HATÁS-
TERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA A SZAKTERÜLETI JOG-
SZABÁLYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL, A HATÁSTERÜLE-
TEK TÉRKÉPI BEMUTATÁSA, KIEMELVE AZ ESETLEGES 
ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ HATÁSOKAT 

 
A levegőkörnyezeti hatásterület  
 
A hatásviselők terhelése, érzékenysége, tűrőképessége, közvetítő szerepe stb. 
meghatározza a közvetlen/közvetett/teljes hatásterületeket. A hatásterület rend-
szert alkot a sertésteleppel, a hatótényezőkkel. 
 
Közvetlen hatásterületek  
 
Általánosan elmondható, hogy a levegőben terjednek a legmesszebb a kibocsá-
tások, így a végső (összesített) hatásterület kialakulásánál a levegős hatásterület 
többnyire meghatározó. 
 
Ezért a sertéstelep hatásterületét a levegőterhelő D1 diffúz és a P2 pontforrás 
közvetlen hatásterületével jellemezzük.  
 
Levegőkörnyezeti hatásterület létesítés során  
 
A kiporzott szilárd anyag diffúziós ill. diszperziós hatásra a levegőkörnyezetbe 
szétterjed; egy része kiülepszik. Ennek mértékét transzmissziószámítással lehet 
figyelembe venni. A területi forrásra vonatkozó képlet alkalmazásával számítot-
tuk a sertéstelepi járulékos levegőterheltséget. 
 
A vonatkozó jogszabály alapján számított hatássugár: 100 m (NO2 anyagra).  
 
Levegőkörnyezeti hatásterület üzemeltetés során  
 
A becsült terhelések hatására jelentkező (éves) járulékos levegőterheltségeket a 
telephelyen (bűz kivételével) a területei forrásokra vonatkozó képlettel számítot-
tuk tervezett állapotra: 
 

LA EPM (kg/év) C (ug/m3) 
SO2 9 0,2 
CO 133 2,4 
NO2 160 2,9 
PM10 630 11,4 
CH 27 0,5 
NH3 18860 340,8 
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CH4 39360 711,3 
N2O 2460 44,5 

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

LA\X 51 76 114 171 256 384 577 865 
SO2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
CO 4,6 2,4 1,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 
NO2 5,6 2,8 1,4 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0 
PM10 22,0 11,2 5,7 2,9 1,5 0,7 0,4 0,2 
CH 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
NH3 595,9 287,9 135,6 61,5 26,4 10,4 3,6 1,0 
CH4 1244 600,9 283,1 128,4 55,0 21,6 7,5 2,1 
N2O 77,7 37,6 17,7 8,0 3,4 1,4 0,5 0,1 

 
X: távolság a diffúz kibocsátás helyétől (m).  
Az utóbbi három levegőterhelésnél terjedés közbeni átalakulásokkal is számol-
tunk.  
 
A közvetlen hatásterület sugara (m): 
 

XH (m) tervezett 
NO2 36 
NH3 238 
N2O  148 
PM10  123 

 
A diffúz hatásterületet a 292/2015. (X.8.) Korm. rendelettel módosított 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c pontja alapján számítottuk.  
 
Bűz esetében egyszerűsített összefüggéssel számoltunk: átlagos meteorológiai 
állapotban a C járulékos bűzszennyezettség talajszinten, szélszektorban várható 
értékei a forrástól X (m) távolságra (SZE/m3): 
 

X (m) 50 70 100 150 200 300 400 550 800 300 128 254 
Sertéstelep 60,0 34,2 18,9 9,6 5,9 3,0 1,9 1,1 0,6 3,0   
zagytározó 14,4 8,2 4,5 2,3 1,4 0,7 0,4 0,3 0,1  3,0  

istálló 45,6 26,0 14,3 7,3 4,5 2,3 1,4 0,8 0,4   3,0 
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Nem számoltunk a terjedés közbeni átalakulásokkal, bűzcsökkenéssel.  
 
A bűz szempontjából a hatásterület sugara (ahol átlagos meteorológiai körülmé-
nyek esetén a bűz még érezhető):  

Sertéstelep: 300 m (Területkiegyenlítéssel sávszélesség: 137 m.)  
istállóépületek: 254 m  
hígtrágya tározó: 128 m.  

Számításbiztonságból a hatáskör sugarát sávszélességnek tekintjük az építmé-
nyek peremétől. Megjegyezzük, hogy jelen ÖVD 02 során a bűzre vonatkozó 
tervezési irányérték (nem a bűzérezhetőség) alapján számítottuk a hatásterületet.  
 
A P2 forrás hatásterülete  
 
A felhasznált MSZ 21459 szabvány szerinti képletekkel meghatározható a ma-
ximális levegőterheltség helye és a levegőterhelő anyagok járulékos levegőter-
heltsége. Feltételeztük, hogy a PM terhelés PM10 ill. az NOx emisszió NO2 leve-
gő-terheltséget okoz.  
 
A számítási eredmények maximális kapacitáskihasználás mellett, a leggyakoribb 
meteorológiai állapot esetén a légszennyező anyagokra (órás, talajszinten, szél-
szektorra átlagoltan): 
 

forrás XHa XHb XHc XM CM 
LA (m) (m) (m) (m) (ug/m3) 
SO2 -- -- 22 14 14,1 
CO -- -- 22 14 30,4 
NO2 71 44 22 14 46,7 
PM10 -- -- 22 14 1,2 
TOC -- -- 22 14 0,7 
HCl -- -- 22 14 1,5 

 
, ahol  

XH a közvetlen hatásterület sugara (m) a 306/2011. (XII. 23.) Korm. ren-
delet 2. § (14) a-b módszer szerint  
 XM: a maximális levegőterheltség helye (m) a P2 pontforrástól  

CM: a maximális járulékos (1 órás) levegőterheltségek (ug/m3)  
--: nem számítható (a fenti Korm. rendelet értelmében).  

 
A P2 levegőterhelő pontforrások okozta járulékos levegőterheltségek (ug/m3): 
 
LA\X 10 13 16 20 25 32 40 50 63 79 100 CM 
SO2 13,0 14,1 13,6 12,1 10,1 8,1 6,3 4,7 3,5 2,6 1,9 14,1 
CO 28,1 30,4 29,3 26,1 21,8 17,4 13,5 10,2 7,6 5,6 4,1 30,4 
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NO2 43,1 46,7 45,1 40,1 33,5 26,8 20,8 15,7 11,7 8,6 6,3 46,7 
PM10 1,1 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 1,2 
TOC 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 
HCl 1,4 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 1,5 
 
X: távolság a P2 forrástól (m).  
 
A domináns NO2 járulékos levegőterheltsége (ug/m3):  
 

X 10 13 16 20 25 32 40 50 63 79 100 
NO2 43,1 46,7 45,1 40,1 33,5 26,8 20,8 15,7 11,7 8,6 6,3 
0,1*HÉ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
0,2*T 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 
0,8*CM 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 

 
T: terhelhetőség T=(HÉ1-ALT) (ug/m3).  
 

 
 
A P2 forrás hatásterület sugara 71 m a forrás körül. Számításainknál nem vet-
tük figyelembe a forrás mellett található objektumok áramlásmódosító hatását. 
Ezek a levegő-terhelés gyors leáramlását okozzák: ezáltal a hatásterület a telep 
területén belül marad.  
 
A járulékos diffúz levegőterheltségek összegződnek az alap-
levegőterheltségekkel. Összegük kisebb az (éves) egészségügyi levegőterheltsé-
gi határértékeknél a vizsgálati és a hatásterületen egyaránt. Védendő objektumok 
(lakások, természetvédelmi területek) a közvetlen hatásterületen nem találhatók. 
 



ÖSSZEVONT DOKUMENTÁCIÓ v2. 

JANCSARICS RÓBERT                          SOMBEREK 

94 
 

A telephely határától számított 300 m-es védelmi övezet határát ábrázoló hely-
rajziszámos térképet a 4. sz. mellékleten csatoltuk.  
 
A védelmi övezet sarokponti EOV koordinátái: 
 
É – x: 619139, y: 84747 
K – x: 619654, y: 84080 
D –  x: 618983, y: 83650  
NY –  x: 618581,  y: 84347 
 
A védelmi övezeten lévő ingatlanok tulajdonosának és művelési ágának felsoro-
lását az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
Helyiségnév: Hrsz: Tulajdonos: Művelési ág: Építmény: 
Palotabozsok 076/3 FGSZ Földgázszállító Zrt. 

8600 Siófok, Tanácsháza u. 5. 
kivett gázve-
zeték 

gázvezeték és 
szerelvényei 

Palotabozsok 076/4 FGSZ Földgázszállító Zrt. 
8600 Siófok, Tanácsháza u. 5. 

kivett gázve-
zeték 

- 

Palotabozsok 076/6 Kerner György 
1203 Bp., Széchenyi u. 9/a. II/16. 

szántó - 

Palotabozsok 076/69 Keresztes Gyula 
8638 Balatonlelle, Kert u. 5.  

szántó - 

Palotabozsok 076/70 Trunk József 
7727 Palotabozsok, Petőfi u. 39. 

szántó - 

Palotabozsok 076/72 Antal Zoltán 
7728 Somberek, Petőfi u. 7. 

szántó - 

Palotabozsok 076/74 Antal Zoltán 
7728 Somberek, Petőfi u. 7. 
Ludvig Károly 
7727 Palotabozsok, Kossuth u. 57. 
Ludvig Gábor 
7727 Palotabozsok, Rákóczi u. 19. 

szántó gázvezeték és 
szerelvényei 

Palotabozsok 076/75 Ludvig Károly 
7727 Palotabozsok, Kossuth u. 57. 
Ludvig Gábor 
7727 Palotabozsok, Rákóczi u. 19. 

szántó - 

Palotabozsok 064/7 Krepsz József 
4426 Véménd, Engelman P. u. 10. 

erdő - 

Palotabozsok 064/10 Mérő András 
7624 Pécs, Forbát A. u. 7. 

szántó - 

Palotabozsok 064/11 Bíró Ferenc 
7728 Somberek, Kossuth u. 86. 
Bíró Ferencné 
7728 Somberek, Kossuth u. 86. 

szántó - 

Palotabozsok 064/12 Tóth Csabáné 
7677 Orfű, Béke u. 2. 

szántő - 

Palotabozsok 064/13 Bíró Pálné 
7724 Palotabozsok, Kossuth u. 208. 

szántó - 



ÖSSZEVONT DOKUMENTÁCIÓ v2. 

JANCSARICS RÓBERT                          SOMBEREK 

95 
 

Bíró Tibor 
7140 Bátaszék, Budai u. 35-37. 
 

Palotabozsok 064/14 Antal Gáspárné 
7725 Somberek, Kossuth u. 10. 

szántó - 

Palotabozsok 064/15 Maros János 
7724 Feked, Fő u. 143. 

szántó - 

Palotabozsok 064/16 Matota Orbán Valéria 
7727 Palotabozsok, Kossuth u. 166 
Staubachné Orbán Andrea 
7600 Pécs Újhegy, Szöcske út 13. 

szántó - 

Palotabozsok 064/17 Fábián Ferenc 
7691 Pécs, Máladó u. 47. 

szántó - 

Palotabozsok 067/18 Óbert Ferenc 
7727 Palotabozsok, Petőfi u. 64. 

szántó - 

Palotabozsok 064/19 Antal Béla 
7727 Palotabozsok, Kossuth u. 160. 

szántó - 

Palotabozsok 064/20 Nagy Melinda 
7727 Palotabozsok, Petőfi u. 115. 

szántó - 

Palotabozsok 064/21 Till Jánosné 
7726 Véménd, Zrínyi u. 30. 
Csiki János 
7727 Palotabozsok, Kossuth u. 170. 

szántó - 

Palotabozsok 064/22 Csiki János 
7727 Palotabozsok, Kossuth u. 170. 

szántó - 

Palotabozsok 064/23 Till Jánosné 
7726 Véménd, Zrínyi u. 30. 

szántó - 

Palotabozsok 064/25 Maros Ferenc 
7754 Bóly, Batthyány J. u. 15. 

szántó - 

Palotabozsok 064/26 Maros Tünde 
7727 Palotabozsok, Kossuth u. 214. 

szántó - 

Palotabozsok 064/27 Balázs Jánosné 
7724 Palotabozsok, Petőfi u. 41. 

szántó - 

Somberek 0151/8 Égi Veronika 
7728 Somberek, Kossuth u. 185. 

szántó - 

Somberek 0151/10 Dr. Velencei György 
7700 Mohács, Fűzfa u. 16. 

szántó - 

Somberek 0151/11 Nyilas Mihály 
7700 Mohács, Arany J. u. 20. 

szántó - 

Somberek 0154/1 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
1024 Bp. Fényes E. u. 7-13. 

erdő és út - 

Somberek 0155/6 Doór Kános, Doór Jánosné 
7728 Somberek, Petőfi u. 17. 

major - 

Somberek 0155/23 Doór János 
7728 Somberek, Petőfi u. 17. 

szántó - 

Somberek 0155/26 Égi Antalné 
7728 Somberek, Kossuth u. 189. 

szántó - 

Somberek 0155/27 Égi János 
7700 Mohács, Kinizsi u. 25. 

szántó - 
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Somberek 0155/28 Égi Jánosné 
7700 Mohács, Kinizsi u. 25. 

szántó - 

Somberek 0155/29 Ács Jánosné 
7728 Somberek, Kossuth u. 189. 
 

szántó - 

Somberek 0155/30 Kiss János 
7700 Mohács, Jókai u. 63. 

szántó - 

Somberek 0155/18 Jakab Boldizsárné 
7728 Somberek, Rákóczi u. 11. 

szántó - 

Somberek 0155/21 7728 Somberek, Kossuth u. 230. szántó - 
Somberek 0155/22 Doór János 

7728 Somberek, Petőfi u. 17. 
szántó - 

 
A védelmi övezeten belül lévő ingatlanok egyikén sincs levegővédelmi szem-
pontból védett építmény/létesítmény.  
 
A védelmi övezettel érintett területek nagysága 63,31 ha. 
 
Közvetett hatásterületek 
 
A közvetett hatásterület is értelmezhető szűkebb és/vagy tágabb értelemben. 
Szűkebben ide sorolható az állattartással kapcsolatos anyag- és energia-
beszerzési helyek, szállítási útvonalak és célpontok. Utóbbiakhoz tartoznak a 
trágya-, hulladék-, szennyvíz-kezelők. 
 
Tágabb értelemben a közvetett hatásterületen a sertéstelep társadalmi- és gazda-
sági hatása is érvényesül: beszerzési és ellátási piacok, tőzsdék, bankok. 
 
Víz- és talajvédelmi hatásterület 
 
A potenciális szennyezőforrások esetében a rendkívüli szennyezések megelőzé-
sének műszaki feltételei (szigetelés, szivárgásérzékelő) kialakításra kerül. A gé-
pek, berendezések megfelelő műszaki állapotban tartásával és a technológiai fe-
gyelem betartásával talajszennyezés nem valószínűsíthető. A telephelyen folyta-
tott tevékenység közvetlen talajvédelmi hatásterülete a telephely területe, közve-
tett hatásterülete a hígtrágya kihelyező területek. 
 
Hulladékgazdálkodási hatásterület 
 
A keletkező hulladékokat fajtánként elkülönítve, szivárgásmentes gyűjtőedé-
nyekben gyűjtik. A veszélyes hulladékok gyűjtését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 
rendelet előírásai alapján végzik. A telephelyen keletkező hulladékokat érvényes 
hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át. A telephelyen 
folytatott tevékenység közvetlen hulladékgazdálkodási hatásterülete az egyes 
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hulladék-gyűjtőhelyek területe, a közvetett hatásterület a telephely területe, illet-
ve tágabb értelemben a hulladékkezelést végző cégek telephelye. 
 
Zajvédelmi hatásterület 
  
A létesítés zajkörnyezeti hatása  
 
A fejlesztés időszakában: 2020., kb. 3 hónap alatt (előzőekben felsorolt) objek-
tumok létesülnek.  
 
A 2 db tervezett ól alapozásakor ill. a hígtrágyatározó és létesítményei építése-
kor használt munkagépek és szállító járművek (motorikus) zajkibocsátása okoz 
zajterhelést.  
 
A létesítési zajforrások akusztikai adatai:  
 

Z megnevezése LW (dB) ÜI/MI* (min/min) 
Z1. építőipari teheremelő (1 db) 93 280/480 
Z2. földtolók (1 db) 101 380/480 
Z3. kotró-rakodó (1 db) 103 380/480 
Z4. dömper (1 db) 101 340/480 

 
LW: zajteljesítmény-szint (dB); ÜI/MI: létesítési idő/megítélési idő (min/min); *: 
nappal. Mivel éjjel nincs építés, az éjjeli ÜI/MI: --/30 min/min. Építési hely: 
szabadban, talajszinten.  
 
A létesítés során várható zajteljesítmény-szint (nappal): 105,5 dB. A hang terje-
désének számításánál az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvány 
képleteit vettük figyelembe..  
 
A számítás során a KIr irányítási indexet, a KB beépítés hatását 0 dB értékkel vet-
tük figyelembe. KΩ=3 dB; Km=4,8 dB; KL=2,6 dB. Az X távolságtól függő kor-
rekció: Kd=20 lg(X)+11=73,5 dB a felvett MP2 helyzetére tekintettel X=1337 
m.  
 
A fenti számításokat alapul véve, az MP2 helyen várható max. egyenértékű zaj-
terhelési érték LAM=27,6 dB: a zajterhelés kisebb az eszmei LTH: 60 dB építőipa-
ri kivitelezési határértéknél.  
 
Hatásterület létesítéskor  
 
Bár az építési terület közvetlen környezetében zajvédelmi lakóépület nem talál-
ható, de az építési hatásterület számításakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ 1a) 
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pont értelmében LZ=50 dB (nappal, falusias lakóterületen, <év kivitelezéskor) is 
figyelembe vettük. A közvetlen hatásként értékelhető, zajvédelmi szempontból 
kritikus szerkezeti munkák során a hatásterület a tevékenység végzésének helyé-
től számított R sugarú kör által lefedett terület. Az R=138 m (nappal). Ezen a 
területen nincs lakóépület.  
 
A létesítés zajkörnyezeti hatása: semleges. 
 
Az üzemelés hatása a zajkörnyezetre  
 
A jelenlegi hatásterület 
 
A Sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás ha-
tásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó LZ zajterhelés: 
 

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

 
, ahol ΔL=LTH-LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: üdülőte-
rületre megállapított zajterhelési határérték. LÜ=45/35 dB.  
 
Mivel a Sertéstelep környezete mezőgazdasági terület, a zajvédelmi hatás-
területét a d) pont értelmében határoztuk meg. Kivétel az MP2 megítélési pont: 
itt LZ=40/30 dB. (A legkedvezőtlenebb LZ=LTH-10=40/30 dB értékekkel számít-
ják a hatásterületet).  
 
A számítás során homogén mezőgazdasági környezetet vettünk figyelembe, el-
tekintettünk az irányonkénti változó szél- és felszíni jellemzőktől.  
 
A zajvédelmi hatásterület szempontjából potenciális RH hatássugarak nap-
pal/éjjel (m): 
 

terület (jele) LZ (dB) RH (m) 
lakóterület (Lf1)  40/30 160/340 
mezőgazdasági (Mg)  45/35 94/328 

 
Sajnálatosan nem ismert a lakóterületi háttérterhelés (MSZ 18150-1:1998 1.7. 
pont). A Sertés-telep (előzőekben vázolt zajkörnyezetére ill. a lakóépületekre 
tekintettel nagy valószínűséggel a ΔL>10 dB, becsülhetően nappal LZ=40 dB ill. 
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éjjel LZ=30 dB. A mezőgazdasági területen előírt LZ miatt szükségtelen ismerni 
a háttérterhelést (LZ=LÜ).  
 
Mivel a <340 m sugarú hatásterületen nincs védendő objektum, a hatásterülete-
ket a 2. sor szerint (mezőgazdasági területre) kell figyelembe venni.  
 
Az előbbiekre tekintettel a távlati Sertéstelep zajvédelmi hatásterületének sugara 
(m): 
 

RH (m) nappal éjjel 
hatássugár*  94 328 

 
*: egységesen minden irányban. 
A vizsgálati Sertéstelep hatásterületén nincs védendő helyiség/objektum. Az 
MP2 pont távolsága az ST CP ponttól 1337 m: a legkedvezőtlenebb módszerrel 
számított hatásterületen kívül esik.  
A jelenlegi zajterhelő hatás környező mezőgazdasági területre semleges, a telep-
helyi és külső élővilágra elviselhető. 
 
A szállítási tevékenység hatásterülete a szállítási útvonalakkal szomszédos, zaj-
tól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB 
mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)). 
Mivel az 5606. útnak a Sertésteleppel szomszédos szakaszán nincs védendő ob-
jektum, ill. a sertéstelepre történő szállítások járulékos zajterhelése kisebb 3 dB-
nél, a sertéstelepnek nincs szállítási eredetű zajvédelmi hatásterülete. (A saját 
használatú út hatássávjától eltekintünk.)  
 
A létesítmény hatásterületének térképi ábrázolását a 4. sz. melléklet tartalmazza.  
A létesítmény működése során országhatáron átterjedő hatás nem várható. 
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11. A TEVÉKENYSÉG IPARI BALESETEKNEK ÉS KÖRNYEZETI 
HATÁSOKNAK VALÓ KITETTSÉGE, ÉRZÉKENYSÉGE   

 
A telephely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek  
 
A sertéstelephez légvonalban legközelebb lévő veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemek az alábbiak: 
 

Település Tulajdonos/ 
üzemeltető 

Tevékenység Távolság a 
sertésteleptől 

Küszöbérték 

Bóly Bólyi Agrokémia 
ZRt. 

Növényvédőszer 
gyártás/tárolás  

17 km Alsóküszöbértékű 
veszélyes üzem 

Mohács Bólyi Agrokémia 
ZRt. 

Növényvédőszer 
gyártás/tárolás  

6 km Küszöbérték alat-
ti üzem 

Mohács DRV ZRt. Szennyvíztisztítás 6 km Küszöbérték alat-
ti üzem 

Pécsvárad Pécsi Agroker Kft. Műtrágya raktáro-
zás 

18 km Küszöbérték alat-
ti üzem 

Pécsvárad Pécsváradi Agro-
ver Kft. 

Mezőgazdaság 18 km Küszöbérték alat-
ti üzem 

 
A vizsgált sertéstelep a fenti üzemekkel nem áll technológiai, közmű, illetve 
szolgáltatási kapcsolatban.   
 

 
10. sz. kép: Veszélyes üzemek Baranya megyében  

(http://www.barko.hu/mvb/adatbazis.html) 

Sertéstelep 
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A sertéstelepre a környező veszélyes anyagokat gyártó, illetve forgalmazó üze-
mek, azok távolsága és alacsony volumene miatt nincs hatással.  
 
A természeti katasztrófáknak (különösen földrengések, vízkárok) való kitettség 
bemutatása, a természeti katasztrófák kockázata, várható hatásai 
 
Földrengések 
 
A magyarországi földrengések általában nem pusztító erejűek. Ez annak kö-
szönhető, hogy az ország távol fekszik a nagyobb törésvonalaktól. Kisebb erős-
ségű földrengések azonban évente többször is előfordulnak, és 4,5-5-ös erősségű 
rengés is bekövetkezik átlagosan 10 évente, ami Magyarországon már nagy ren-
gésnek számít. A magyarországi rengésekre az a jellemző, hogy az első rengés a 
legnagyobb erejű, az utórengések pedig kisebbek, de nem zárható ki az első ren-
gés után egy újabb nagyobb rengés sem. 
 
Magyarországon évente mintegy 100-200 egészen kicsi, 2,5 magnitúdónál nem 
erősebb, emberek által nem észlelhető rengés következik be, és további 4-5 
gyengébb, de már érezhető rengést is feljegyeznek. Az országban, amióta fel-
jegyzik a rengéseket, körülbelül 3 tucatnyi olyan erősségű földrengés követke-
zett be, ami komolyabb károkat okozott. A legerősebb rengés Komáromban 
1763-ban történt, és 63 ember halálát okozta. 
 

 
11. sz. kép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a 
historikus rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-

2009) mutatják (foldrenges.hu) 
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12. sz. kép: Magyarország szeizmikus zónatérképe 

Földrengések következtében 50 év alatt, 10%-os meghaladási valószínűséggel, 
az alapkőzeten várható vízszintes gyorsulás g (gravitációs gyorsulás) egységben 

(foldrenges.hu) 
 
A fenti szeizmikus zónatérképről leolvasható, hogy vizsgálattal érintett sertéste-
lep a 2. és 3. zóna határán helyezkedik el, azaz a földrengések bekövetkezési 
valószínűsége alacsony. 
 
A földrengések várható hatásai 
 
Szélsőséges esetben a földrengés során kár keletkezhet a telepen lévő épületek-
ben, építményekben. Az istállók, szociális épület, hígtrágya vezetékek, hígtrágya 
tározó megrongálódhatnak.  
 
Az épületek, építmények a természeti katasztrófát követően helyreállíthatók, 
azok megrongálódása egyéb kockázattal nem jár. A hígtrágya vezetékek meg-
rongálódása során hígtrágya juthat a talajra/talajba, az így kijutott hígtrágya kézi 
szerszámokkal összegyűjthető, a talajba jutott mennyiség különösebb kockázatot 
nem okoz. A talajba jutó szerves anyagok rövid idő alatt lebomlanak, illetve 
azokat a növények hasznosítják. 
 
A földbe süllyesztett vasbeton kialakítású hígtrágya tározók szerkezete az eset-
leges földrengés során megrepedhet, hígtrágya juthat a talajba. Ebben az esetben 
a tározót minél előbb le kell üríteni, ki kell tisztítani, a sérülést helyre kell állíta-
ni. A talajba jutott hígtrágya különösebb kockázatot nem okoz, a szerves anya-
gok rövid idő alatt lebomlanak, illetve azokat a növények hasznosítják. 
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Vízkárok 
 
Árvizek 
 
A sertéstelep nem árvízveszélyes területen fekszik, területi elhelyezkedéséből 
adódóan az árvízi károkozás kizárható. Az alábbiakban mutatjuk be a kis való-
színűségű (1000 éves visszatérés), tehát az 1 ezrelékes előfordulási valószínű-
séghez tartozó árhullámokból bekövetkezhető gátszakadások elöntési hatásait 
szemléltető térképet (érintett területek kék színnel jelölve) és a telep elhelyezke-
dését. 

 

 
13. sz kép: 1 ezrelékes előfordulási valószínűséghez tartozó árhullámokból 

bekövetkezhető gátszakadások elöntési hatásai (geoportal.vizugy.hu) 
 

Extrém intenzitású csapadék 
 
Extrém intenzitású csapadék esetén az ereszcsatornák, árkok már nem tudják 
elvezetni a lehulló csapadékot. A domborzati viszonyok következtében a hulló 
csapadék nem öntheti el a telep területét az a lejtési viszonyoknak megfelelően 
elvezetődik, illetve elszikkad, jelentős károkat nem okozhat. 
 
Klímakockázat 
 
Jelen dokumentáció levegővédelmi fejezetében számítottuk a sertéstelep okozta 
levegőterhelést és a járulékos légszennyezettségeket. A (heteroatomos) lég-
szennyező anyagok üvegház hatású gázok (ÜHG). A legjelentősebb ÜHG gázok 

Sertéstelep elhelyezkedése 
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kibocsátásával: CO2, H2O nem foglalkoztunk (ezek hazánkban nem légszennye-
ző anyagok).  
 
A jelenlegi gyakorlat szerint a (globális) felmelegedést az ÜHG-ok légköri kon-
centrációjának növekedése okozza. (Csak a városi hőfokhíd számításánál veszik 
figyelembe a közvetlen hő-kibocsátásokat.)  
 
Az ÜHG hatásokat CO2 egyenértékkel (GWP) visszavezetik a CO2 tartalom vál-
tozására. Statikus szemlélettel nem számítják a H2O légköri változását.  
 

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

τ: tartózkodási idő; C: légköri koncentráció; ΔC: változás. Az NH3 és bűz GWP-
je ismeretlen.  
 
A C adatok 100 évre vonatkoznak. A 2016. évi CO2 tartalom 404 ppm. (A ppm 
10-6 térfogat-arány; 1,5 10-6 tömegarány.)  
 
A globális hőmérséklet-változás 0,8 K/100 év; 88 ppm CO2/100 év. Azaz: 110 
ppm/K.  
 
A légkör talajszinti nyomása: 1013,25 hPa; a tömege 10328 kg/m2.  
 
A Sertéstelepen keletkező ÜHG GWP mennyisége (kg/év):  

- munkagépek üzemelése 26 kg/év  
- állattartás/trágyakezelés 41820 kg/év  

során keletkezik CO2 és (CH4, N2O) ÜHG. Összes GWP mennyisége: 33780 
t/év. Nem vettük figyelembe az elektromos energia 365 g CO2/kWh kibocsátását 
(nem a Sertéstelepen jelentkezik). Feltehetően összemérhető az áramfogyasztás 
Joule-hőhatásával.  
 
A sertéstelep területe: 42.158 m2. A területi forrásból származó CO2 járulékos 
koncentráció: 140,7 mg/m3 (76,7 ppm).  
 
Számításaink szerint a sertéstelep levegőkörnyezetében ez kb. 0,7 K hőmérsék-
letemelkedést okoz. Nem vettük figyelembe a levegőkörnyezet jelentős (kb. 100) 
légcsere tényezőjét.  
 
 
A sertéstelep nem csak okozza, el is szenvedi a klímaváltozást. Lokálisan a klí-
mát az éghajlattal azonosíthatjuk. Az országos éghajlati(változási) tényezők kö-
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zelítőleg alkalmasak a sertéstelep éghajlatának jellemzésére is. (Megkülönbözte-
tendő a transzmissziós tényezőktől.)  
 
A földrajzi helyszínek kitettsége az éghajlat változásával és változékonyságával 
szemben a Klímakockázati Útmutató (Miniszterelnökség megbízásából a Klí-
mapolitika Kft.-2017.) 5. táblázata alapján jellemezhető.  
 
Az országos megfigyelt adatok változását a  
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarors
zag/ weblap részletezi.  
A térképi adatokból megállapítható az éghajlat-változásának jellege:  
12. éves középhőmérsékletek változás: 1,65-1,70 oC  
13. hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C): 12-14 nap  
14. éves csapadékösszeg változása: 6-12 %  
15. nyári átlagos napi csapadékintenzitás (átlagos csapadékosság) változása: 

<1 mm/nap  
 
Somberek átlagos éghajlati jellemzői Pécs adataival általánosítjuk. Somberek 
Pécstől kb. 32 km távolságra van K-re.  
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Pecs/  
 

hó t (oC) tmax (oC) tmin (oC) cs (mm) nt (óra) 
január -0,2 5,9 -5,5 34 72 
február 1,6 6,8 -4,3 32 106 
március 6,1 9,9 0,3 36 150 
április 11,4 14,6 7,5 48 192 
május 16,4 19,9 12,5 68 250 
június 19,3 23,6 16,5 86 260 
július 21,5 23,8 18,5 61 295 
augusztus 21,2 25,7 18,4 85 272 
szeptember 16,6 20,2 12,6 69 201 
október 11,5 14 8,5 50 160 
november 5,3 9,2 0,2 55 89 
december 0,9 5,2 -4 48 59 
átlag:  11,0 14,9 6,8 56,0 175,5 

t: hőmérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.  
 
Pécs sokévi átlagos havi középhőmérséklete: 11,0 oC; a leghidegebb hónap a 
január, míg a legmelegebb a július. Az évi közepes hőingás 21,6 °C. 
 
Pécs átlagos évi csapadékösszege 672 mm, a legszárazabb a január-március idő-
szak, az év többi részében viszonylag egyenletesen oszlik el a csapadék. Csupán 
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a júniusi és az augusztusi csapadékösszeg ugrik ki, melyek több mint két és fél-
szer nagyobb összegűek a téli hónapok csapadékához képest. 
 
Magyarországon a napfénytartam éves összege Pécs környékén és a Dél-
Alföldön éri el a maximumát. Pécsen a napsütéses órák éves összege átlagosan 
2104 óra, de évenként nagy változékonyságot mutat. Megfigyelhető a napfény-
tartam jellegzetes évi menete, a nyári hónapokban van a maximuma (havi 260-
290 óra), míg november-január időszakban a minimuma (havi 65-85 óra). 
 
Az éghajlatváltozás a szervezetek és a technika kitettségét is módosítja. A válto-
zékonyság különösen figyelemre méltó lehet:  
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarors
zag/ szerint. 
 
A 2017-es év hazánk területén is összességében az átlagosnál melegebb volt. Az 
évi középhőmérséklet szinte teljesen megegyezett 2016. évivel, azonban elma-
radt az eddigi legmelegebb 2014-es évtől. Homogenizált, interpolált adatok 
alapján 2017-ben az országos középhőmérséklet mintegy 0,8 °C-kal haladta meg 
az 1981-2010-es sokévi átlagot és 11,14 °C-os középhőmérsékleti értékkel 1901 
óta a tizenegyedik legmelegebbnek bizonyult. Az országos évi középhőmérsék-
let adatokhoz illesztett lineáris trend egyértelmű emelkedést mutat. Az országos 
évi középhőmérséklet változása az elmúlt 117 évben +1,15 °C-nak, az elmúlt 30 
évre vonatkozóan pedig +1,22 °C-nak adódik.  
 
A 2017-es év átlagosan csapadékosnak tekinthető az 1901-től induló adatsorban, 
azonban az éven belüli eloszlása eltért a szokásostól. Az év eleje augusztusig 
jellemzően csapadékszegény volt, majd szeptemberben érkezett jelentősebb 
mennyiségű eső és az év végén hulló csapadék pótolta a korábbi hiányt. Az éves 
átlagos csapadékösszeg 615,7 mm, mely az 1981-2010-es sokévi átlag 103 %-a. 
Az elmúlt 117 év adataihoz trendvonalat illesztve 3,5%-os mérsékelt csökkenés 
jelentkezik, míg az elmúlt 30 évet tekintve 15,8 %-os növekedés figyelhető meg 
az éves csapadékösszegekben.  
 
A magyarországi szélsebesség várható változása a XXI. század végére a PRU-
DENCE eredmények alapján megtekinthető:  
http://nimbus.elte.hu/tanszek/docs/BSc/DoborLaura_2009.pdf   
 
A főnszerű hatásokat a 
http://nimbus.elte.hu/tanszek/docs/TuskesBoglarka_2010.pdf dolgozat magya-
rázza.  
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Baranya megye klímastratégiája megtekinthető:  
https://www.fenntarthatobaranya.hu/userfiles/dokumentum/17/baranya_megyei_
klimastrategia_egyeztetesi_valtozata.pdf. Klímaérzékenységeket és veszélyezte-
tettséget szemléltetnek a 20-35. ábrák. Az 1.3. fejezet az éghajlatváltozás és a 
gazdasági szektorok kapcsolatát taglalja. A térségi térképeket a TeIR (Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) alapján készítették. 
Baranya megye klimatikus folyamatait a 4.2.3. fejezet részletezi.  
 
Nélkülözhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NA-
TéR) publikus térképbázisa: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A metaadatbázis-
ból kikereshető az éghajlati tényezők jelenlegi jellemzői. Két klímamodell (Ala-
din, Remo) 2021–2100 időszakra prognosztizálja a klímaérzékenységet.  
Az „Éghajlat” NATéR réteg fontosabb adatai (potenciális változása a 2071–
2100 időszakra az Aladin-Climate klímamodell alapján):  
 
16. ariditási index  -0,3 - -0,25  
17. száraz időszak  2-3 nap  
18. tavaszi csapék  -25 - 0 mm  
19. globálsugárzás  100 - 150 MJ/m2  
20. hőségriadós napok  50 - 55 nap  
21. nyári hőmérséklet  4,5 - 5,0 oC  
22. téli hőmérséklet  2,0 - 2,5 oC  
23. vízmérleg   -225 – -200 mm  
24. evapotranszspiráció 140 - 160 mm 
 
A beruházás (Sertéstelep) klímakockázatát a Klímakockázati Útmutató (Minisz-
terelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft.-2017.) alapján készítettük.  
 
A beruházás éghajlat, éghajlatváltozás befolyásoltságának vizsgálata 
 
1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhá-
zás esetén a projekt tervezett működése legalább 15 év?   

igen/nem 

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

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a ma-
gasabb hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása Az ég-
hajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költsé-
gekhez vagy a berendezések meghibásodásához?   

igen/nem 

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

igen/nem 

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

igen/nem 
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6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyi-
ségét befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más köz-
benső termékektől vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét 
befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események?  

igen/nem 

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

igen/nem 

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

igen/nem 

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

igen/nem 

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

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

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

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

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

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

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

 
A kockázatok mértékének és hatásának értékelése  
 
A kockázatmátrix oszlopai (j*): 
 
1 Munkabiztonság 
2 Berendezés, eszközkár 
3 Gazdasági kár, termelés csökkenés, termés kiesés 
4 Műszaki üzemeltetési problémák 
 

i\j* 1 2 3 4 
2. a a k a 
3. m k m m 
4. a a k a 
5. m k m m 
6. k k m k 
7. k k m m 
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8. k k m m 
9. k a k k 
10. a k a a 
11. k k m m 
12. a k a a 
13. k k m m 
15. a a a k 
19. k m k k 
20. k k m k 
21. m k k k 
22. k a k k 

, ahol a: alacsony, k: közepes, m: magas, e: extrém kockázat.  
 
A tervezett tevékenységre vonatkozó az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkal-
mazkodás.  
 
A sertéstelep bővítése és üzemeltetése a jelenlegi ill. változó éghajlati tényezők-
höz való alkalmazkodás során/miatt lehet gazdaságos. A hígtrágyás istállózás 
egyik célja a kedvezőtlen meteorológiai és folyamatokhoz alkalmazkodni tudó 
nevelési rend kialakítása.  
 
A tervezett beruházás céljában és műszaki megoldásában teljes mértékben al-
kalmazkodik a feltételezhető klímaváltozás hatásaihoz: ennek kedvezőtlen hatá-
sait igyekszik kiküszöbölni. A projekt csekély módon növeli a klímaromlást: 
CO2, CH4 és N2O képződés.  
 
A tervezett tevékenység hatása a hatásterületi éghajlatváltozáshoz 
 
A tervezett sertéstelep hatásterületének és a környezetében lévő mezőgazdasági 
területeknek a klímaváltozás során azonos, vagy nagyban hasonló kockázatokkal 
kell számolni.  
 
Az környezeti hatásvizsgákat szerint a tervezett sertéstelep nincs kedvezőtlen 
hatással a hatásterületén lévő jelenlegi, vagy a folytatható tevékenységekre.  
 
A helyes nevelési (állattartási, trágyakezelési) technológia nem „pazarló” kör-
nyezet-gazdálkodási szempontból. A (külső területi) trágyázás kedvezően vál-
toztatja a talaj szerkezetét és biológiai adottságait.  
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12. A LÉTESÍTMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁS MEGELŐ-
ZÉSÉRE, VAGY AMENNYIBEN A MEGELŐZÉS NEM LEHETSÉGES, 
A KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIAI 
ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB MŰSZAKI MEGOLDÁSOK, VALAMINT 
EZEKNEK A MINDENKORI ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁNAK 
VALÓ MEGFELELÉSE 
 
A kibocsátások megelőzésére, csökkentésére, a veszélyforrások elhárítására tett 
intézkedések 
 
- A keletkező hígtrágya a teljes ciklus alatt az ólak alatt kialakított, szigetelt la-
gúnákban kerül tárolásra. Ezt követően kerül a szeparátoron keresztül a, szigetelt 
HDPE tározóba kiengedésre, ahonnan a tartálykocsikat feltöltik.    
- A termelési hulladékokat minden esetben hulladék típusonként elkülönítve, 
szelektíven az előírásoknak megfelelően, jó minőségű, zárható, a hulladékok 
anyagi fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló gyűjtőedényzetben és megfe-
lelően kialakított gyűjtőhelyen gyűjtik.  
- A települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását 
kizáró módon gyűjtik, műanyag kukákban. Az összegyűjtött nem veszélyes hul-
ladék frakciókat a számukra kijelölt edényzetben és helyen - a környezetet nem 
veszélyeztető módon - gyűjtik. 
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13. A HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE, A 
KELETKEZETT HULLADÉK HASZNOSÍTÁSÁRA, VALAMINT A 
NEM HASZNOSÍTHATÓ HULLADÉK KÖRNYEZETSZENNYEZÉST, 
ILLETVE - KÁROSÍTÁST KIZÁRÓ MÓDON TÖRTÉNŐ ÁRTALMAT-
LANÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MEGOLDÁSOK 
 
Nem veszélyes hulladékok 
 
A szociális tevékenység következtében kommunális hulladék keletkezik, várható 
mennyisége éves szinten kb. 1500 kg. A kommunális hulladékok gyűjtése 120 l-
es műanyag hulladékgyűjtő edényzetben fog történni.  
 
A keletkező kommunális hulladékot engedéllyel rendelkező szakcéggel fogják 
elszállíttatni, heti rendszerességgel. 
 
Veszélyes hulladékok  
 
A tevékenység során az elhasználódott, már nem működő világító testek, vala-
mint irodai tevékenységből keletkezhetnek veszélyes hulladékok.  
 
A termelési hulladékokat minden esetben hulladék típusonként elkülönítve, sze-
lektíven az előírásoknak megfelelően, jó minőségű, zárható, a hulladékok anyagi 
fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló gyűjtőedényzetben és megfelelően 
kialakított gyűjtőhelyeken gyűjtik. A települési szilárd hulladékot a környezet 
szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjtik, műanyag kukákban. 
Az összegyűjtött nem veszélyes hulladék frakciókat a számukra kijelölt edény-
zetben és helyen - a környezetet nem veszélyeztető módon - gyűjtik. 
 
A hulladékok keletkezésének megelőzését, a keletkezett hulladék hasznosítását, 
valamint a nem hasznosítható hulladék környezetszennyezést, illetve - károsítást 
kizáró módon történő gyűjtését/kezelését a továbbiakban is előtérbe helyezik. 
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14. AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGOT, A BIZTONSÁGOT, A SZENY-
NYEZÉSEK MEGELŐZÉSÉT, ILLETVE CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁ-
LÓ INTÉZKEDÉSEK 
 
A 11. pontban leírtakon túl, az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennye-
zések megelőzését, illetve csökkentését az alábbi intézkedések szolgálják: 
 
- Izzólámpa helyett kompakt LED fénycsöveket használnak, a világítótesteket 
mindig tisztán tartják. 
- A takarmány továbbítására energiatakarékos berendezéseket használnak. 
- A takarmány kiszóródás megakadályozásának fontosságáról, az etetést végző 
dolgozókat oktatás keretében tájékoztatják. 
- A telephelyen kialakításra került 2 x 3 kW teljesítményű napelem rendszer, 
amelyet pályázati úton 2 x 50 kW teljesítményűre kívánnak növelni.  
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15. A LÉTESÍTMÉNYBŐL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁSOK MÉRÉ-
SÉRE (MONITORING), FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁ-
LÓ MÓDSZEREK, INTÉZKEDÉSEK 
 
Levegő 
 
A sertésépületek levegőforrásai közül jelenleg nincs jelentéskötelezett: terhelé-
sük folyamatos és rendszeres mérése nem szükséges. Mivel bűzleválasztó rend-
szereket nem alkalmaznak, mérés-kötelezett bűzforrás sincs. Távlatilag jelenteni 
kell a sertéstartás kibocsátásait LM adatlapokon.  
 
A sertéstelenen tervek szerint 1 db jelentéskötelezett pontforrás létesül (hulla-
égető). A pontforrás kibocsátását az engedélyeztetést követően, illetve 5 évente 
akkreditált szervezettel méretni kell. 
 
Zaj  
 
Állandó/eseti zajvédelmi monitoring a számított zajterheltségi adatok, illetve az 
időbeni, térbeni lokalizált állapot miatt nem indokolt. 
 
Víz 
 
A lagúnák, a hígtrágya tárolók, valamint trágyacsatornák/vezetékek vízzáró 
anyagból kerültek kialakításra, így kockázatos anyagok kijutása a tárolókból, 
egyéb technológiai egységekből nem várható. A HDPE szigetelésű hígtrágya 
tározó szivárgásérzékelővel lesz ellátva. 
 
Az előbbiekre és a talajvíz mélységére való tekintettel (>10 m) monitoring kút 
kialakítását a sertéstelepen nem tartjuk indokoltnak.  
 
Természetvédelem 
 
Természetvédelmi monitoring végzését a sertéstelepen nem tartunk indokoltnak. 
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16. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ ÁLTAL TANULMÁNYOZOTT FŐBB AL-
TERNATÍVÁK RÖVID LEÍRÁSA 
 
Az Európai Uniós gyakorlatban elterjedt a Jancsarics Róbert által alkalmazni 
kívánt sertéstenyésztési technológia, melynek működőképességét Európában 
már hasonló technológiával üzemelő telepi referenciák igazolják.  
 
Azaz a beruházó a technológia működtetése során szerzett szakmai tapasztalatai-
ra támaszkodott az alkalmazni kívánt technológiai alternatíva kiválasztása során. 
Jelen dokumentáció készítésekor egyéb alternatívák vizsgálata nem volt indo-
kolt. 
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17. AZ ÜZEMBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÉS HAVÁRIA ESETÉN 
MEGTEENDŐ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA 
 
Rendkívüli szennyezés megelőzése 
 
A rendkívüli szennyezések megelőzésének legbiztosabb eszköze, ha azokat a 
gépeket, berendezéseket, technológiákat, folyamatokat, amelyek a környezet-
szennyezés potenciális veszélyét hordozzák, biztonsági védelemmel látják el, 
megfelelően karbantartják és felügyelik. Ezen túl nagy gondot kell fordítani a 
dolgozók képzésére, az erőforrások biztosítására és a szükséges és elégséges 
mennyiségű kárelhárítási anyagok beszerzésére. 
 
A feltételek megteremtéséért a munkahelyi vezető felelős. 
 
Műszaki feltételek 
 
A megelőzés érdekében biztosítani kell az alábbi folyamatok biztonságát: 
 
- Technológiai rendszerek karbantartása, a technológiai fegyelem betartása 
 
Az alkalmazott gépeket, berendezéseket az azokon dolgozók és a munkahelyi 
vezető rendszeresen felülvizsgálja napi, havi és éves karbantartási terv alapján. 
Minden munkahelyen a területre készített munkautasítás szerint kell végezni a 
tevékenységet. Az esetleges eltéréseket, vagy az arra utaló jeleket így kiszűrve 
csökkenteni lehet az ebből eredő haváriák veszélyét. 
 
- Veszélyes anyag tárolás, veszélyes hulladék gyűjtés  
 
A veszélyes anyagokat és veszélyes hulladékokat anyagi minőségüknek megfe-
lelő edényzetekben kell elhelyezni. A folyékony anyagok tárolására szolgáló 
tartályok, edényzetek időszakos felülvizsgálatát, tisztítását el kell végezni. 
 
A gyűjtés, tárolás körülményeit úgy kell kialakítani, hogy az esetlegesen megsé-
rülő edényzetekből kijutó anyagok, hulladékok az épületekből, gyűjtőhelyekről 
ne tudjanak kijutni, tehát megfelelő kármentő kapacitással rendelkezzenek az 
elhelyezésre szolgáló területek. 
 
Azok aljzatát úgy kell kialakítani, hogy a kiömlő anyagok, hulladékok hatásai-
nak ellen tudjanak állni még akkor is, ha az elfolyás jelentős mértékű és nem 
csupán csepegésről van szó. 
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Gyúlékony, robbanásveszélyes anyagok, hulladékok közelében tűzveszélyes te-
vékenységet folytatni csak a megfelelő védőtávolságon kívül lehet. 
 
- Anyagmozgatás (veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok) 
 
A veszélyes anyagok mozgatása különös figyelmet igényel. Csak az arra kijelölt 
dolgozók felügyelete mellett végezhető a szállítás és a felhasználás. Ugyanez 
érvényes a veszélyes hulladékok munkahelyekről a gyűjtőhelyre történő kiszállí-
tására. 
 
A felelős ügyeljen arra, hogy csak ép, sérülésmentes és az anyag hatásainak el-
lenálló edényzeteket alkalmazzanak még rövid idejű tároláshoz, gyűjtéshez is. E 
feltétel meglétét a szállítás megkezdése és felhasználás előtt ellenőrizni kell. A 
tevékenység során maradéktalanul be kell tartani a belső munka-, baleset- és 
tűzvédelmi utasításokat. 
 
- Telephelyen belüli közlekedés 
 
Biztosítani kell a biztonságos közlekedés lehetőségét a közlekedési utak megfe-
lelő karbantartásával. A megfelelő műszaki állapotú járművek használatával ki 
kell szűrni a meghibásodásból eredeztethető balesetveszélyt. A közlekedőkkel 
be kell tartatni a telephelyen belül is a KRESZ szabályait. 
 
- Szennyvíz, csurgalék gyűjtésére szolgáló létesítmények karbantartása 
 
A szennyvíz, csurgalék gyűjtésére szolgáló létesítményeket rendszeresen karban 
kell tartani, hogy a feladatát megbízhatóan el tudja látni.  
 
- Beruházás, fejlesztés 
 
Törekedni kell arra, hogy a technológiákban található veszélyeztetett elemeket 
(gépek, berendezések, folyamatok, eljárások) folyamatosan korszerűbbre, biz-
tonságosabbra cseréljék, illetve amennyiben ez nem járható a régi rendszerek 
biztonságát kell fokozni. 
 
Erőforrás szükséglet és biztosítása 
 
A humán és a dologi erőforrások biztosítása szintén alapvető fontosságú. 
 
Humán erőforrások 
 
Ennek szellemében azokra a munkahelyekre, ahol az alkalmazott anyagok meg-
kívánják, a megfelelő végzettségű és gyakorlatú dolgozókat kell alkalmazni. A 
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bekövetkező káresemények elhárítását a munkahelyeken dolgozók végzik el a 
munkahelyi vezető irányításával. Baleset esetén elvégzendő teendőket oktatások 
keretében sajátítják el a dolgozók. A megelőzés, elhárítás keretében a sertéstelep 
felelős vezetőjének (értesítendő személy) feladatai az alábbiak: 
 
A megelőzéshez szükséges és indokolt intézkedések megtétele, így: 
 

- a veszélyazonosítás, veszélyhelyzet-felszámolás (vészleállítás, veszélyes 
helyzet megszüntetése),  

 - a helyi riasztás és tájékoztatás,  
 - a védelmi (üzemzavar-elhárító) szervezet felállítása,  

- mentés, kimenekítés, elsősegély-nyújtás és sérültszállítás, 
 - a menekülő-felszerelés és egyéni védőeszköz-ellátás szervezése,  

részvétel, 
 - a helyreállítási feladatok végrehajtása,  

- a személy és teherforgalom biztosítása a vonatkozó szabályok betartásá-
val, 
- veszélyhelyzet esetén a külső erők – hivatásos tűzoltóság, mentőszolgá-
lat, polgári védelem, rendőrség, ÁNTSZ, környezetvédelem – akadály-
mentes forgalmának a biztosítása.  

 
Tárgyi erőforrások 
 
A haváriák által okozott kár hatásainak enyhítésére, illetve megelőzésére a ve-
szélyeztetett munkahelyeken kárelhárítási eszközöket kell elhelyezni. Ezek az 
eszközök az adott munkahelytől függően változnak. 
 
A kárelhárítási műveletek technológiai utasításai 
 

- Veszélyes anyag (olaj, sav, lúg) környezetbe jutása 
 
Beavatkozási pont: 
- a kiömlés, vagy a kijutás helyszínén. 
 
Kármentesítés módja: 
 
- A tevékenység leállítása, mellyel a további elfolyás megállítható. 
- A sertéstelep területén kiömlött, elcsurgott olaj, sav vagy lúg felitatásának és 
körülhatárolásának azonnal meg kell történnie, melyre felitató és kárelhárító 
anyagok (pl. homok, rongy) vannak elhelyezve. 
- A talajra kifolyt mennyiséget össze kell gyűjteni. 
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- Veszélyes hulladék környezetbe jutása 
 
A keletkező veszélyes hulladék (pl. tisztítószeres göngyöleg) gyűjtőhelyről jut-
hatna a környezetbe a gyűjtésre alkalmas edényzet sérülése esetén.  
 
Beavatkozási pont 
 
- a sérült gyűjtőedényzet környezetében. 
 
Kármentesítés módja: 
 
- a környezetbe jutott veszélyes hulladék összegyűjtése és elszállítása, 
- a sérült gyűjtőedényzetből a veszélyes hulladék ép gyűjtőedényzetbe történő 
áthelyezése. 
- a sérült gyűjtőedényzet javítása (amennyiben lehetséges). 
 

- Hígtrágya környezetbe jutása 
 
A telephelyen lévő csővezetékek, tározók megsérülnek és a hígtrágya közvetle-
nül a talajba jut. 
 
Beavatkozási pont: 
 
- a sérült tározónál, a sérült csőszakasznál 
 
Lokalizáció módja: 
 
- a rendszer leállítása, 
- az elfolyt hígtrágya lehetőség szerinti összegyűjtése,  
- a megsérült tározó kijavítása, 
- a megsérült cső kiszakaszolása, cseréje. 
 
Egyéni védőeszköz-ellátás  
 
Egyéni védőeszköz: az életet és egészséget veszélyeztető vegyi, fertőző anyagok 
károsító hatásai elleni védelmet biztosító légzésvédő, valamint bőrvédő felszere-
lés. 
 
Védőruházat: olyan ruházat, amely elfedi vagy helyettesíti a személyi ruházatot 
és amelynek az a szerepe, hogy egy vagy több veszélytől (vegyi, biológiai, su-
gárzó) megvédjen.  
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A védekezésben, mentésben közreműködőket olyan egyéni védőeszközzel kell 
ellátni, amely megfelelő védelmet nyújt a használat teljes időtartamára és a 
munkahelyi veszélyhelyzetet előidéző veszélyes anyag(ok) káros hatásainak ki-
védése. Az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatára gyakorlat kereté-
ben mindenkit fel kell készíteni. Az egyéni védőeszközt veszélyhelyzetben is jól 
megközelíthető helyen és gyorsan hozzáférhető módon a szükséges mennyiség-
ben és minőségben kell a védekezésben közreműködők és a veszélyeztetettek 
részére biztosítani. 
 
A sérültek ellátásának módja: 
 
Általános teendők: 
 
- Baleset esetén azonnal értesíteni kell az orvost és a mentőszolgálatokat. 
A sérült légzését biztosítani kell és amennyiben mozgatható, biztonságos helyre, 
friss levegőre kell vinni. 
- A szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani. 
- A sérültet melegen kell tartani. 
 
Elsősegélynyújtás: 
 
- Bőrfelületre jutás után a veszélyes anyagot száraz ruhával le kell itatni, majd 
bő vízzel le kell mosni a maradékot. 
- Szembe kerülés esetén nyitott szemhéjjal minimum 15 percig folyó vízzel kell 
öblíteni. Az öblítés közben a sérült mozgassa a szemét. 
- Lenyelés esetén sok vizet kell itatni a sérülttel. Hánytatni lehet a sérülteket, de 
annak idejére legalább a fejét oldalra kell fordítani. 
- A savat, lúgot nyelt sérülteket hánytatni tilos! 
- Az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról a sertéste-
lep felelős vezetőjének gondoskodnia kell. 
- Az elsősegélynyújtó felszereléseket kötszereket a gazdálkodó szerv vezetőinek 
feladata biztosítani. 
- Elsősegélynyújtó helyet ki kell jelölni. 
 
A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmat-
lanítása 
 
A veszélyes hulladékokat az anyagi minőségüknek megfelelő, ép, sérülésmentes 
tároló edényzetekben össze kell gyűjteni, azokat feliratozni kell és biztosítani, 
hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Tehát a veszélyes hulladékok gyűjté-
sére vonatkozó szabályokat ez esetben is maximálisan be kell tartani. A veszé-
lyes hulladékokat keletkezésük után nyilvántartásba kell venni! A keletkezett 
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veszélyes hulladékok további kezeléséről a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet-
ben foglaltak szerint kell gondoskodni. 
 
A veszélyes hulladékok szállításával, kezelésével csak arra felhatalmazott (érvé-
nyes veszélyes hulladék szállítási, kezelési engedéllyel rendelkező) szervezetet 
lehet megbízni. 
 
Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok 
 
A kárelhárítás folyamata során maradéktalanul be kell tartani a munkavédelmi 
és tűzvédelmi szabályokat. A szabályok természetesen a külső szervezetek dol-
gozóira, munkatársaira is érvényesek. 
 
Ezek a szabályok az egyes vállalkozások Tűzvédelmi, illetve Munkavédelmi 
szabályzataiban rögzítettek és rendszeres oktatás keretében sajátítják el a dolgo-
zók. A kárelhárítás során a haváriát okozó anyag az elhárításban részt vevő sze-
mélyekre is potenciális veszélyt jelent, ezért különösen fontos a szennyező 
anyag fajtájának, kémiai, fizikai jellemzőinek, illetve lehetőség szerint koncent-
rációjának ismerete. A havária elhárítása során az anyaggal történő közvetlen 
érintkezés lehetőségét megelőzően a munkát végzőket tájékoztatni kell ezekről 
az információkról. 
 
A konkrét esetet, illetve a veszélyeztetés jellegét figyelembe véve az előírt 
egyéni védőfelszereléseket haladéktalanul fel kell venni és az elhárítás során 
azokat használni kell, valamint ügyelni kell azok megfelelő használatára. 
 
Egyéni védőfelszerelések a telephelyen alkalmazott veszélyes anyagok csoport-
jai szerint:  
 
- savas, vagy lúgos hatású szerek környezetbe jutása esetén:  
 
gumikesztyű,  
szorosan záró szemüveg, 
gumicsizma. 
 
- egyéb veszélyes anyagok, hulladékok (olajféleségek, állatgyógyászati hulla-
dék) környezetbe jutása esetén: 
 
gumikesztyű, 
szorosan záró védőszemüveg, 
gumicsizma. 
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A kárelhárítási anyagok és eszközök pótlása 
 
Az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően pó-
tolni kell. A nem megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló kárelhárítási anya-
gokat a munkahelyi vezető kezdeményezésére pótolni kell. 
 
Az üzemelés során bekövetkező baleset, havária esetén a személyzet az alábbiak 
szerint köteles eljárni 
 
1.) Köteles a környezet és az emberi élet veszélyeztetésének figyelembevétele 
mellett a lehető legrövidebb idő alatt a technológiai egységeket leállítani. 
2.) Szükség esetén azonnal intézkedést kell tenni a veszélyeztetettek veszélyről 
történő értesítésére, az esetleges sérült(ek) biztonságos helyre juttatására és az 
elsősegélynyújtásra. 
3.) A technológia kezelőjének, vagy segítőjének szükség esetén haladéktalanul 
intézkedni kell a rendőrség, a tűzoltóság, amennyiben szükséges a mentők és az 
írásbeli utasításban megjelölt szervek (személyek), illetve cégvezető értesítésé-
ről.  
4.) A havária bejelentését a Környezetvédelmi Hatóság, valamint a Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság felé a cégvezető teszi meg. Jelenteni kell továbbá a havária 
elhárítására megtett intézkedéseket is, amit szintén a cégvezető tesz meg. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet 
 

A terület elhelyezkedésének térképi bemutatása 
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2. sz. melléklet 
 

Szakértői jogosultságok 
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Levegőtisztaság-védelem 

Zaj- és rezgésvédelem

A hatósági igazolványt a szakmagyakorlási tevékenységet folytató kérelmére adtam ki.

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

Debrecen, 2017. augusztus 2.
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3. sz. melléklet 
 

Helyszínrajz, potenciális szennyezőforrások 
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Építési övezet:  Ipari gazdasági terület (Gip-Z) 
Beépítési mód:  szabadon álló 
Beépíthetőség (%):  max. 30 
Építménymagasság (m):  max. 10,5 
Legkisebb utcai szélesség (m):   35 
Legkisebb előkert (m):  5 
Legkisebb oldalkert (m):  8 
Legkisebb hátsókert (m):  10 
Telekterület (m2):  min. 3000 
Zöldfelület (%):  min. 40 
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Cím: 1016 Budapest, Zsolt utca 10/B Fsz. 1. 

TEL: 06/20/575-9036, FAX: 06-1-792-3320 

Email.:info@stalltechnik.hu 

1750 hízó férőhelyes sertéshizlaló épület 

és műtárgyainak építése 

Somberek, külterület HRSZ: 0155/33. HRSZ: 0155/34. 

Építész munkatárs: Klaffl Gábor 

Ügyvezető: Bonczók Gábor 
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Telepi helyszínrajz 

Építtető: Jancsarics Róbert 
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4. sz. melléklet 
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5. sz. melléklet 
 

Tulajdoni lap, térképmásolat, változási vázrajz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. sz. melléklet 
 

Levegőtisztaság-védelmi engedély módosítási kérelem (D1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Levegőtisztaság-Védelmi Engedély Kérelem  
Jancsarics Róbert 

Sertéstelep Somberek 
 

(D1 forrás módosítás) 
 
 
Előzmények  
 
Jancsarics Róbert a Somberek 0155/31-32 hrsz-ú ingatlanon sertéshizlaldát üzemeltet.  
A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 281-3/2020. üsz. határozatával egységes környezethasználati 
engedélyt (EKHE) adott a Somberek 0155/31. és 0155/32. helyrajzi számú területen lévő 
Sertéstelepre. Az egységes környezethasználati engedély 2025. január 31. napjáig hatályos.  
A 3741-20/2019. sz. végzés értelmében hiánypótlásként benyújtottuk a  

- D1 diffúz forrásra összeállított levegővédelmi működési engedélyezési dokumentációt  
- D1 forrásra vonatkozó  LAL alapbejelentés)t  

 
Az engedélyes környezethasználó: Jancsarics Róbert (7700 Mohács, Szabadság u. 18. fsz. 1.; 
KÜJ: 10367213.) a szomszédos Somberek 0155/33. és 0155/34. helyrajzi számú területen 1-1 
db, az engedélyezett nevelőépületekkel megegyező méretű, kialakítású, technológiájú 2050 
hízó férőhelyes sertéshizlaló épületet telepít. Ezáltal az egységesen kezelhető 0155/31-34 
hrsz. Sertéstelep kapacitása az jelenlegi/engedélyezett 4400 férőhely (1144 ÁE) értéktől a 
tervezett 8200 férőhely (2132 ÁE) értékre nő. A telepítések és kapacitásbővítés hatására 
módolnak a D1: sertéstelep diffúz forrás adatai. 
 
Jelen kérelemben a tervezett kapacitású Sertéstelep D1 forrásának jellemzőit módosítjuk.  
 
Az engedélykérő azonosító adatai: 

név: Jancsarics Róbert  
cím: 7700 Mohács, Szabadság u. 18. fsz. 1. 
KÜJ szám: 103672713  

 
A Sertéstelep azonosító adatai:  

név: Jancsarics Róbert Sertéstelepe  
cím: 7728 Somberek, külterület, 0155/31. hrsz.  
helyrajzi szám: Somberek, 0155/31-34. hrsz. 
KTJ szám: 102785365  
tulajdonos: Jancsarics Róbert (7700 Mohács, Szabadság u. 18. fsz. 1.)  

 
A végzés 2. pontja a légszennyező diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi 
követelményeit előíró 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet szerint készült.  
 
 
1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői  
 
A sertéstelep Somberek község közigazgatási területén található, Gip gazdasági-ipari 
övezetben. A telephelyet mezőgazdasági területek övezik, nyugati oldalán az 5606. sz. 
Somberek-Pécsvárad összekötő út határolja. A sertéstelep távolabbi (D) környezetében  Lf 
falusias lakóövezet található.  



2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével  
 
A Sertéstelep elhelyezkedését/telepítettségét az ÖVD 02 3. sz. melléklete szemlélteti.  
A Sertéstelep és környezete külterület ill. mezőgazdasági terület. A legközelebbi lakóház: 
Somberek, Kossuth u. 56. (1337 m).  
 
 
3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban 
együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése  
 
A Sertéstelepen tervezett tevékenységek: hízlalás (sertéstenyésztés). Nincs kocatartás, 
fiaztatás, malacnevelés.  
 
A sertésállomány tervezett jellemzői: 

sertés db ÁE 
hízó 8200 2132 

 
ÁE: állategység (500 kg/db); *: max. bennálló tömegek figyelembe vételével.  
 
A tervezett max állatlétszám 8200 db (12132 ÁE) sertés. A Sertéstelep max. tenyésztési 
kapacitása 24600 db hízó/év: 6396 ÁE lehet.  
A sertéstenyésztés technológiáit a hatásvizsgálati dokumentáció 5. fejezetében ismertettük és 
részleteztük. A sertéstenyésztés során hígtrágya keletkezik. A trágyakezelés jellemzőit az 
szintén az 5. fejezetben részleteztük.  
 
Tulajdonos a jelenlegi (0155/31-32 hrsz) sertésólak mellé újabb 2 db (hrsz 0155/33-34), 
azonos területű és kialakítású nevelőépületet létesít ill. módosítja a nevelési sűrűséget.  
A Sertéstelep együttes nagysága: 42158 m2. Egy istálló mérete: 2165 m2 (80x27-3,9/6,9 m). A 
zöldterület aránya: zöldterület: 70 %. Az új 2 db sertéshizlaló acélszerkezetű csarnok, 
Kingspan PU szendvicspanel borítással.  
 
 
4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és 
egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi 
adatai  
 
Az hatásvizsgálati dokumentáció 5. fejezetében ismertettük és részleteztük a hízótenyésztés 
technológiát. Ott közöltük a várható évenkénti anyagfelhasználásokat, kibocsátásokat ill. az 
istállók jellemzőit is.  
A telepen munkagép nem fog dolgozni. Fűtés a szociális részen épületenként 24 kW 
teljesítményű elektromos kazánnal. A hizlaló terekben nincsen fűtés; esetenként 29 kW-os 
gázolajos hőlégfúvókkal megoldható. Jelentéskötelezett pontforrások létesül: P2 hullaégető 
kémény.  
Szellőző ventilátorok száma épületenként 10 db (kürtők a tetőkön vannak elhelyezve).  
 
 
 
 
 



5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi 
jellemzői és mennyiségi adatai  
 
A Sertéstelep kész terméke: hízók. A sertésállomány tervezett jellemzői: 
 

sertés db ÁE 
hízó 8200 2132 

 
ÁE: állategység (500 kg/db); *: max. bennálló tömegek figyelembe vételével.  
 
A tervezett max állatlétszám 8200 db (2132 ÁE) sertés. A Sertéstelep max. tenyésztési 
kapacitása 24600 db hízó/év: 6396 ÁE lehet.  
 
 
6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai  
 
A Sertéstelepen az alábbi technológiák levegőterhelők: állattartás, trágyakezelés, anyag-
mozgatás.  
 
Az istállóépületek szellőztetése mesterséges légcserével történhet.  
 
Az ólakban fűtést nem alkalmaznak: tüzeléstechnikai levegőterhelés nem várható. A 
mesterséges szellőztetés ólanként 10 db ventilátorral történik; teljesítmény:1,35 kW; 
légszállítás: 20.000 m3/h. A kibocsátás átlagos magassága 7 m.  
 
A mesterséges szellőzés kibocsátó felületei ill. esetenként az istállók felületei diffúz források. 
Ezeken diffúz módon, a szellőzés légáramával jutnak a levegőkörnyezetbe az állattartás során 
keletkező  

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

 
A bűz komponenseivel nem azonosítható levegőterhelő anyag. A Sertéstelepen ez a domináns 
légszennyező anyag.  
 
A mesterséges szellőzés ventilátorait összevont diffúz forrásként kezeljük: D1 sertéstelep. Ide 
soroljuk a 4 db istálló és az 1 db hígtrágya tároló bűzterhelését.  
 
 
7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a 
kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges 
hatások  
 
A sertéstartás fajlagos emissziója (kg/év/férőhely):  
 

kg/db év NH3 CH4 N2O PM10 bűz 
hízó 2,3 4,8 0,3 0,05 6,5* 

*: SZE/s/férőhely.  
 
A sertéstartás és trágyakezelés együttes szagkibocsátása fajlagos értékek alapján számítható: 
híg-trágyás tartás 25 SZE/s ÁE, ahol SZE: szagegység, ÁE: bennálló állategység (500 kg). 



Ebből az istállók bűzkibocsátása: 19 SZE/s/ÁE. A hígtrágya tároló bűzterhelése: 12800 
SZE/s.  A domináns bűzkibocsátás: 53300 SZE/s.  
 
Az ammónia (NH3) itt bűzkomponens. A metán (CH4) és a dinitrogén-oxid (N2O) üvegház 
hatású gáz. A http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=9&sid=47&hid=254 szerinti fajlagos 
értékeket a Sertéstelep nevelési jellemzőire tekintettel számítjuk. (A BAT-AEL felső határa 
5,65 kg NH3/férőhely/év.) A férőhelyek száma: 8200 db. A tényleges kibocsátások ezen adat 
és a fajlagos emissziók szorzataként adódnak.  
 
 
8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló 
technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások  
 
A kibocsátások csökkentését szolgáló megoldásokat a hatásvizsgálati dokumentáció BAT-
következtetéseiben részleteztük.  
 
 
9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését 
megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések  
 
A keletkező hulladék csökkentését szolgáló megoldásokat a hatásvizsgálati dokumentáció 
BAT-következtetéseiben részleteztük.  
 
 
10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a 
szennyezések megelőzését szolgálják  
 
A megelőzést szolgáló megoldásokat a hatásvizsgálati dokumentáció BAT-következtetéseiben 
részleteztük.  
 
 
11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések  
 
A monitoring megoldásokat a hatásvizsgálati dokumentáció BAT-következtetéseiben 
részleteztük.  
 
 
12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az 
elérhető legjobb technikának  
 
A BAT megoldásokat ill. a BAT-nak megfelelést a hatásvizsgálati dokumentáció BAT-
következtetéseiben részleteztük.  
 
 
13. a hatásterület lehatárolása  
 
A hatásvizsgálati dokumentáció 9.1.1. fejezetében a diffúz hatásterületet a 292/2015. (X.8.) 
Korm. rendelettel módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c pontja alapján 
számítottuk minden LA légszennyező anyagra. A jellegzetes (hízóneveléssel kapcsolatos) 
légszennyező anyagokra vonatkozó közvetlen hatásterület sugara (m): 



 
LA XH (m) 
NO2 36 
NH3 238 
N2O 148 
PM10 123 

 
Bűz esetében egyszerűsített összefüggéssel számoltunk: átlagos meteorológiai állapotban a C 
járulékos bűzszennyezettség talajszinten, szélszektorban várható értékei a forrástól X (m) 
távolságra (SZE/m3): 
 

X (m) 50 70 100 150 200 300 400 550 800 300 128 254 
Sertéstelep 60,0 34,2 18,9 9,6 5,9 3,0 1,9 1,1 0,6 3,0   
zagytározó 14,4 8,2 4,5 2,3 1,4 0,7 0,4 0,3 0,1  3,0  

istálló 45,6 26,0 14,3 7,3 4,5 2,3 1,4 0,8 0,4   3,0 
 
Nem számoltunk a terjedés közbeni átalakulásokkal, bűzcsökkenéssel.  
 
A bűz szempontjából a hatásterület sugara (ahol átlagos meteorológiai körülmények esetén a 
bűz még érezhető):  

Sertéstelep: 300 m (Területkiegyenlítéssel sávszélesség: 137 m.)  
istállóépületek: 254 m  
hígtrágya tározó: 128 m.  

Számításbiztonságból a hatáskör sugarát sávszélességnek tekintjük az építmények peremétől. 
Megjegyezzük, hogy jelen hatásvizsgálat során a bűzre vonatkozó tervezési irányérték (nem a 
bűzérezhetőség) alapján számítottuk a hatásterületet.  
 
 
14. az 1-12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása  
 
Jancsarics Róbert a Somberek 0155/33-34. hrsz-ú ingatlanon sertéshizlaldát kíván bővíteni 4 
db istálló üzemeltetésével. A tervezett max állatlétszám 8200 db (2132 ÁE) sertés. A 
domináns légszennyező anyag: bűz elméleti kibocsátása: 53300 SZE/s. A diffúz 
bűzkibocsátásokat összevontuk: D1 Sertéstelep.  
 
A bűzterhelési hatásterület sugara: 300 m, adatbiztonsági szempontból sávszélességnek 
tekintjük az építmények peremétől.  
 
 
15. a dokumentációt elkészítő szakértő engedélyének a száma  
 
 
Debrecen, 2020-07-08.  
 
 Sámi Lajos 
 levegővédelmi szakértő 
 SzKV 1.2/09-0481  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. sz. melléklet 
 

Egységes környezethasználati engedély 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. sz. melléklet 
 

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. sz. melléklet 
 

Szolgáltatási szerződések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. sz. melléklet 
 

Levegőtisztaság-védelmi engedély kérelem (P2)  
 
 
 
 
 
 
 
 



Levegőtisztaság-Védelmi Engedély Kérelem  
Jancsarics Róbert 

Sertéstelep Somberek 
 

(P2 forrás) 
 
 
Előzmények  
 
 
Jancsarics Róbert e.v. Somberek 194. hrsz. 0155/31-34 telephelyén Sertéstelepet üzemeltet. A 
Sertéstelep Somberek község közigazgatási területén található, Gip gazdasági-ipari övezetben. 
A telephelyet mezőgazdasági területek övezik, nyugati oldalán az 5606. sz. Somberek-
Pécsvárad összekötő út határolja. A telephely területe: 42158 m2, beépített terület 30 %.  
 
A környezethasználó ezen telephelyén kiskapacitású állathulla égetőt tervez telepíteni. Erre 
lehetőség van a  

- 45/2012. (V. 8.) VM rendelet  
- 142/2011/EU rendelet  

alapján.  
Ezen jogszabályok értelmében az állathulla nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermék. A VM rendelet 11. § (3) szerint a távoli területeken elhullott állatok a 20. § 
szerint engedélyezett nem mobil kiskapacitású égetőműben is ártalmatlaníthatók. Az EU 
rendelet (9. pont) miatt az egyes állati melléktermékek égetése és együttégetése nem tartozik a 
hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv (és a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet) 
hatálya alá.  
 
A hullaégető kéménye légszennyező forrás, létesítése engedélyezendő. A területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóság: Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály.  
Számítással igazoljuk a létesítendő P2 forrás levegőterhelését és kérjük létesítési 
engedélyének megadását.  
 
A levegő védelméről szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. §-a ill. az 5. számú 
melléklete értelmében a levegőkörnyezeti állapotot a helyhez kötött levegőterhelő források 
működéséhez szükséges engedélykérelem tartalmi követelményeinek figyelembe vételével 
vizsgáltuk. 
 
Bár a tervezett műszaki megoldás nem „ipar 4.0” rendszer, de (éppen a víruskockázat miatt) 
megfelel az elérhető legjobb technika (BAT) alapján meghatározott levegővédelmi 
követelményeknek és előírásoknak. Az elérhető legjobb technika meghatározásánál 
figyelembe vettük a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében foglaltakat.  
 
Az engedélykérő azonosító adatai: 
 

név: Jancsarics Róbert  
cím: 7700 Mohács, Földvár u. 12.  
KÜJ szám: 103672713  
 

 



1. A technológia telepítési helyének jellemzői 
 
A Sertéstelep azonosító adatai:  
 

név: Jancsarics Róbert Sertéstelepe  
cím: 7728 Somberek, külterület, 0155/31. hrsz.  
helyrajzi szám: Somberek, 0155/31-34. hrsz. 
KTJ szám: 102785365  
tulajdonos: Jancsarics Róbert (7700 Mohács, Szabadság u. 18. fsz. 1.)  

 
Jancsarics Róbert fő tevékenysége a sertéstartás. Ennek során kb. 2,0 % elhullási veszteség 
keletkezik. A helyszíni elásás és a legális elszállíttatás helyett ez a veszteség: állati eredetű 
melléktermék égetéssel ártalmatlanítható.  
 
 
2. Helyszínrajz, a levegőterhelő forrás bejelölésével 
 
A Sertéstelep Somberek, 0155/31-34. hrsz. alatti telken működik. A Sertéstelep Somberek 
község centrumától 2700 m-re ÉÉNY irányban található. Közúti megközelítése jó.  
A Sertéstelep elhelyezkedését az alábbi ábrán szemléltetjük. Ezen bejelöltük a P2 pontforrást.  
 

 
 
A vizsgált terület a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján a 10. levegőterheltségi zónához 
tartozik. A levegőterheltség egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. 
számú melléklete; az alsó és felső vizsgálati küszöbértékek a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. 
számú melléklete tartalmazza.  
 

P2 



3. A tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés levegőterhelő 
forrásánál alkalmazott technológia  
 
A P2 forrás technológiai besorolása: állathulla égetés (2. technológia).  
 
A P2 forrás jellemzői:  
 

pontforrás jele: P2 
megnevezése: állathulla égető kémény 
kibocsátási magasság (m):  4,0 
kibocsátási keresztmetszet (m2) 0,031 
technológia:  hullaégetés 
hullaégető jellemzői  
   típus  Volkan 400 
   töltési térfogat 0,42 m3  
   mérete  1,4x0,8x0,7 m 
   töltési tömeg  max. 240 kg  
   tömege 2,4 t 
   töltés módja felül manuális  
   tüzelőanyag  gázolaj  
   fogyasztás  8 kg/h  
   felfűtési idő  40 perc  
helye: EOV-X/Y 84142/619053 

 
A Volkan 400 egy felülről tölthető állati hulla/tetem és melléktermék égető berendezés. 
Hatékony, mert hamar eléri a szükséges hőmérsékletet. Kézileg vagy opcionális csörlővel a 
tetem felülről behelyezhető. A hulla elhamvasztása szakaszos/ciklikus. A hamu kézileg 
eltávolítható. Vezérlése automatikus, a kiválasztott idő után magára hagyható.  
 
Az átlagos teljesítmény <50 kg/h: kisteljesítményű hulladékégető. Mindenben megfelel az 
EU-szabályozásnak. Hőmérők és vezérlő elektronikák a készülék alap tartozékai. Ezek 
biztosítják, hogy az utánégető gáz hőmérséklete elérje a 850 oC-ot és ezt az egész égetési 
ciklus alatt meg tartsa. Ha a hőmérséklet esetleg feljebb emelkedne az egyik vagy mindkét 
égőfej kikapcsol. Utóégető rendszere a lehető legkisebb kibocsátást garantálja.  
 
A tervezett hullaégető egy beton alap helyezendő; optimális/legpraktikusabb helyre 
telepítendő; üzemanyag ellátás kiépítése szükséges. A berendezés égető/utóégető-kamrája 
tűzálló monolit tűztér béléssel rendelkezik.  
 
 
4. A technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, 
valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai 
 
A hullaégető max. 50 kg/óra kapacitással működhet; naponta 2 ciklus. Éves szinten max. 30 
tonna állati eredetű melléktermék égetése történik. Átlagos összetétel: víz 60 %, fehérje 18 %, 
zsír 18 %, hamu 4 %. Égéshők: fehérje 17 MJ/kg, zsír 38 MJ/kg. A friss állati-tetem égéshője: 
-2,5 MJ/kg: segédenergia alkalmazása nélkül nem ég az állati-tetem. Segédenergiaként 
gázolaj használható. (Szárazanyagra vetítve az égéshő 24,8 MJ/kg).  
 
 



Az állati szervezet főbb alkotói:  
 

vegyjel O C H N Ca P Cl S K Na 
(~%) 62 20 10 3 2,5 1,1 0,16 0,14 0,11 0,1 

 
A mikro- és nyomelemek (mg/kg) létfontosságú, bioaktív vegyület részét képezik ill. az 
anyagcsere-folyamatok aktivátorai. A légszennyezés szempontjából indifferens salakképzők.  
 
Az égetéshez kb. 8,0 kg/h gázolajat használnak.  
 
 
5. A technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi 
adatai 
 
A hullaégetés során felgyorsul az állati eredetű melléktermék lebomlása. A potenciális biogáz 
elég; részben fedezi a gyors lebomlás energiaigényét. Energianyerés nincs. A hullaégető nem 
tüzelőberendezés (az 53/2017. (X.18.) FM rendelet értelmében).  
A hullaégetés maradéka a salak. Mikroelem és mikrobiológiai tartalma miatt alkalmas a 
mezőgazdasági hasznosításra. Az állati tetemek elégetésekor kb. 4 % hamu keletkezik.  
 
 
6. A technológia levegőterhelő forrása  
 
A jelenlegi létesítési-engedély kérelem a P2 forrásra vonatkozik.  
 

pontforrás jele: P2 
megnevezése: állathulla égető kémény 
kibocsátási magasság (m):  4,0 
kibocsátási keresztmetszet (m2) 0,031 

 
A P2 pontforráson jut a környezeti légtérbe a hullaégetés során keletkező és a salakban-
hamuban nem visszamaradó oxid/halogén gázok.  
Az utóégetés során a szerves-anyagok többsége (TOC, bűz) elég, csekély kivétellel. A 
dioxinok/furánok (TE) kibocsátása jelentéktelen.  
Bolygatás nélkül is keletkezik szilárdanyag terhelés; feltételezhetően a korom az utóégetés 
során kiég.  
 
Az EC kibocsátási félórás átlagértékek (mg/Nm3): 
 

LA jele kód HÉ EC 
kén-dioxid SO2 001 500 37 
szén-monoxid CO 002 500 80 
nitrogén-oxidok NOx 003 500 123 
szilárd anyagok TSPM 007 150 3 
szerves anyagok TOC 980 20 2 
hidrogén-klorid HCl 016 30 4 

 
HÉ: kibocsátási határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklete szerint.  



A HÉ kibocsátási és EC számított értékek 5 tf% O2-tartalmú, 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 
kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. (Tömegárammal szabályozott technológiai 
kibocsátási határértékek esetében a kibocsátási határértékeket csak a tömegáram 
küszöbértéket meghaladó kibocsátások esetén kell alkalmazni.)  
PM10: szilárd anyag (szálló por); TSPM: szilárd anyag (összes lebegő por); TOC: gáz/gőz-
nemű szerves anyagok az összes szerves szén mennyiségében kifejezve.  
 
Feltételezzük, hogy az NOx kibocsátás NO2 ill. a TSPM emisszió PM10 formájában hat.  
 
A kibocsátott szilárd anyag természetes/állati eredetű: toxikus (kémiai és biológiai) kompo-
nense nincs.  
 
 
7. A technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi 
és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások 
 
A P2 forrás levegőterhelését elsősorban a tetem összetétele határozza meg. A gázolaj 
égetésekor csekély SO2, CO, TSPM és NOx keletkezhet.  
 
A becsült gázáram jellemzők: 
 

forrás P2  
hőmérséklet (K)  500 
din. nyomása (Pa)  10 
sebessége (m/s)  5,85 
térfogatárama (m3/h)  650 
nedvessége (g/Nm3) 14 
normál térfogatáram* (Nm3/h) 321 

 
*: 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz gázra.  
 
A becsült E levegőterhelések (g/h):  
 

LA jele E 
kén-dioxid SO2 11,9 
szén-monoxid CO 25,7 
nitrogén-oxidok NOx 39,5 
szilárd anyagok TSPM 1,0 
szerves anyagok TOC 0,6 
hidrogén-klorid HCl 1,3 

 
LA: légszennyező anyag; E: számított levegőterhelés (g/h).  
 
A domináns légszennyező anyag: NOx (NO2).  
 
A levegőterhelő P2 pontforrás a légszennyező anyagokra vonatkozó technológiai 
kibocsátási határértékeket teljesíti.  
 
 



8. A kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló 
technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások 
 
A P2 forrás rövid időtartamú kibocsátása az égetendő állati eredetű melléktermék 
tulajdonságaitól függ. Az égetés a hullaégető kaszkád szerkezete miatt rugalmas és hatékony 
fajlagos anyagfelhasználást biztosít.  
 
 
9. Ahol szükséges, a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, illetőleg 
csökkentő tervezett intézkedések 
 
Az égetési salak/hamu hasznosítható.  
 
 
10. További intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a 
szennyezések megelőzését szolgálják  
 
A hullaégetés célja és eredménye hatékony anyag/energia felhasználás, és ezen keresztül a 
légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése.  
 
 
11. A kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések 
 
A hullaégetés paramétereit akkreditált méréssel ellenőrzik és jelentik a hatóságnak. Beépített 
emisszió-mérő rendszert nem terveznek.  
 
 
12. Annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az 
elérhető legjobb technikának 
 
 
Az utóégető célja a szerves anyagok (pl. TOC, bűz) kibocsátásának minimalizálása. A kettős 
égető-rendszer kielégítő kiégést/leválasztást biztosít.  
 
 
13. A hatásterület lehatárolása  
 
A P2 pontforrás hatásterülete a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) pontja szerint 
számítható. A 14/b pontra tekintettel meghatározandó az alap-levegőterheltség is.  
 
Somberek község Baranya megyében, a Mohácsi járásban. A Baranyai-dombság keleti 
peremén található. Mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlatú területen 120 méterrel a 
tengerszint felett fekszik. Belterülete 165, külterülete 2977 hektár. 
 
A kistáj: 4.4.34. Dél-Baranyai-dombság, kistájcsoport: Baranyai-dombság, középtáj: Mecsek 
és Tolna-Baranyai-dombvidék, nagytáj: Dunántúli-Dombság.  
 
A Dél-Baranyai-dombság kistáj éghajlata mérsékelten meleg-nedves. A léghőmérséklet 
alakulását a domborzat, a beépítettség is jelentősen befolyásolja. Az évi középhőmérséklet 
9,0-9,5 oC, a dombsági területeken 10,0-10,5 oC között alakul. A szélmérések adatai szerint az 



uralkodó szél 1500 m magasságig északias, amely mellett azonban nagy arányban fordulnak 
elő a nyugatias szelek is. A NyDNy-É szektor irányából fújnak a szelek a leggyakrabban. 
 
ÉNY a leggyakoribb szélirány (11,8 %), az átlagos szélsebesség 3,37 m/s. A stabilitási 
szélkitevő: 0,3445, szélexponens: 0,3151; felszíni érdesség: 0,5 m.  
 
Az ALT: alap-levegőterheltség becsült értéke települési emisszió-mérlegek alapján (ug/m3):  
 

LA ALT HÉ1 T (%) 
SO2 2,0 250 99,2 
CO 175 10000 98,3 
NO2 8,0 100 92,0 
NOx 11,3 200 94,4 
PM10 10,7 50* 78,6 
CH 4,9 -- -- 

 
HÉ1: a levegőterheltségi szint egészségügyi (órás) határértékei a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
1. melléklet 1.1.3.1. pontja szerint; *: 24 órás határérték. T: túllépés (%).  
A HCl alap-levegőterheltség jelentéktelen.  
 
A felhasznált MSZ 21459 szabvány szerinti képletekkel meghatározható a maximális 
levegőterheltség helye és a levegőterhelő anyagok járulékos levegőterheltsége.  
Feltételeztük, hogy a TSPM terhelés PM10 ill. az NOx emisszió NO2 levegőterheltséget okoz.  
 
A számítási eredmények maximális kapacitáskihasználás mellett, a leggyakoribb 
meteorológiai állapot esetén a légszennyező anyagokra (órás, talajszinten, szél-szektorra 
átlagoltan): 
 

forrás XHa  XHb  XHc XM  CM  
LA (m) (m) (m) (m) (ug/m3) 
SO2 -- -- 22 14 14,1 
CO -- -- 22 14 30,4 
NO2 71 44 22 14 46,7 
PM10 -- -- 22 14 1,2 
TOC -- -- 22 14 0,7 
HCl -- -- 22 14 1,5 

 
, ahol XH a közvetlen hatásterület sugara (m) a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) 
a-c módszer szerint  
 XM: a maximális levegőterheltség helye (m) a P2 pontforrástól  

CM: a maximális járulékos (1 órás) levegőterheltségek (ug/m3)  
--: nem számítható (a fenti Korm. rendelet értelmében).  

 
 
 
 
 
 



A P2 levegőterhelő pontforrások okozta járulékos levegőterheltségek (ug/m3): 
 
LA\X 10 13 16 20 25 32 40 50 63 79 100 CM 
SO2 13,0 14,1 13,6 12,1 10,1 8,1 6,3 4,7 3,5 2,6 1,9 14,1 
CO 28,1 30,4 29,3 26,1 21,8 17,4 13,5 10,2 7,6 5,6 4,1 30,4 
NO2 43,1 46,7 45,1 40,1 33,5 26,8 20,8 15,7 11,7 8,6 6,3 46,7 
PM10 1,1 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 1,2 
TOC 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 
HCl 1,4 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 1,5 

 
X: távolság a P2 forrástól (m).  
 
A domináns NO2 járulékos levegőterheltsége (ug/m3):  
 

X 10 13 16 20 25 32 40 50 63 79 100 
NO2 43,1 46,7 45,1 40,1 33,5 26,8 20,8 15,7 11,7 8,6 6,3 

0,1*HÉ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
0,2*T 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 

0,8*CM 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 
 
T: terhelhetőség T=(HÉ1-ALT) (ug/m3).  
 

 
 
A P2 forrás hatásterület sugara 71 m a forrás körül. Számításainknál nem vettük figyelembe 
a forrás mellett található objektumok áramlásmódosító hatását. Ezek a levegő-terhelés gyors 
leáramlását okozzák: ezáltal a hatásterület a telep területén belül marad.  
 



 

 
 
A C/CM levegőterheltségi értékeket összehasonlítva a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. 
mellékletében előírt egészségügyi (órás) határértékekkel, megállapítható: a P2 forrás terhelése 
nem jelentős, határértéket meghaladó levegőterheltség a hatásterületen sem várható: 
CM+ALT<HÉ1.  
 
Megjegyezzük, hogy a P2 pontforrás kibocsátása: levegőterhelése lakott területet nem érint.  
 
 
14. Az 1-13. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása 
 
A P2 pontforrás levegőterhelését elméleti úton számítottuk. Eredményeink szerint a forrás 
várható kibocsátása kisebb a technológiai kibocsátási határértékeknél. A pontforrás okozta 
levegőterheltség is kisebb a vonatkozó egészségügyi határértékeknél. A hatásterülete: 71 m 
sugarú kör.  
 
 
Debrecen, 2020-07-08. 
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