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1 BEVEZETÉS 

1.1 A munka tárgya 

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, H-
9636-11/2007. számon a Kövesi Mezőgazdasági, Termelő és Szolgáltató Kft.-nek a 
Mocsa 030/1.hrsz-ú ingatlanon lévő MOCSA I. számú pulykanevelő telepén folytatott 
nagy létszámú állattartó tevékenységére vonatkozóan egységes környezethasználati 
engedélyt adott. 

2012. év során a nevezett ingatlan bérleti szerződését az ingatlan tulajdonosa nem 
hosszabbította meg, így az egységes környezethasználati engedély lejártát követően a 
Kövesi Kft. megkezdte a telepen folytatott tevékenységének felszámolását, az ott 
tartózkodó élőállat-állomány állatjóléti követelményeinek szem előtt tartásával. Az eltelt 
időszakban előzetes megállapodás született a telepek további üzemeltetési feltételeiről, 
így a Kövesi Kft. 2013-tól a telepet a korábbi technológia és termelési volumen mellett 
ismételten üzemeltetni kívánja. 
Mivel az egységes környezethasználati engedély kiadásától számított 5 év letelt, így 
ismételten teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése vált szükségessé. A 
Kövesi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Megbízó) a HORTUM 
Kft.-t (Zalaegerszeg) bízta meg a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció 
összeállításával, melynek benyújtásával az egységes környezethasználati engedély 
meghosszabbításáért folyamodik. 

1.2 A felülvizsgálatot végző adatai 

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot végző neve: HORTUM Kft., címe 8900 
Zalaegerszeg, Platán sor 19/B. A felülvizsgálat elkészítéséhez kapcsolódó jogosultságot 
igazoló engedélyek másolatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

1.3 Alapadatok és információk 

A felülvizsgálat lefolytatásához a Megbízó rendelkezésre bocsátotta a szükséges 
műszaki adatokat, dokumentumokat, környezetvédelmi anyagokat, az előzetesen 
végzett vizsgálatok eredményeit, előzményeket és egyéb információkat. A Megbízó a 
helyszíni bejárásokat lehetővé tette és azok elvégzésében tevékenyen közreműködött. 
Az általa megadott alapadatok megfelelő értelmezését és helyes felhasználását a munka 
során ellenőrizte. 

1.4 A felülvizsgálat kiterjedése és időpontja 

A felülvizsgálat kiterjed a telephelyen jelen formájában 2003-tól működő létesítmény 
2006-2011. évek közötti pulyka előnevelési és logisztikai tevékenységére.  
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2 ÁLTALÁNOS ADATOK 

2.1 A vizsgált létesítményre vonatkozó adatok 

A Kövesi Mezőgazdasági, Termelő és Szolgáltató Kft. Mocsa I. számú telephelyén 
pulyka utóneveléssel foglalkozik. 

A jogosult ügyfél és a felülvizsgált telephely adatai 

Cím, helyrajzi szám: Mocsa, 030/1.hrsz. 

Telephely területe: 4,76 ha (47621 m2) 

Tulajdonos: MELENZÍR Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. 
(2900 Komárom, Madách u. 3.) 

Bérlő: Kövesi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft 
(6000 Kecskemét, Ceglédi u. 11.) 

KSH szám: 11614597-0147-113-08 

Cégjegyzékszám: 03-09-119090 

KÜJ szám: 100 454 589 

Telep KTJ szám: 101 329 867 

Istállók KTJ szám: 101 833 917 

Mosóvízgyűjtő aknák KTJ szám: 100 366 076 

Telepítés/tevékenység 
megkezdésének éve: 2003. 

Foglalkoztatottak száma a 
telephelyen: 8 fő 

Tevékenység megnevezése: „létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, 
több mint 40.000 férőhely baromfi számára” 

Telephely EOV koordinátái: X: 257 925 m 
Y: 585 888 m 

Elméleti termelési kapacitás  
(2,5 turnus/év): 59.400 db 

Termelés volumene 2011-ben: 140.966 db 

 

A telephelyen jelenleg pulyka-utónevelést folytatnak 12 darab, egyenként 1.100 m2 
alapterületű 4.950 férőhelyes épületben, évente átlagosan 2,5 turnusban. A telephely 
részben fásított, körbekerített területen helyezkedik el.  
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A tenyésztő épületeken kívül a telephelyen épített létesítményként porta, szociális 
épület, raktárépület és telepi úthálózat található. 

A telephely a lakóterülettől távol, az M1-es autópálya mellett, részben fásított, 
körbekerített területen helyezkedik el, vasbetonlábas, drótfonatos kerítéssel körbevett.  

2.2 Meglévő engedélyek bemutatása 

• Egységes környezethasználati engedély (H-9636-11/2007.) 

• Vízjogi engedély száma: 25.321-4/1997. módosítva 65.655/2001. határozattal. Az 
engedély módosítása folyamatban van. 

• Vízjogi létesítési engedély: H-9776-6/2012 

(Az Engedélyes engedélyköteles légszennyező pontforrást a telephelyen nem 
üzemeltet.) 

3 A TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

A Kövesi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. Mocsa I. telephelyén nagyüzemi 
pulykatenyésztéssel, ezen belül pulyka utóneveléssel foglalkozik.  

3.1 A pulykanevelés technológiai leírása 

A PULYKANEVELÉS FŐ TECHNOLÓGIAI LÉPÉSEI  
• kitrágyázás, rágcsáló- és rovarirtás  

• takarítás 

• fertőtlenítés 

• bealmozás 

• fertőtlenítés és szellőztetés 

• pulykák és más alapanyagok beszállítása 

• pulykanevelés 

etetés, itatás 

párásítással hűtés 

fűtés 

szellőztetés 

folyamatos etetőanyag és segédanyag szállítás 

• felnevelt állatok elszállítása 

3.1.1 KITRÁGYÁZÁS, RÁGCSÁLÓ- ÉS ROVARIRTÁS 

Az eredményes pulykanevelés alapfeltétele, hogy a növendék állatokat kifogástalan 
tisztaságú, fertőtlenített istállóba telepítik be. A takarítási és fertőtlenítési munkák gondos 
elvégzése érdekében a teendőket a következő logikai sorrendben végzik el: 
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 Az istállót a technikai berendezési tárgyak kihordása után kitrágyázzák. A trágyát 
a teleptől minimum 2-3 km-re azonnal kiszállítják. 

 Ha a telepen az állomány tartása során rovar és/vagy rágcsálóinváziót figyeltek 
meg, ott az állatok elszállítását követően (az etetőkben maradt takarmányt 
eltávolítva) még a kitrágyázás megkezdése előtt egy intenzív rovar és/vagy 
rágcsálóirtást végeznek. 

Állategészségügyi előírások alkalmazása a telephelyen 

Az állategészségügyi előírások betartását az alább felsoroltak rendszeres és szakszerű 
alkalmazásával biztosítják a telephelyen: 

- A telep zárt, a személy és teherforgalom ellenőrzött. 

- A telep bejáratánál láb- és kézfertőtlenítést végeznek. A taposó és kézfertőtlenítő 
tálcák folyamatos feltöltéséről gondoskodnak, használatát a telephelyre belépőktől 
megkövetelik. 

- Az elhullott állatokat az elhullás felfedezését követően haladéktalanul eltávolítják az 
épületekből. Az elhullott állatokat zárt konténerekben helyezik el, és elszállításukról, 
ártalmatlanításukról rendszeres időközönként intézkednek. 

- A telep járműforgalmát minimálisra csökkentik. A telephely kapuján kívül kialakított 
parkoló áll rendelkezésre. A be- és kihajtó járműveket fertőtlenítik. 

- A kártevőket preventív jelleggel, rendszeresen irtják. 

- A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a DIZINTOX Kft. (9098 Pér-Mindszentpuszta, 
Rákóczi út 32 ) végzi, melyről jegyzőkönyvet is vezetnek 

- Állományváltáskor, betelepítés előtt a kiürített, kitrágyázott nevelő épületeket, valamint 
azok berendezéseit minden alkalommal tisztítják, fertőtlenítik, melyet szintén a 
DIZINTOX Kft. végez.  

- A betegségek kialakulásának megelőzése érdekében naponta frissítik az épületek 
bejáratánál elhelyezett fertőtlenítő szőnyeget, tisztítják az etetőket és itatókat, 
szellőztetnek, valamint állandóan figyelik az állatok viselkedését, a betegséggyanús 
állatokat azonnal elkülönítik és állatorvosi vizsgálatnak vetik alá. 

- Tömeges elhullás esetére nincs kidolgozott terv, azonban járványvédelmi intézkedési 
terv készült a telep működését illetően. 

Trágyakezelés 

A mélyalmot úgy alakítják ki, és pótolják, hogy a keletkező nedvességet teljes mértékben 
felszívja. 

A technológia során száraz trágyás mélyalom keletkezik, melyet megállapodás alapján, 
mezőgazdasági termelők szállítanak el és hasznosítanak saját tulajdonú, vagy bérelt 
földterületeiken. A baromfitelepen mélyalom trágyát még ideiglenesen sem tárolnak, a 
kitrágyázással egyidőben a trágya kiszállításra kerül.  
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A képződött, és elszállításra került almostrágya mennyiségéről a Kft. a vonatkozó 
adatszolgáltatást a talajvédelmi hatóság részére évente megküldi. 

A 2011. évben keletkezett trágya mennyisége: 753 tonna. 

A keletkező almostrágya-mennyiséget a Tatai Környezetvédelmi Zrt. szállítja el, 
komposztálás céljából. Mivel a trágya nem közvetlenül szántóföldi felhasználásra kerül, 
így a telepen tároló-kapacitás kiépítésére nincsen szükség. A szállítási szerződést jelen 
dokumentum 1. sz. mellékletében csatoljuk.  

3.1.2 TAKARÍTÁS 
Az istállót, beleértve az épület összes helyiségét seprűtisztaságúra takarítják ki. A 
falakra, a mennyezetre és a technikai eszközökre felrakódott minden szennyező anyagot 
(pókhálót is) mechanikai úton távolítják el. 

3.1.3 FERTŐTLENÍTÉS 
A takarítás után 24 órával az épületet magasnyomású permetezővel fertőtlenítik úgy, 
hogy lemosásszerű legyen és az előírt koncentrációban minden, a már fentebb felsorolt 
részletre kiterjedjen. Fertőtlenítés után az épületet 24 óráig zárva tartják, majd néhány 
óráig hagyják kiszellőzni. Ezután kívül-belül elvégezik a meszelést. A fertőtlenített és 
megszáradt technológiai berendezések visszaépítése csak ezt követően történik. Ezeket 
a munkákat kb. 1 hét alatt végzik el és a telepen 2 hét teljes „pihentetést” biztosítanak. 

3.1.4 BEALMOZÁS 
Penész- és pormentes, száraz faforgáccsal/szalmával belalmolnak. 

Alomanyagok, alomkezelés, alomminőség 

Alkalmazott alomanyag: faforgács/szalma 

Az alommal szembeni általános követelmények Jó nedvszívóképesség 

abszorbeálóképesség 

könnyű mozgathatóság 

penész- és pormentesség 

Az almot a padozaton megfelelő vastagságban terítik. Felhasználás előtt ellenőrzik az 
alomanyag nedvességtartalmát, tisztaságát, valamint mikrobiológiai állapotát, különös 
tekintettel a penészfertőzöttségre. 

Az almot légszáraz állapotban terítik. Az alomanyag nedvességtartalma idővel 
növekszik. A túlzott átnedvesedést szellőztetéssel előzik meg. Amennyiben az alom 
ennek ellenére túlzottan átnedvesedik, úgy pótlást alkalmaznak az alom megfelelő 
minőségének biztosítására. Az alomanyag első terítése gépi erővel, ömlesztett anyagból, 
míg a pótlása zsákos kiszerelésű alomanyagból, kézzel, kizárólag a szükséges 
mennyiség felhasználásával történik. 
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A szükséges mennyiségű saját ömlesztett és zsákos almot tehergépkocsi szállítja. A 
beszállított műanyag zsákokat, kiürülésük után az Észak-dunántúli MÉH szállítja el Tatai 
telephelyére újrahasznosítás céljából. Csak a földdel/sárral jelentősen szennyezett 
néhány darab zsák kerül települési kevert hulladékként elszállításra a helyi 
közszolgáltató által. 

3.1.5 FERTŐTLENÍTÉS ÉS SZELLŐZTETÉS 
A bealmozott, berendezett istállóban a fogadás előtt 3-7 nappal, az összes nyílászáró 
bezárásával, gépi ködösítéssel vagy habosítással történik a második fertőtlenítés. Utána 
az épületet 24-48 óráig zárva tartják, majd jól kiszellőztetik. A kétszeri fertőtlenítés 
megléte után lehet az állományt betelepíteni. 

3.1.6 ALAPANYAGOK BESZÁLLÍTÁSA ÉS PULYKANEVELÉS 
A takarmányt zárt tartálykocsival szállítják a telephelyre. A nevelő létesítmények mellé 
telepített betonból készült 10 t takarmány befogadására alkalmas silókat pneumatikus 
úton, zárt rendszerben töltik fel. 

Az előnevelt pulykák mennyiségi és minőségi átvétele az előnevelő telephelyén történik, 
ezért az utónevelő minden esetben képviselteti magát a rakodásnál és ellenőrzi a 
mázsálás hitelességét. A szállítás műanyag ketrecekben történik, melyek aljába a téli 
hónapokban hullámpapír kerül. Az előnevelt pulykáért szállítás alatt a szállító jármű 
vezetője felel, aki a madarakat mennyiségben és súlyban szállítólevelén aláírásával vesz 
át. Az előnevelő állatorvosa igazolást ad ki az állomány előéletére vonatkozóan, melyet 
az utónevelő átvesz. 

A 42-45 napos előnevelt pulyka a 18-22 ºC-os teremhőmérséklet után 1-8 órás szállítási, 
rakodási stressz mellett jut el a hizlalóhoz, ahol kíméletesen, de gyorsan rakják ki a 
ládákból. Mivel a szállítási tevékenység nagy mértékű stresszt jelent, nem iktatnak be 
oltást, ezzel legalább 3 napot várnak. A fogadás a fent leírtak szerint előkészített ólakba, 
minimum 10 ºC-os teremhőmérsékleten történik, mely a betelepítés után fokozatosan 
emelkedik. Az ól fűtűse igény szerint 24-72 óráig biztosított, utána fokozatosan 
csökkentik. 

Betelepítési állatsűrűség Tojó Bak Vegyes ivar 

6-15 hétig 5 db/m2 4 db/m2 4,5 db/m2 

15 hét után 0 db/m2 2 db/m2 2 db/m2 

A maximális helykihasználás érdekében az ólat 2/5-3/5-öd arányban elválasztva 50-
50%-os tojó-bak arányt alkalmaznak, mivel a tojók elszállítása után, azok helyére lehet 
engedni a bakokat, így csökkenthető a bakok széttelepítésekor keletkező stressz. 

Az etetőből 3 cm-t, az itatóból 4 cm-t számítanak egyedenként, így 80 madárra 1 hordós 
etetőt és 3,2 m itatót biztosítanak. 
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A takarmányon felül a pulykát a levegő „hizlalja”, ezért nagyon fontos a madarak 
levegőellátása. A gravitációs (természetes) szellőzés olcsósága miatt terjedt el a 
hízlalásban. Ebben az esetben az oldalfelület 20%-ában szellőző felületet biztosítanak, 
melyek nyithatósága-csukhatósága elengedhetetlen, valamint el vannak látva 
madárhálóval is. Az oldalfalak szellőzőinek alsó széle minimum 1 m magasságban van. 
Ventillátoros szellőzés esetén 100 db pulykára 1000 cm2 felület biztosított. Ezzel az 5-7 
m3/óra/testtömeg kg levegő biztosítható, amennyiben 1,8 cm2 ventilátor felület 1 óra alatt 
1 m3 levegőt tud biztosítani. Az alom nedvessége miatt az ember által már érezhető 
ammónia megléte az elégtelen levegőellátásra utal, mely a később kialakuló betegségek 
egyik oka lehet. Amennyiben ez észlelhető, az alomcsere és ráalmozás mellett a 
szellőzést is ellenőrizni kell, mivel vizes tollazat esetében a legkisebb hideg hatására is 
megfázik az állomány, míg száraz toll esetében a hideget jobban elviselik a pulykák. A 
kereszthuzatot a szellőztetés kialakításánál kerülik.  

A hízlalás során a világítás mértékét rugalmasan kezelhetjük, legelterjedtebb az este 8-
10 órától a reggel 4-6 óráig való altatás. Ez az időtartam azonban akár 4 órára is 
csökkenthető, amennyiben a madarak nem válnak agresszívvé, nem alakul ki 
tollcsipkedés és ennek következtében kannibalizmus. Az istállókban a világítást 
istállónként 500 db, 15 W-os energiatakarékos izzóval biztosítják, melyek üzemideje 
átlagosan 18 óra naponta.  

A nevelés, takarmányozás, itatás, gyógyszeradagolás, szellőzés és klímatechnika, 
nagyrészt automatizált rendszerben történik. 

3.1.7 RAKODÁS, KISZÁLLÍTÁS 
A pulykákat tetején nyitható műanyag rekeszekbe rakják. A tojó esetén 4 db, bak 
esetében 2 db helyezhető el egy rekeszben. Ez a művelet fokozott odafigyelést igényel, 
mert a rekesz nyílása igen szűk és az így keletkezett ütésből eredő sérülések miatt 
kialakuló stresszhatás miatt megnőhet az elhullás, amely a gazdasági vonzatai mellett a 
keletkező hulladékok mennyiségét is növeli, ezért minden esetben kíméletesen bánnak 
az állatokkal. 

A hat hetes korukban a telepre került tojók 15-16 hetesen 8,5-9 kg-os átlagsúllyal, a 
bakok 21-22 hetesen 18-19 kg-os átlagsúllyal kerülnek elszállításra. A kiszállítást 
követően a nevelő épületeket alomtalanítják és a korábbiakban ismertetett módon 
tisztítják/fertőtlenítik. 

3.2 Egyéb, a telephelyen folytatott tevékenységek 

A telephely fő tevékenysége az állattenyésztés. Kapcsolódó tevékenységként csak a 
műszaki karbantartási tevékenység jellemző, mely tevékenység az alapszintű javításokra 
korlátozódik.  

Mindhárom mocsai telephelyen adódó bealmozási, kitrágyázási munkák elvégzésére egy 
Manitou MLT 627 típusú teleszkópos rakodógépet használnak.  

A fentieken túlmenően a telephelyen egyéb tevékenység folytatása nem történik. 
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3.3 A telephelyen és a közvetlen környezetében folytatott tevékenységek 
hatásainak összefüggése 

A telephely elhelyezkedését mutatja a 3. sz. Melléklet: „Átnézetes helyszínrajz”, és a 4. 
sz. Melléklet: „Részletes helyszínrajz”. A Kövesi Kft. három telephelyből álló 
telephelycsoportja közvetlen környezetében hasonló jellegű létesítmény nincsen, így 
működésével, az eltérő jellegű kibocsátások eredményeképpen kevéssé függ össze. 

3.4 A telephelyen korábban folytatott tevékenység bemutatása és környezeti 
hatásai, rendkívüli események 

A telephelyen korábban a Bábolna Rt. (2943 Bábolna, Mészáros u. 1.) szintén nagy 
létszámú baromfinevelő tevékenységet folytatott, tevékenysége alatt bekövetkező 
rendkívüli eseményről nincs információnk. A Kövesi Kft. a telepet 2003. óta üzemelteti az 
azóta eltelt időszakban környezeti károkozással járórendkívüli esemény nem történt.  

3.5 Termelési adatok 

Termékek és azok előállított mennyiségei 

A tényleges termelés a mindenkori megrendeléseknek, illetve piaci igényeknek 
megfelelően változhat. 2011-ben a termelés összesen 140.966 db pulyka volt. 

3.5.1 FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK 

A felhasznált, és kilépő anyagok bemutatását a 4.5 fejezet tartalmazza. 

3.5.2 SZOLGÁLTATÁSI IGÉNY 

3.5.2.1 Vízigény 

A telephely vízigénye nagyobb részben technológiai (ivóvíz biztosítása az állatoknak) 
kisebb részben a szociális jellegű vízfelhasználásból ered.  

A szociális és a technológiai jellegű vízigényt a telephely a Mocsa 033/2 hrsz-ú Mocsa 
III. telephelyen lévő fúrt kútból, illetve a hozzá kapcsolódó víztoronyból fedezi. A vízellátó 
rendszer üzemeltetője a MELENZÍR Kft. (a telep tulajdonosa), amely a vízfogyasztásról 
negyedéves adatszolgáltatást tesz. A saját vízellátás elégtelensége esetén (pl. 
meghibásodás, karbantartás) lehetőség van víz vételezésére a települési ivóvíz 
közműhálózatról. 

2012. év során a tulajdonossal történt megállapodás alapján telep vízellátását biztosító 
kút vonatkozásában az Észak-dunántúli KTVF-hez vízjogi üzemeltetési engedély 
módosítás iránti kérelmet nyújtott be a Kövesi Kft., miszerint a nevezett vízilétesítmény 
üzemeltetője 2013-tól kezdődően a Kövesi Kft. lenne. A kérelem elbírálása jelenleg 
folyamatban van. 

A vízfelhasználás közel 97%-a az állatok itatását szolgálja, az egyéb vízfelhasználás 3% 
vízigényt tesz ki.  
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A keletkező kommunális szennyvizek települési folyékony hulladékként kerülnek 
kiszállításra, a technológiai jellegű vízfelhasználásból szennyvíz jellemzően nem keletkezik. 

3.5.2.2 Elektromosenergia-igény 

A telephely elektromos energia igénye részben a szociális jellegű, nagyobb részt a 
tenyésztéshez kapcsolódó elektromos berendezések villamosenergia-felhasználásából 
ered. Az üzem az elektromos energiát a szolgáltatói hálózatról vásárolja. 

3.5.3 A LÉTESÍTMÉNY KIALAKÍTÁSA ÉS ÁLLAPOTA 

A telephely épületeinek elhelyezkedése és térségi kapcsolatai a 4. sz. Melléklet: 
„Részletes helyszínrajz”-on látható, épületek szerinti azonosítással. Az épületek előtt 
műút vezet, az istállók mögött azonban szilárd útburkolat nélküli (földút) halad. 

A telephelyen található gépek és berendezések műszaki állapota jó. A telepet a 
tevékenység megkezdése óta a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével 
üzemeltették. 

4 A TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

4.1 Elvégzett vizsgálatok 

A telepeken talajvíz-figyelő kúthálózat jelenleg nem üzemel. A Kövesi Kft. 2012. 
novemberében vízjogi létesítési engedélyt kapott monitoring kutak kialakítására. 
Amennyiben 2013-ban a telephelyen a termelés a korábbiak szerinti volumenben 
újraindításra kerül, úgy 2013-ban a monitoring rendszer kiépítésre kerül. 

4.2 Légszennyező hatás vizsgálata 

4.2.1 A BAROMFINEVELÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Az állatok táplálási szempontjai mellett az istálló mikroklímája a legfontosabb tényező, 
mely az állatok nevelésének gazdaságosságát döntően befolyásolja. A következőkben 
ezeknek a környezeti levegőre vonatkozó hatását mutatjuk be. 

4.2.1.1 Az istállók belső hőmérséklete 

A baromfiállományokat olyan épületekben helyezték el, amelyek hőháztartása, illetve 
hőegyensúlya a lehető legkisebb hőpótlás mellett is képes biztosítani azt az egyenletes 
környezeti hőmérsékletet, amelyet az adott fajra, fajtára, hibridre előírt tartástechnológiák 
megkövetelnek, és amely mellett az állomány optimális és gazdaságos szinten tud 
növekedni. 

Az optimális termelési hőmérsékletnek a bármely időjárási körülmények közötti 
biztosíthatósága érdekében az istálló hőegyensúlyát számítógép vezérlésű fűtő és 
szellőztetőrendszer biztosítja. 
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A szabályozás szempontjainak biztosítására 

Qá + Qf = Qé + Qsz 

Ebben a képletben: 

Qá = az állatok által termelt hőmennyiség 

Qf = a fűtés által termelt hőmennyiség 

Qé = az épület hővesztesége szerkezeti elemein keresztül 

Qsz = a szellőzés útján távozó hőmennyiség 

Az összefüggésből világosan kiderül, hogy amennyiben a hőveszteség (Qé + Qsz) 
nagyobb, mint a hőtermelés (Qá és Qf) összege, a hőmennyiség pótlásával, vagyis 
fűtéssel szükséges az istálló hőegyensúlyát rendezni, illetve ellenkező helyzetben 
gondoskodni kell a fölös hőmennyiség eltávolításáról. 

A hőegyensúly biztosításához az istálló határolóelemeinek különböző hőtechnikai 
jellemzőit (mint a térfogatsúly, fajsúly, porozitás, fajhő, páraáthatolási tényező, stb.) úgy 
alakították ki, hogy azok „k" értéke biztosítsa az optimális hőháztartást. Ezáltal 
megvalósul, hogy az istálló légterében az ott élő állatok által termelt pára a mennyezeten 
nem csapódik ki és onnan az alomra csepegvén nem nedvesíti el az almot. Ha a pára a 
megfelelő hőmérsékleten nem csapódik ki az istálló légterében, a szakszerű szellőztetés 
révén eltávolítható, és ezáltal az állatok száraz, meleg környezetben nem, vagy ritkán 
betegszenek meg.  

A telepen szakszerűen kialakított hőszigetelésű istállóban viszonylag kevés fűtőenergia-
bevitellel fenn lehet tartani az istálló hőegyensúlyát. Ugyanakkor a szakszerűen 
megválasztott hőszigetelés a nyári időszakban csökkenti a hőstressz mértékét, sőt, ki is 
küszöbölheti azt.  

A nevelés egyes napjai, illetve hetei közötti hőmérsékletcsökkentést mindig fokozatosan 
és folyamatos, lassú átmenettel hajtják végre, hogy az állatok megrázkódtatás nélkül 
legyenek képesek alkalmazkodni a változó külső hőmérséklethez. Minél fiatalabb az 
állomány, annál gondosabban kell ügyelni a hőmérséklet-csökkentés fokozatosságára. 

Nyári időszakban nem mindig lehetséges az optimális hőmérséklet biztosítása, mert a 
külső levegő hőmérséklete gyakran jelentősen magasabb, mint az állomány kora szerint 
előírt optimális hőmérséklet, és ehhez adódik az állatok által termelt animális hő. Ilyen 
esetekben fokozni kell a szellőztető levegő mennyiségét és sebességét, a lehetőség 
határáig. Ezáltal az istálló levegőjének hőtartalmát ugyan alig lehetséges csökkenteni, 
viszont javítani lehet az állatok hőérzetét, és a bőséges ivóvízellátással is csökkenthető 
a hőleadás zavarából származó hőrekedés veszélye. A legjobb megoldást azonban az 
istálló légterébe permetezett víz jelenti. A magas hőmérsékleten a mikroszkopikus 
szemcsenagyságban kifecskendezett víz mielőtt még az alomra hullana, elpárolog, és 
nagy mennyiségű hőt von el. Így az istálló légterének hőmérséklete akár 5-6 ºC fokkal is 
csökkenthető.  
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Téli időszakban többnyire csak fűtés útján lehet biztosítani az optimális termelési 
hőmérsékletet. Ha a zárt körülmények közötti baromfitartás során az animális pára 
eltávolítása nem történik meg tökéletesen (azért, mert a hőmérséklet megtartása 
érdekében a szellőztetés mértékét csökkentik, ahelyett, hogy az istállót fűtenék), a pára 
kicsapódik, és felszaporodhatnak a légszennyező anyagok. 

Az istálló légterének hőmérsékletét az ott több helyre, a baromfi szintjére telepített 
hőmérőn ellenőrzik. A fűtést nemcsak az évszak, hanem a napszak hőmérsékleti 
változásaitól függően is szabályozzák. 

4.2.1.2 A relatív páratartalom 

Az optimális termelési környezet fontos tényezője az istálló levegőjének relatív 
páratartalma. 

A madarak, verejtékmirigyeik nem lévén, nem párologtatnak és ezáltal nem hűtik 
testüket. Légzésük során viszont tekintélyes mennyiségű párát juttatnak az istálló 
levegőjébe. 500 kg baromfi óránként 2000 g vizet párologtat el, vagyis juttat az istálló 
légterébe. Az istálló légterének páratartalmát azonban tovább növeli még a rosszul 
működő itatókból elfolyó víz, az ürülék nedvességtartalma és főképp őszi-téli időszakban 
a nagy relatív páratartalmú szellőztető levegő. 

Nemritkán, főként nyáron előfordulhat, hogy magas hőmérséklet mellett megemelkedik a 
relatív páratartalom, különösen, ha az istállót nem kielégítően szellőztetik. A levegő ilyen 
esetben könnyen eléri az ún. fülledtségi értéket, amikor állapota a párologtatás útján 
történő hőleadást gátolja (kismértékű fiziológiai telítettségi hiány), és ez hőrekedéshez, 
lefulladáshoz vezet. A napos, illetve fiatal baromfiállományok viszonylag magas, mintegy 
80%-os relatív páratartalmat igényelnek. A relatív páratartalmat műszerrel mérik, és ez is 
a szabályozás egyik alapja. 

4.2.1.3 Szellőztetés 

A szellőztetés nagy szerepet játszik a baromfiistálló mikroklímájának biztosításában, 
mert ezzel lehet ellátni az állományt friss levegővel (oxigénnel), általa távolíthatók el az 
istálló légteréből a baromfi egészségére, termelésére káros gázok (szén-dioxid, szén-
monoxid, ammónia), valamint a felesleges pára és a por. Szintén szellőztetéssel lehet az 
almot szárazon tartani, és az istálló hőmérsékletét szabályozni. 

A baromfifajok oxigénigénye nagy, mert mindegyikük anyagcseréje élénk. A zárt 
rendszerű, mesterséges környezetben történő baromfitartásban csak szakszerűen 
kialakított szellőztetés mellett lehet a baromfi igényei szerint szükséges 
oxigénmennyiséget biztosítani.  

Az oxigénszegény környezetben a baromfi fejlődése akadozik, betegségek alakulnak ki, 
és megnövekszik az elhullás aránya, amit főképp az ún. hasvízkórra, mikroplazmozisra 
és szövődményeire lehet visszavezetni. 
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A hatalmas ütemű súlygyarapodás nagy mennyiségű anyagcseretermék kibocsátásával 
jár, vagyis az istállóban nagy mennyiségben termelődik szén-dioxid, ammónia és pára. 
Ezek az anyagok károsan befolyásolják az állatok egészségét és termelését, tehát 
ezeket mindenképpen el kell távolítani az istálló légteréből, s ez csak szakszerűen 
kialakított szellőztetés útján lehetséges. 

Az évszaktól, napszaktól, időjárástól függően nem mindig kell az egész kapacitást 
kihasználni, de ezeket a kapacitásokat a szélsőségek figyelembe vételével kell 
megtervezni. 

A pulykaistállók szellőztetésére a következő rendszert alkalmazzák.  

• Mind a 12 istállóban 2 kicsi és 3 nagy ventilátort helyeztek el. Egy kicsi ventilátor 
az épületek elülső, a Mocsa felé eső részén, a másik kicsi a három nagy 
ventilátorral együtt az épületek végében foglalnak helyet. Ezek a ventilátorok 
kifelé nyomják az elhasználódott levegőt, a friss levegő az istállók oldalán 
elhelyezett vákuumszabályozású légbeejtőkön és az ablakokon jut be az 
istállókba. 

A ventilátorok számát az állatok faja, kora, testsúlya által meghatározott szellőzési 
kapacitásának, valamint a légbeeresztő nyílások felületét megfelelően alakították ki. A 
levegő áramlásának irányát külső és belső légterelőkkel szabályozzák, hogy a levegőnél 
könnyebb (ammónia) és nehezebb (szén-dioxid) gázok, valamint a pára, a fölösleges 
hőmennyiség eltávolítható legyen az istálló légteréből, valamint hogy a beáramló hűvös, 
vagy akár hideg levegő ne áramoljon közvetlenül az állatokra.  

A légbeeresztő nyílásokat csak olyan mértékben szűkítik, hogy a ventilláció adott szintje 
mellett az áramló levegő sebessége ne haladja meg a 0,2 m/s sebességet. Ennél 
nagyobb légsebesség súlyos stresszt jelent, az állatok a huzatos területekről 
elhúzódnak, kupacolnak, lefulladnak, takarmányt, ivóvizet nem vesznek fel, sőt, ha a 
levegő hideg, meg is fáznak.  

Magas ammóniaszint esetén kötőhártyahuruttal és a szaruhártya elváltozásaival is 
számolni kell. Az istálló légterének magas ammóniaszintje azonban a légzőszervi 
betegségek mellett a kokcidiozis jelentkezését is provokálja, sőt annak kártételét 
súlyosbítja.  

Ha magas a légtér ammóniatartalma, megnövekszik a levegő összcsíraszáma is, és 
ennek következtében romlanak a nevelési paraméterek, valamint a légzőszervi 
elváltozások aránya, aminek következményként pedig az elhullás aránya is növekszik. 

A különösen élénk anyagcserével rendelkező baromfi termeli a gazdasági haszonállatok 
közül a legtöbb szén-dioxidot, mert kilélegzett levegőjének szén-dioxid-tartalma 6-7 % 
(V/V). Abszolút mennyiségben 500 kg baromfi óránként 360 l szén-dioxidot lélegzik ki. 
Az istálló légterét azonban ennél sokkalta több szén-dioxid terheli lévén, hogy az ürülék 
bomlásából, az elhasznált, elnedvesedett, letapadt alomból, a hibásan működő 
fűtőberendezésekből keletkező gáz mennyisége hozzáadódik az animális szén-dioxid-
termeléshez. 
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A szén-dioxid nehezebb a levegőnél, ennél fogva helytelenül szervezett, elégtelen 
kapacitású szellőztető berendezések üzemeltetése esetén éppen a baromfi szintjén 
gyűlik össze a gáz a legmagasabb koncentrációban. 

A levegőben lévő 0,4-0,7 %-nyi szén-dioxid kezdetben étvágycsökkenést, 
aluszékonyságot, hosszabb idő után a súlygyarapodás csökkenését okozza. A légutak 
nyálkahártyáján szénsavvá alakul, amely savas kémhatású lévén károsítja a légzőhám 
csillóinak működését, aminek következtében súlyos légzőszervi elváltozások alakulnak 
ki. 1 %(V/V) körül már a gázcsere is akadályozott. Magasabb szén-dioxid-koncentráció 
esetén a percenkénti légzésszám jelentősen megnövekszik, a vízfogyasztás 
megemelkedik. Ha a szén-dioxid koncentrációja 4-6 %(V/V) fölé emelkedik, az állatok 
elpusztulnak.  

A rothadó fehérjéből keletkező kén-hidrogén hatásával a vizsgált telepen nem kell 
számolni, mert az alom kialakításának rendszere ezt megakadályozza, trágyarothadás 
nem alakul ki. 

Az energiahordozók tökéletlen elégése következtében szén-monoxid keletkezik, 
amelynek nagy az affinitása a vérsejtek hemoglobinjához, és így methemoglobint képez. 
A methemoglobin nem képes oxigént megkötni, így a szervezet működéséhez 
szükséges oxigén hiánya következtében az állat elpusztul, megfullad. A baromfi az 
alacsonyabb CO-tartalmú levegőt viszonylag hosszú ideig elviseli, de magasabb, pl. 600 
ppm CO-tartalmú levegőben a mérgezés tünetei már jelentkeznek, és e fölött, 1-2 óra 
alatt, elhullások is bekövetkeznek. 

Az istálló légterében lebegő 0,5-100 mikron átmérőjű porrészecskéknek a légzőszervi 
betegségek kifejlődésében nagy szerepük van, minthogy a felső légutak 
nyálkahártyájához tapadnak, míg az 5 mikronnál kisebb részecskék a mélyebb légutakba 
is bejutnak, sőt, az 1-2 mikron átmérőjűek elérik a tüdő alveolusait is. 

Minthogy a porrészecskék számos kórokozót visznek magukkal, a baromfi légzőszerveit, 
beleértve a légzsákokat, az orr- és orrmelléküregeket is, könnyen megfertőzik. A 
porrészecskéknek a légzőszervekre kifejtett hatása a porszemcsék behatolási 
mélységétől, a por milyenségétől és a rájuk tapadó kórokozók tulajdonságaitól függ. Ha 
a légzőhám csillóinak mozgását a magas ammóniatartalom, illetve egyéb ok 
csökkentette, vagy leállította, a porrészecskéknek és így a kórokozóknak is 
problematikussá válik az eltávolítása, a gyulladásos reakció folytán nagymennyiségű 
nyálka keletkezik, amely sokszor nem csak a kisebb, de a nagyobb légutakat, esetleg a 
légcsövet is elzárja, és az állat megfullad. 

A fentiekből világossá válik, hogy azoknak a tartástechnológiai előírásoknak a maximális 
betartása, amelyek az istálló-mikroklímát hivatottak a baromfiállományok élettani 
igényeihez igazítani, jelentős mértékben meghatározzák az állatok termelésének 
színvonalát. Az istálló nem megfelelő klimatizációja, akár azért, mert a technikai háttér 
nem megfelelő, akár azért, mert a technikát helytelenül üzemeltetik, jelentős 
állategészségügyi problémákat vált ki, amelyek veszélyeztetik a termelés 
gazdaságosságát. 
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A megengedhető légszennyezettség és az optimális légállapot a baromfiólban: 

A nevelőtérben megengedett határértékek Optimális 

Szén-dioxid Ammónia 
Szén-

monoxid 
Nitrogén-

dioxid 
Hőmérséklet  

oC 

Relatív 
páratartalom 

% 

5400 
mg/m3 

21,3 
mg/m3 

120 
mg/m3 

14 
mg/m3 

32/34 – 21 
(életkortól 

függő) 

70/75 – 50/60 
(életkortól 

függő) 

 

4.2.2 A VIZSGÁLT TELEPEN ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIAI LÉPÉSEI (LÉGSZENNYEZÉSI 

ASPEKTUSBÓL) 

• Előnevelt pulykák és más alapanyagok beszállítása  

• pulykanevelés 

etetés, itatás 

párásítással hűtés 

fűtés 

szellőztetés 

folyamatos etetőanyag és segédanyag szállítás 

• felnevelt kész állatok elszállítása 

• ólak tisztítása 

• szellőztetés 

• alom készítése 

4.2.2.1 Szállítási tevékenység 

Az állatok, valamint más alapanyagok be- és kiszállításának gépjármű okozta 
légszennyezése. 

A telep gépjármű forgalmát turnusonként (145 nap) lehet elosztani.  

Az állatok betelepítése 50 forduló nyerges vontató 

Táp szállítása 95 forduló nyerges vontató 

Napi rendszeres forgalom 580 forduló személygépkocsi 

Állatok elszállítása 130 forduló nyerges vontató 

Ez a járműforgalom légszennyezés szempontjából nincs jelentőséggel a teleptől ~250-
300 m távolságban haladó M1-es autópálya forgalmához képest. A környezet járművek 
általi légszennyezését az autópályán haladó járművek alakítják ki. 
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4.2.2.2 Takarmánytárolók feltöltése, az etetés és itatás 

Az etetés során a zárt betonból készült 10 t takarmány befogadására alkalmas 
takarmánytárolóból jut a tápanyag a spirálos behordó vonal közvetítésével az 
etetőrendszerbe (típusa Super Pito). A függesztett etetőrendszer az állatállományt 
folyamatosan, és egyenletesen látja el takarmánnyal. 

Az etetőrendszer teljesen elektromos meghajtású. Környezeti légszennyezése nagyon 
kismértékű, csak a takarmánytárolók feltöltésekor jut a levegőbe ~6-8 m3 
takarmányszagú levegő. 

Az itatás önitató rendszerrel történik (típusa Arien). Az itatást ivóvíz minőségű vízzel 
végzik, légszennyező hatás nincs. 

A vízzel együtt szükség esetén gyógyszeradagolást végeznek. A készülék automatikus 
működésű, típusa Dosatron DI 16. 

Az itató és gyógyszeradagoló rendszer teljesen elektromos meghajtású. 

4.2.2.3 A fűtés 

A baromfi élettevékenysége során hőt termel, ezért csak az őszi, téli és tavaszi hidegebb 
időszakokban szükséges a fűtés. Ekkor is szakaszosan a belső hőmérséklet 
függvényében. 

Minden istállón 1 db 80 kW-os hőlégbefúvó van elhelyezve (típusa Big Dutch Man GP 
70), amely a fűtést biztosítja a pulykák számára. 

A fűtés indítási és leállási hőmérsékletét a szellőzéstől függetlenül automatikusan lehet 
változtatni. 

4.2.2.4 Hűtés párásítással 

Az ólak hűtését mikroszkopikus méretű cseppekkel vízpermet beszórásával végzik. A 
hűtőberendezés üzemi nyomását a beépített nyomásfokozó szivattyú biztosítja. A 
porlasztás szakaszos üzemmódját a mikroklíma komputer időkapcsolós funkciója 
biztosítja a beállított menet- illetve állásidőnek megfelelően. A hűtőberendezés indítási 
és leállási hőmérséklete a szellőzés célhőmérséklet értékéhez igazítható és a 
hőmérsékleti görbének megfelelően automatikusan változtatható. A páraérzékelő 
segítségével egy, a felhasználó által meghatározott páraküszöbnél a rendszer 
automatikusan letiltható. 

4.2.2.5 Szellőztetés 

A ventiláció-technika feladata az állatállomány légcsere igényének kielégítése egész 
éven át. 

Mind a 12 istállóban épületenként 2 kicsi és 3 nagyobb teljesítményű axiál-ventilátor van 
beépítve, melyek adatai a következők: 
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EM 36 ventilátor 

Típus: EM36 ventilátor, galv. prop. 0,37 kW; 3 fázis 

Méret: 1090 x 1090 x 450 mm 

Légszállítás 0 Pa / 20 Pa: 19’800 m3/h / 18’350 m3/h 

Lapátátmérő/lapátok száma: 600 mm/6 db 

Villanymotor adatok: 0,37 kW; 230/400 V; 50 Hz 

Súly: 62 kg 

Zajkibocsátás: 62 dB 7 m távolságban mérve 

EM 50 ventilátor 

Típus: EM50 ventilátor, galv. prop. 1,1 kW; 3 fázis 

Méret: 1380 x 1380 x 450 mm 

Légszállítás 0 Pa / 20 Pa: 42’020 m3/h / 37’330 m3/h 

Lapátátmérő/lapátok száma: 830 mm/6 db 

Villanymotor adatok: 1,1 kW; 230/400 V; 50 Hz 

Súly: 91 kg 

Zajkibocsátás: 69 dB 7 m távolságban mérve 

A szellőzés szabályozása hőmérséklet és páratartalom alapján Hotraco szabályozó 
rendszerrel történik, az adatokat a számítógép folyamatosan rögzíti.  

Minden épületben a vezérlőegységhez hőérzékelő és páraérzékelő csatlakozik. A 
páraérzékelő a hűtés (párásítás) üzemmód küszöbértékének meghatározását segíti. 
Mind a minimum szellőzés, mind a fűtés automatikusan módosítható a páratartalom 
függvényében. 

A minimum szellőzési igény kielégítését a vezérlőegység használati utasításában is 
megtalálható un. ciklikus üzemmód biztosítja. Ezáltal a beállított célhőmérséklet alatti 
nevelőtér hőmérsékleten is biztosított az állatállomány egészséges fejlődéséhezés a gáz 
infrasugárzók megfelelő működéséhez szükséges oxigén utánpótlás. 

Az elszállított levegő pótlását biztosítják az épület hosszanti oldalán elhelyezett fém, 
hőszigetelt légbeejtő ablakok. 

A szellőzőrendszer emissziójának méréssel való vizsgálata több okból nem készült 

• az axiál-ventilátorok nem csövön át, hanem a szabadba nyílnak, és az épületek 
között a mérések kivitelezése akadályba ütközik 

• az emisszió idényjelleggel és a pulykanevelés periódusideje alatt is változik, tehát 
szakmailag korrekt jó időpontot nagyon nehéz találni a méréshez 

• a bűzhatás mérése ismert vegyület koncentrációjának mérésével nem oldható 
meg 
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4.2.2.6 Elektromos energiaellátás légszennyezési vonatkozásai 

A telep elektromos energiaellátása biztosított, de az esetleges áramkimaradások 
áthidalására telepítettek 2006-ben egy nagyobb teljesítményű áramfejlesztő aggregátort. 
Az aggregátort egy IS 100 K-IV típusú 100 KVA, 80 kW teljesítményű dízelmotor hajtja 
meg.  

A gépet üzembe helyezése óta 152 órán át használták az I-es és III-as telepen 
együttesen. 

A kis üzemóraszám miatt légszennyezési vonatkozásban nincs jelentősége a dízelmotor 
használatának. 

4.2.3 A TECHNOLÓGIAI EREDETŰ LÉGSZENNYEZÉS MÉRTÉKÉNEK VIZSGÁLATA 

4.2.3.1 A működő pontforrások ismertetése 

A telephelyen bejelentés-köteles légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek. A diffúz 
források kibocsátási adatait a következőkben mutatjuk be. 

4.2.4 LÉGSZENNYEZŐ ANYAG KIBOCSÁTÁS 

A telephelyen található épületekben turnusonként összesen 59400 db pulyka tartását 
végzik. Ez számosállat egységre átszámolva (0,013 számosállat egység egyenértéket 
figyelembe véve) 772 SZÁ–ot jelent. 

A távozó levegő szennyezőanyag tartalma 

A nevelő ólakban az állatok nevelése során a következő légnemű anyagok keletkeznek: 

Anális kibocsátás ammónia bűzanyagok 

o vízpára széndioxid 

Technológiai eredetű kibocsátás (fűtés miatt) 

o szénmonoxid 

o nitrogénoxidok 

o vízpára 

A pulykanevelés során az említett légszennyező forrásokon felül a 
kitrágyázáskor/trágyaszállításkor adódó levegőterhelés várható. 

Diffúz kibocsátás 

A szagkibocsátást számítással határoztuk meg. Számításaink a pulykatelepek 
szagkibocsátásával kapcsolatban elvégzett vizsgálati eredményeken (szakirodalmi 
adatokon) alapul.  

A telephelyről a szagok a trágyából, és az épületek szellőző ventilátoraiból juthatnak ki. 

Megjegyzés - A szaganyagok koncentrációját természetesen több tényező befolyásolja: 
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A friss trágya biológiailag aktív anyag. A mikrobák hatására a trágya bomlása folytatódik 
addig, amíg ezt a környezeti viszonyok fenntartják. Ez utóbbiak határozzák meg az 
anyag elbomlásának gyorsaságát, irányát, az illékony anyagok természetét, ill. 
mennyiségét is. A trágyában lévő illékony vegyületek jellege, mennyisége függ a napi 
takarmányanyag mennyiségétől és minőségétől, valamint az állatok fajától, fajtájától és 
korától. Különösen fontos környezeti jellemző a hőmérséklet, a nedvességtartalom, a pH 
és az oxigén-koncentráció. A kevert trágya bűzét elsősorban illó zsírsavak, aromás 
vegyületek és a trágyában lévő ammónia okozzák. Az illó zsírsavak a savanyodási fázis 
végtermékei, ez a folyamat már a trágya tárolásának első időszakában megkezdődik. Az 
erjedési folyamat alatt az illó zsírsavak alkotják a metánképződés alapanyagát. A trágya 
erjedése során bomlanak le az illó zsírsavak és az olyan aromás vegyületek is, mint pl. a 
fenol. Tekintettel arra, hogy az ammónia nem bomlik le, sőt a töménysége még 
növekszik, a megerjesztett keveréktrágyának sajátos szaga van. A bűz csökken az idő 
függvényében, a szag-emisszió kb. 25%-a a nem erjesztett trágyához képest. Az 
erjesztett trágyával terített parcella szag-emissziója 24 óra után a nullára csökken. 

Szagemisszió meghatározása I. 
Mivel a vizsgált telep területén a szagkibocsátó források egy nagyobb területen 
helyezkednek el, ezért a szagforrásokat összességében felületi forrásként kezeltük. A 
szagforrások által meghatározott összes terület megközelítőleg 34.000 m2, ez jelen 
esetben egy 400×85 méteres téglalap területének felel meg. Ez alapján a kibocsátó 
forrásnál σy0 kezdeti turbulens szóródási együttható értéke 85/4,3=19,77 m (a 
hosszabbik 400 m-es oldalt figyelembe véve 93,02 m). 

Átlagos szélsebesség:  v = 2,5m/s. 

 
Különböző sertés, baromfi és szarvasmarha istállók szagemissziója (OLDENBURG–

MANNEBECK, 1987) 

A fenti ábra alapján a pulykatartás fajlagos szagemissziója 75 SZE/s×SZÁ-nak adódik.  

A bűzemisszió hatásterületének becsléséhez a következő alapvetéseket tettük:  
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• A bűz kibocsátása szempontjából az épületek befoglaló alapterülete, mint területi 
forrást vettük alapul, 2 m effektív magassággal, a talajszinten felvett receptor-
ponttal számoltunk; 

• A szennyezőanyag terjedését az MSZ 21459/2-81 előírásainak megfelelően 
számítottuk ki, a füstfáklya tengelye alatti koncentráció számítási előírásai szerint, 
a maximálisan 57.900 SZE/s (75×772) kibocsátással számoltunk. 

• A sík, növényzettel borított területen a turbulens szóródási együtthatókat a „B” 
Pasquill-féle stabilitás indikátornak megfelelően határoztuk meg;  

• A terjedést a legkritikusabb időjárási körülménynek megfelelően, azaz a 
csapadékmentes időszakban vizsgáltuk; 

• a hosszabbik 400 m-es oldal irányában a számítások mellőzésével közöljük az 
eredményeket (mivel azon oldalon rövidebb távolságon belül teljesülhet a 
határérték)  

 

Szagemisszió meghatározása II. 
A szagemisszió számítását az állattartó épületekbe beépített ventillátorok üzemelésekor 
kialakuló állapotra, maximális kapacitás figyelembevételével végeztük el. 

A számításoknál a következő összefüggéseket vettük figyelembe: 

Vsz= V/3600 

E   = Z * Vsz 

E’  = E/SZA 

 

ahol, 

 Vsz = szennyezett levegő térfogatárama (m3/s) 

 V = ventillátorok légszállítása (lm3/h) 

 E = szagkibocsátás 

 Z = a szagkoncentráció, irodalmi adat (40 SZE/m3)  

 SZA   = az állatok számának számosállatra átszámított értéke 

(1 pulyka, vegyes korcsoportban 0,013 számosállat) 

Istálló 
sz. 

Alapter. 
m2 

Belső 
légtér 

m3 
Állatlétszám 

db 

Beépített 
ventilátorok 
légszállítása 

(V) m3/h 

Szennyezett 
levegő 

térfogatárama 
(Vsz) m3/s 

Szag 
kibocsátás 
(E) SZE/s 

Számosállat 
SZA 

Fajl. 
Szagkibocsátás 
(E') SZE/s/SZA 

1 1100 4125 4950 
148690-
165600 41,3-46 1652-1840 64,35 25,7-28,6 

 

Ez minden istállóra jellemző adat, azaz ezen számítás alapján a fajlagos szagkibocsátás max. 28,6 
SZE/s×SZÁ (kevesebb, mint az általunk használt szakirodalmi adat fele), így ezen számítást 
figyelembe véve a telephely szagkibocsátása 22.079 SZE/s. A további számítások során nem ezt az 
értéket, hanem a szakirodalmi adatokat vettük figyelembe. 

A szociális épület fűtése 
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Az épületet villanykályhákkal fűtik.  

A telepen 2 db gáztartály van elhelyezve.  

A telepen nem működik a használt levegő (füstgáz, véggáz) tisztítására szolgáló 
berendezés, mivel ezt a technológia illetve a használt levegő minősége nem teszik 
indokolttá. 

4.2.5 A TECHNOLÓGIÁBÓL KELETKEZŐ BŰZSZENNYEZÉS ÉS HATÁSAI 

A pulykanevelő épületek és környezetük diffúz légszennyező források, melyek 
kismértékben ammónia, de főleg bűz szennyezéssel terhelik a légkört. A bűz a 
306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 2.§ 6. szerint „szaghatással járó légszennyező 
anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető, az 
adott környezetben környezetidegen, és az érintett terület rendeltetésszerű használatát 
zavarja;” 

4.2.5.1 A közvetlen hatásterület meghatározása  

A légszennyező források hatásterületének meghatározásáról a 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik: 

 „helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 
legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett 
kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra 
számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai 
viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb, vagy 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;” 

Mivel a szagemisszióra jogszabályban foglalt határérték nincsen, ezért hatásterületet a 
jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem lehet kijelölni. 

Határértékek hiányában vizsgálatunk során viszonyítási értéknek 1 SZE/m3-t vettünk, 
mely 1 m3 szagmentes levegőben még éppen/vagy már szagérzetet kelt a vizsgálatnak 
kitett személyek legalább 50 %-ánál. 

Irodalmi adatok alapján a szagkoncentráció mértékeket az alábbiak szerint 
csoportosítjuk: 

Szagkoncentráció Szagegység/m3 

csekély 3--10 

közepes 10--50 

erős 50--100 

nagyon erős 100--500 

elviselhetetlenül erős > 500 
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Az adott terület légszennyezettségi állapota bűz szempontjából nem ismert, de tekintettel 
a környező területek földhasználati módjaira, a háttérszennyezettséget 1 SZE/m3-nek 
vehetjük. 

Mivel a hatásterület kijelölése jogszabályi alapon nem tud megtörténni, így javaslatunk 
alapján az állattartó telep hatásterületének az a határvonal tekinthető, ahol a telep 
bűzhatása 3 SZE/m3 szint alá csökken (Az Üzemeltető által működtetett 3 db 
állattartó telep összesített légszennyezőanyag hatásával a későbbiekben 
foglalkozunk). 

Rövid átlagolási időtartamra (1 óra) a talajközeli koncentrációk [MSZ 21459/2:1981] a 
következő táblázatban szerepelnek (a légköri terjedés leíró matematikai modellt lásd 
lentebb. 

Szennyezőanyanyagok rövid átlagolási időtartamra vonatkozó talajközeli koncentrációi 

Távolság (m) 50 100 200 238 484 500 

Σyt 14,8041 31,8516 68,6135 83,1905 182,5969 189,2943 

Σzt 29,7962 45,1630 76,5565 88,2137 160,0823 164,5812 

talajközeli koncentrációk (SZE/m3) 1 órás átlagok 

Bűz (általános), 
szakirodalom alapján 

16,56 5,11 1,40 1,00 0,25 0,24 

 

A bűzkibocsátás hatásterületénél a 3 SZE/m3 érték teljesülését vettük figyelembe. 
Átlagos körülményeket feltételezve a bűzkibocsátás hatásterülete (a 85 m-es 
oldalhosszúságú telekhatár irányában) 134 m (a 400 m-es oldalhosszúságú telekhatár 
irányában 80 m), a vizsgált terület határától számítva. A legközelebbi lakóház a 400 m-
es oldalhosszúságú bűzkibocsátó felülettől 484 m távolságban helyezkedik el. 

A bűzkibocsátás hatásterülete lakott területet és lakóházat nem érint. 

4.2.6 A LÉGSZENNYEZŐ HATÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

A telepen bejelentésre kőtelezett energiaszolgáltató, vagy elszívó pontforrás nem 
üzemel 

A szellőzés során szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, ammónia és bűzanyag jut 
a környezeti levegőbe. A szellőzőlevegővel kijutó légszennyező anyagok sokkal 
alacsonyabbak koncentrációjúak, mint a megengedett határérték, annak kevesebb, mint 
2,2 %-a. 

A bűzhatás a nagy távolságnak köszönhetően a településen nem jelenik meg.  

A jellemző szélsebesség esetén a bűzszennyezés 3 SZE/m3 alatti értéke 134 m után 
biztosan teljesül. A terület körül 484 m-en belül lakott területek nem találhatók. 

Összességében a bűzkibocsátás nem idéz elő minőségi változást a lakott területek 
környezetterhelésében. 
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4.2.6.1 3 db állattartó telep összesített légszennyezőanyag hatása 

A legközelebbi lakóterület irányában átlagos viszonyokat figyelembe véve kialakuló 
légszennyezettség a I. nevelőtelep 484 m távolságban, a II. nevelőtelep 1000 m 
távolságban és a III. nevelőtelep 578 m távolságban lévő bűzszámítási eredményét 
összegezve (0,25+0,06+0,09 = 0,40) legközelebbi lakóterületnél a 3 db telep együttes 
bűzhatása 1 SZE/m3 érték alatt marad.  

A 3 db telephelyen a szagforrások által meghatározott összes területet magába foglaló 
terület oldalhosszai: északi 800 m, nyugati 610 m, déli 516 m, keleti 694 m. 

Ez alapján a kibocsátó forrásnál σy0 kezdeti turbulens szóródási együttható értéke 

északi oldalon = 800/4,3=186,05 m 

nyugati oldalon  = 610/4,3=141,86 m 

déli oldalon   = 516/4,3=120,00 m 

keleti oldalon = 694/4,3=161,4 m 

 

Az összes szagemissziót 2×57.900+32.175=147.975 SZE/s értéknek számíthatjuk. 

A következő minta számítás során az előzőekben megadott, illetve a korábbi 
számításoknál használt alapadatokkal számoltam, a számítás ellenőrzésére a lakóterület 
és az északi oldal átlagos távolságát 484 m-t vettem alapul. 

Rövid átlagolási időtartamra (1 óra) a talajközeli koncentrációk [MSZ 21459/2:1981] a 
következő táblázatban szerepelnek (a légköri terjedés leíró matematikai modellt lásd a 
következő oldalon): 

Szennyezőanyagok rövid átlagolási időtartamra vonatkozó talajközeli koncentrációi 

Távolság (m) 50 100 200 253 484 500 

Σyt 14,8041 31,8516 68,6135 89,0164 182,5969 189,2943 

Σzt 187,3776 190,4265 200,2085 206,9505 244,6403 247,6076 

talajközeli koncentrációk (SZE/m3) 1 órás átlagok 

Bűz (általános), 
szakirodalom alapján 

6,58 3,03 1,34 1,00 0,41 0,39 

 

Ezek alapján a lakóterületen kialakuló legnagyobb koncentráció 0,41 SZE/m3, ami jó 
egyezést mutat a 3 telephely összegzett értékével (ld. korábban, 0,40 SZE/m3) 
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A fenti számításokat a továbbiakban nem részletezve a 3 db terület összegzett 
hatásterületének a határa, a 3 db területet magába foglaló terület széleitől számítva (3 
SZE/m3 teljesülése, illetve tájékoztatásul az 1 SZE/m3 teljesülése) az alábbiak szerint 
alakulnak: 

   3SZE/m3 teljesülése  1 SZE/m3 teljesülése 

északi irányban 101 m    253 m 

nyugati irányban 126 m    294 m 

déli irányban  141 m    314 m 

keleti irányban 114 m    275 m 

Összegzés 

A jellemző szélsebesség esetén a 3 db terület összegzett bűzszennyezésének 3 SZE/m3 
alatti értéke 141 m után biztosan teljesül. A 3 db területet magába foglaló terület körül 
484 m-en belül lakott területek nem találhatók. 

Összességében a bűzkibocsátás nem idéz elő minőségi változást a lakott területek 
környezetterhelésében. 
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4.3 Zajhatások 

4.3.1 A TERÜLET ÉS A ZAJFORRÁSOK LEÍRÁSA 

A telep közvetlen közelében lakóházak nincsenek. A legközelebbi lakóház Mocsa 
település szélén ~500 m távolságban van a telep határától. 

A telepen baromfinevelő épületek helyezkednek el. A telepen rendszeresen működő és 
ideiglenesen üzemelő zajforrások vannak.  
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Az állandó zajforrások a baromfi nevelő épületek szellőzését biztosító ventilátorok. A 
ventilátorok az épület levegőjét szívják ki, és nyomják kifelé és jellemzően az épületek 
két végén helyezkednek el. 

A ventilátorok fajtái 

 EM 50 típusú, zajkibocsátása 69 dB 7 m távolságban 

 EM 36 típusú, zajkibocsátása 62 dB 7 m távolságban 

A ventilátorok nem működnek állandóan, a belső tér hőmérséklete és páratartalma 
szerint automatikusan kapcsolódnak be, vagy ki.  

A baromfitelep két elkülönült részen helyezkedik el 

 északnyugati egysége a I. és III. számú telepek, ezek egy csatornával vannak 
elválasztva egymástól, de egységet alkotnak 

 délkeleti egysége a II. számú telep 

A két egység között ~400 m távolság van. 

A I. és III. telep a lakott területtől (legközelebbi védendő objektum) ~500 méter 
távolságban van. 

4.3.2 A TELEP ZAJHATÁSAI 
A baromfinevelő épületek két végén helyezkednek el a ventilátorok 

 minden épület ÉNy-i végén annak oldalán a sarkától 3 m-re egy EM 36 

 minden épület DK-i végén egy EM 36 és három EM 50 típusú 

Az épület oldalán elhelyezkedő ventilátorok épület-páronként egymás felé néznek és a 
szélső épületé nem a kerítés felé fordul. 

4.3.2.1 A DNy-i oldal számítása (I. felület) 

Az oldal felé egyik ventilátor sem „néz”, tehát ezen a felületen a zajforrások direkt 
zajszintje nem jelentkezik. Az első épület zaja jelentkezik kismértékben, mert a 
ventilátorok zajhatását befolyásolja az irányítási index, mely ebben az esetben 5 dB. Az 
így kialakuló zajszint 

Épület 
száma 

A zajforrások 
távolsága a 

ponttól 

m 

Kialakuló 
zajszint 

dB 

Irányítási 
index 

dB 

Eredő 

zajszint 

dB 

1 46 57,6 -5 53 

A DNy-i oldalon a kijelölt felületen (I.) kialakuló zajszint 53 dB 
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4.3.2.2 Az ÉNy-i oldal számítása (II. felület) 

A ventilátor zajszintje egy-egy épületen: 62 dB 

A vizsgálandó felület a telekhatártól kifelé 10 m távolságra van kijelölve. A legzajosabb 
pont az épülettel (így a ventilátorral) szemben lévő pont. 

A három vizsgálandó pont: 

1. A 6. számú épülettel szemben 

2. A kerítés közepén 

3. A 15. számú épülettel szemben 

Az II/1. ponton kialakuló zajszint számítása  

Épület 
száma 

A zajforrások 
távolsága a ponttól 

m 

Kialakuló 
zajszint 

dB 

Irányítási 
index 

dB 

Eredő 

zajszint 

dB 

1 173 34,1  

51 

2 124 37,0 -5 

3 104 38,6  

4 72 41,7 -5 

5 46 45,6  

6 29 49,7 -5 

7 40 46,9 -5 

8 69 42,1  

9 101 38,8 -5 

10 135 36,3  

11 167 34,4 -5 

12 202 32,8  
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Az II/2. ponton kialakuló zajszint számítása  

Épület 
száma 

A zajforrások 
távolsága a ponttól 

m 

Kialakuló 
zajszint 

dB 

Eredő 

zajszint 

dB 

7 251 30,9 

46 

8 216 32,2 

9 187 33,5 

10 150 35,4 

11 118 37,5 

12 86 40,2 

13 107 38,3 

14 144 35,7 

15 173 34,1 

16 207 32,6 

17 236 31,4 

18 268 30,3 

 

Az II/3. ponton kialakuló zajszint számítása  

Épület 
száma 

A zajforrások 
távolsága a 

ponttól 

m 

Kialakuló 
zajszint 

dB 

Irányítási 
index 

dB 

Eredő 

zajszint 

dB 

13 101 38,8  

54 

14 66 42,5 -5 

15 40 46,9  

16 23 51,7  

17 35 48,0 -5 

18 66 42,5  

Az ÉNy-i oldalon a kijelölt felületen (II.) kialakuló zajszint 54 dB 

4.3.2.3 Az ÉK-i oldal számítása (III. felület) 

Az oldal felé egyik ventilátor sem „néz”, tehát ezen a felületen a zajforrások direkt 
zajszintje nem jelentkezik. Az első épület zaja jelentkezik kismértékben, mert a 
ventilátorok zajhatását befolyásolja az irányítási index, mely ebben az esetben 5 dB.  
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Az így kialakuló zajszint 

Épület 
száma 

A zajforrások 
távolsága a 

ponttól 

m 

Kialakuló 
zajszint 

dB 

Irányítási 
index 

dB 

Eredő 

zajszint 

dB 

1 112 49,9 -5 45 

Az ÉK-i oldalon a kijelölt felületen (III.) kialakuló zajszint 45 dB 

4.3.2.4 A DK-i oldal számítása (IV. felület) 

A négy ventilátor eredő zajszintje egy-egy épületen: 74 dB 

A vizsgálandó felület a telekhatártól kifelé 10 m távolságra van kijelölve. A legzajosabb 
pont az épülettel (így a ventilátorral) szemben lévő pont. 

A három vizsgálandó pont: 

4. A 3. számú épülettel szemben 

5. A kerítés közepén 

6. A 10. számú épülettel szemben 

Az IV/1. ponton kialakuló zajszint számítása  

 

Épület 
száma 

A zajforrások 
távolsága a ponttól 

m 

Kialakuló 
zajszint 

dB 

Eredő 

zajszint 

dB 

1 164 46,6 

69 

2 130 48,6 

3 98 51,1 

4 66 54,5 

5 35 60 

6 17 66,3 

7 32 60,8 

8 63 54,9 

9 98 51,1 

10 132 48,5 

11 161 46,8 

12 184 45,6 
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Az IV/2. ponton kialakuló zajszint számítása  

 

Épület 
száma 

A zajforrások 
távolsága a ponttól 

m 

Kialakuló 
zajszint 

dB 

Eredő 

zajszint 

dB 

7 251 42,9 

58 

8 222 43,9 

9 184 45,6 

10 156 47 

11 121 49,3 

12 86 52,2 

13 104 50,6 

14 135 48,3 

15 164 46,6 

16 202 44,8 

17 225 43,9 

18 259 42,6 

 

Az IV/3. ponton kialakuló zajszint számítása  

Épület 
száma 

A zajforrások 
távolsága a ponttól 

m 

Kialakuló 
zajszint 

dB 

Eredő 

zajszint 

dB 

13 98 51,1 

67 

14 66 54,5 

15 37 59,5 

16 23 63,7 

17 35 60 

18 66 54,5 

A DK-i oldalon a kijelölt felületen (IV.) kialakuló zajszint 69 dB 
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4.3.3 AZ IDEIGLENESEN MŰKÖDŐ ZAJFORRÁSOK 

A telepen az állandó energiaellátás érdekében egy dízel meghajtású generátor van 
telepítve, mely JOHN DEERE gyártmányú. 

 A telepen elhelyezett áramfejlesztő közösen látja el árammal az I. és III. számú 
telepeket. Típusa Montana JS 200 K. Hangnyomásszintje 7 m távolságban 68,2 
dB(A)  

A készülékek csak havária (áramkimaradás) esetén működnek, mert csak így lehet 
biztosítani, hogy ne következzen be nagyszámú elhullás.  

A zajhatások vizsgálata esetében az eseti jelleg miatt nem kell figyelembe venni. 

4.3.4 A VÉDENDŐ OBJEKTUMOKNÁL KIALAKULÓ ZAJSZINT 

Mocsa település lakóházai a telekhatártól ~500 m távolságban helyezkednek el. Ezeknél 
a védendő objektumoknál kialakuló zajszint 31 dB. 

4.3.5 A TELEP MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZLEKEDÉS ZAJ SZEMPONTÚ ELEMZÉSE 

4.3.5.1 A forgalom ismertetése 

A szállítások az alábbi ütemben zajlanak 

Tevékenység 

(szállítandó 
anyag) 

Teljesítmény Jellemző napi 
teljesítmény 

Személyforgalom 6 fő/nap (személygépkocsi, kerékpár, stb.) 3 szgk forduló/nap 

Takarmány 5 forduló/hét (260 forduló/év) 1 forduló/nap 

Alomanyag 1 forduló/hét (48 forduló/év) 1 forduló/nap 

Tojókiszállítás 10 hetente 5 napon át 5 forduló/nap 5 forduló/nap 

Bakkiszállítás 16 hetente 12 napon át 5 forduló/nap 5 forduló/nap 

Betelepítés 20 hetente 5 napon át 10 forduló/nap 10 forduló/nap 

Kitrágyázás 20 hetente 15 napon át 10 forduló/nap Nem közúti szállítás 

A telep működése során csúcsterhelésként naponta 4 személygépkocsi, 4 közepesen 
nehéz és 20 pótkocsis teherautó elhaladással kell számolni. Jellemző terhelésként a 
napi takarmányszállítást kell figyelembe venni, ami 4 közepesen nehéz teherautó 
elhaladást jelent a szokásos személyforgalom mellett. 

A telep által használt útvonalon a 2005 évi forgalmi adatok (a szállítás Mocsán keresztül 
történik, ami a 8+148 szelvénnyel jellemzett): 

Út száma 8142 

Határszelvények 0+000 8+148 8+148 15+740 

Személy 
gépkocsi 

619 701 

Kisteher 127 184 
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Út száma 8142 

Autóbusz 
egyes 38 30 

csuklós 3 1 

Teher-
gépkocsi 

közepesen 
nehéz 24 24 

nehéz 17 19 

pótkocsis 17 20 

nyerges 4 10 

speciális 0 1 

Motorkerékpár 27 57 

Kerékpár 16 124 

Lassú járművek 25 48 

 

4.3.5.2 A működés közlekedési zajhatásainak számítása 

A 0+000 és 8+148 határszelvények között zajlik a baromfitelep keltette forgalom. A 
forgalmi adatok a telep kiszolgálását is magukban foglalják. A telep gerjesztette 
közlekedési zajt úgy lehet bemutatni, hogy annak hiányában mekkora lenne a zajszint. 

A fenti forgalmi adatok alapján számított zaj a Közúti közlekedési zaj számítása című Út 
2-1.302:2000 számú Útügyi műszaki előírás szerint: 

A kiindulási feltételek: 

Nappali, egyenletesen áramló forgalom, sík út 

Az útburkolat érdességétől függő korrekció       (K)=2,9 

Útvonal neve 

Járműkategória 

1 2 3 

jármű/nap (Q i) 

teljes 
forga-
lom 

baromfi
telep 
nélkül 

teljes 
forga-
lom 

baromfi
telep 
nélkül 

teljes 
forga-
lom 

baromfi
telep 
nélkül 

csúcsterhelés időszakát figyelembe véve 

8142 út 0+000 
km 8+148 742 615 89 75 66 56 

Qin 42,4 42,2 5,1 4,3 3,7 3,2 

Kt korr 75,2 75,2 79,2 79,2 83,1 83,1 

Gi 69,9 69,9 73,9 73,9 76,6 76,6 

KD az átlagos hangvisszaverő 
tulajdonságú területen -17,0 -17,0 -26,2 -27,0 -27,6 -28,3 



Kövesi Kft. ─ Mocsa I. baromfitelep  

Környezetvédelmi felülvizsgálat 

 

HORTUM Kft. Készült: 2012. december 33 
 

A kiindulási feltételek: 

Nappali, egyenletesen áramló forgalom, sík út 

Az útburkolat érdességétől függő korrekció       (K)=2,9 

Útvonal neve 

Járműkategória 

1 2 3 

jármű/nap (Q i) 

teljes 
forga-
lom 

baromfi
telep 
nélkül 

teljes 
forga-
lom 

baromfi
telep 
nélkül 

teljes 
forga-
lom 

baromfi
telep 
nélkül 

gépjárművek sebessége 
(km/h) 50 50 50 50 50 50 

LAeq(7,5) 58,2 58,1 52,9 52,2 55,5 54,8 

LAeq(7,5) összesen a teljes 
forgalomra 60,8 

LAeq(7,5) összesen a 
baromfitelep nélküli forgalomra 60,5 

átlagos terhelés időszakát figyelembe véve 

8142 út 0+000 
km 8+148 746 742 89 85 66 66 

Qin 42,4 42,2 5,1 4,8 3,7 3,7 

Kt korr 75,2 75,2 79,2 79,2 83,1 83,1 

Gi 69,9 69,9 73,9 73,9 76,6 76,6 

KD az átlagos hangvisszaverő 
tulajdonságú területen -17,0 -17,0 -26,2 -26,4 -27,6 -27,6 

gépjárművek sebessége 
(km/h) 50 50 50 50 50 50 

LAeq(7,5) 58,2 58,1 52,9 52,7 55,5 55,5 

LAeq(7,5) összesen a teljes 
forgalomra 60,8 

LAeq(7,5) összesen a 
baromfitelep nélküli forgalomra 60,8 

A számításokból látható, hogy a csúcsterhelés esetén 0,3 dB zajszintemelkedést okoz a 
telep üzemeltetése. A napi rendszeres munkavégzés (az év 81%-ának időszaka) idején 
a zajszint gyakorlatilag nem emelkedik a telep működése következtében. 

4.3.6 A ZAJHATÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

A baromfi telep zajhatásainak során megállapítható, hogy állandó és – áramszünet 
idején – ideiglenesen működő zajforrások vannak a telepen. 
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A kialakuló zajszintek összefoglaló táblázata 

Zajszint az I. számú területen a telekhatártól kifelé 10 m távolságban 

ÉNy-i kerítés ÉK-i kerítés DK-i kerítés DNy-i kerítés 

54 dB 45 dB 69 dB 53 dB 

 

Mocsa település lakóházainál maximálisan 31 dB zajszint figyelhető meg. 

A telep üzemeltetése miatt a település fő közlekedési útjának zajszintje  

 a jellemző üzemmenet alatt nem emelkedik, 

 csúcs szállítási időszakban 0,3 dB emelkedés figyelhető meg 

Összességében megállapítható, hogy a baromfitelep üzemeltetésének a környezetre 
nézve nincs káros, határértéket meghaladó zajhatása. 

4.4 Vízre gyakorolt hatások 

A vízre, mint környezeti elemre gyakorolt hatások, a vízkészletekből vett vízmennyiségek 
és a használt, illetve szennyezett vizek által okozható környezetterhelések tekintetében 
kerültek vizsgálatra. 

4.4.1 VÍZELLÁTÁS 

A telephely vízigénye nagyobb részben technológiai (ivóvíz biztosítása az állatoknak) 
kisebb részben a szociális jellegű vízfelhasználásból ered.  

A szociális és a technológiai jellegű vízigényt a telephely a Mocsa 033/2 hrsz-ú Mocsa 
III. telephelyen lévő fúrt kútból, illetve a hozzá kapcsolódó víztoronyból fedezi. A vízellátó 
rendszer üzemeltetője a MELENZÍR Kft. A saját vízellátás elégtelensége esetén (pl. 
meghibásodás, karbantartás) lehetőség van víz vételezésére a települési ivóvíz 
közműhálózatról. 

A Kövesi Kft. Mocsa I. telepe vízfelhasználásának közel 97%-a az állatok itatását 
szolgálja, egyéb vízfelhasználás 3% vízigényt tesz ki.  

A telephelyen a különböző célú vízfelhasználások külön-külön nem mértek. 

A csapadékvizek a technológiából eredően nem szennyeződhetnek, a telep burkolatlan 
területein elszikkadnak. 

4.4.2 SZENNYVÍZKIBOCSÁTÁS 

A telephelyen kizárólag kommunális jellegű szennyvíz (települési folyékony hulladék) 
keletkezik, melynek éves mennyisége 2011-ben 3000 kg. 

Az elmúlt években az ólak tisztítása már nem mosással történik, azonban a korábbi 
technológiából eredően szennyvíz található az aknákban. Ezt a mennyiséget a 2012. 
december 10-én kelt nyilatkozata alapján (melyet az Észak-dunántúli KTVF részére a 
Kft. megküldött) az ORGANOFERM Környezetvédelmi Kft. szállítja el. 
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4.4.3 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS 

Az egyeztető tárgyaláson elhangzottak szerint a telep csapadékvíz-elvezetésének 
kérdése nem egyértelmű. A benyújtott dokumentációban szerepel egyrészt, hogy a 
telephely csapadékvizei a terület burkolatlan részein elszikkadnak, részben, hogy a 
telepen lévő csapadékvíz-elvezető csatorna befogadója a Boldogasszonyi tó. 

A csapadékvíz-elvezetés jelenlegi helyzete: 

A telephely csapadékvíz-elvezető rendszerrel nem rendelkezik, sem zárt elvezető 
rendszer, sem pedig nyílt árkok nem kerültek kialakításra. A telephelyre lehulló csapadék 
jelentős része a terület burkolatlan felületein elszikkad. A telephelyen keresztülhúzódó 
022 hrsz-ú árok (amely a  031 hrsz-ú időszakos vízfolyásba /csatorna/ torkollik) nem a 
csapadékvizek elvezetésére szolgál, ebbe kontrollált bevezetés nem történik. Mivel 
csapadékvíz-elvezető műtárgyak a telephelyen  nem kerültek kialakításra, a csapadékvíz 
egy része a nevezett csatornába, és ezen keresztül a Boldogaszsonyi tóba csak a terület 
természetes lefolyási viszonyaiból adódóan juthat. 

4.5 A szilárd hulladékok által okozott környezeti hatások 

A szilárd hulladékok keletkezését a 3.1. sz. fejezetben bemutatott technológiák 
elemzésével vizsgáltuk. A termelési folyamatok és kiegészítő tevékenységek során az 
alábbi hulladékok keletkezhetnek: (Azonban keletkezésük a mindenkori technológiai 
folyamatoktól függ.) A 2011. évben felhasznált anyagokat kilépő termékeket és a 
keletkezett hulladékokat az alábbi táblázatok részletezik. 

A technológiához alkalmazott alapanyagok és azok éves felhasznált mennyiségei.  
(a 2011. évi anyagmérlegből kiindulva) 

Felhasznált anyagok (INPUT)  
Felhasznált anyag Felhasználási 

terület 
Keletkező hulladék 

sorsa 
Mennyiség 

Veszélyes anyagok 

Fertőtlenítőszerek Fertőtlenítés Cseregöngyöleg 320 l 

Állatgyógyászati készítmények 

Gyógyszerek, 
vakcinák 

Állateü-i ellátás  1.544 l 
1.329 kg 

Nem veszélyes anyagok 

Előnevelt pulyka   170.437 db 

Alom szalma   555 bála 

220,5 t 

Alom forgács   232,8 t 

Takarmány   4.990,9 t 

Víz   9.493 m3 
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Előállított termékek és azok éves mennyiségei 
(a 2011. évi anyagmérlegből kiindulva) 

Előállított/kilépő anyagok (OUTPUT)  
Előállított anyagok Felhasználási 

terület 
Keletkező hulladék 

sorsa 
Mennyiség 

Nem veszélyes anyagok  

Vágópulyka    140.966 db 

Pulykahulla 
 ATEV ZRt  

Győri gyára 
F.I.L.M. Kft. 

9,5 t 

23,56 t 

Pulykatrágya Termőföldön való 
hasznosítás Kisalföld Mzg-i Zrt. 753 t 

Szociális szennyvíz 
Szennyvíztisztító 
telepen kerül 
kezelésre 

Bábolna 
Szennyvízkezelő és 

Szolgáltató Kft. 
3.000 kg 

Veszélyes anyagok 

Állatgyógyászati 
göngyöleg 

 Győri Hulladékégető 
Kft. 

115 kg 

4.5.1 VESZÉLYES HULLADÉKOK 

2011. évben az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek: 

Veszélyes hulladék EWC Kód Mennyiség (kg) 

Állatgyógyászati göngyöleg 15 01 10* 95  

4.5.1.1 Veszélyes hulladékok gyűjtése, kezelése 

Veszélyes hulladékok gyűjtése 
A veszélyes hulladék gyűjtése és tárolása munkahelyi gyűjtőhelyeken történik. A 
munkahelyi gyűjtőhelyek részben az ólak előterében, részben a szociális épületeken 
belül, erre a célra kialakított, elkülönülő helyen kerültek kialakításra. 

A munkahelyi gyűjtőhelyeken a pulykatenyésztéshez kapcsolódóan képződő veszélyes 
hulladékok gyűjtésére fedeles műanyag kukák kerültek kihelyezésre, amelyek a hulladék 
fajtájának megfelelő jelöléssel vannak ellátva. 

A gépüzemelés, javítás, karbantartás során veszélyes hulladék normál üzemmenetben 
nem keletkezik, mivel a telephelyen gépjavítást nem végeznek. A korábban felsorolt 
javítási, karbantartási hulladékok csak abban az esetben keletkezhetnek, amennyiben 
olyan meghibásodás lép fel, amelyet a biztonságos üzemmenet érdekében azonnal el 
kell hárítani. Ebben az esetben a keletkező jelentéktelen mennyiségű (2-5 kg) hulladék 
erős műanyag zsákban ideiglenesen gyűjthető. 
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A veszélyes hulladék tárolása a szociális épületen belül, erre a célra kialakított, 
elkülönülő helyen történik, a következők figyelembe vételével: 

- A tárolás a veszélyes hulladékot kémiai hatásainak ellenálló, teherbíró és 
folyadékzáró aljzaton történik. 

- A külső csapadékvíznek a gyűjtőhelyre jutása, illetőleg a veszélyes hulladék 
csapadékkal történő érintkezése kizárt. 

- A gyűjtés időtartama során esetleg megsérülő csomagoló eszközökből, 
gyűjtőedényzetből kikerülő veszélyes hulladék környezetszennyezést nem okoz. 

- A keletkezett veszélyes hulladékok a hulladék kémiai hatásainak ellenálló gyűjtő 
edényben kerülnek gyűjtésre. Illékony összetevőket tartalmazó hulladékok gyűjtése 
zárt edényzetben történik, megakadályozva, hogy ezek a komponensek a 
környezetbe kerüljenek. 

Hasznosítás/ártalmatlanítás 

A keletkezett állatgyógyászati göngyöleg ártalmatlanítása: 

Kezelési 
kód: 

Kezelést végző 
KÜJ/KTJ száma: 

Kezelést végző 
neve: Típus: Kezelésre átadott 

mennyiség [kg]: 

D10 
KÜJ: 100 170 988 

KTJ: 100 325 659 
Győri Hulladékégető 

Kft. 
K 115  

4.5.2 NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 

A nem veszélyes hulladékok az alábbi hulladékfajtákból tevődnek össze: 

- Hulladékká vált állati szövetek, 

- Emésztőgödrökből származó iszap, 

- Műanyag csomagolási hulladékok 

2011. évben az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkeztek: 

Nem veszélyes hulladék EWC Kód Mennyiség (kg) 

Hulladékká vált állati szövet 02 01 02 32.539 

Emésztőgödrökből származó iszap 20 03 04 7.000 

Műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 0 

4.5.2.1 Állati hulladékok gyűjtése 

A tevékenység során keletkező állati hulladékokat (hulladékká vált állati szövet) 
elkülönítve gyűjtik a veszélyes és kommunális hulladékoktól az ATEV ZRt. által 
biztosított konténerekben. 
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Nyilvántartás és kiszállítás 

Az állati hulladékokat az ATEV ZRt. szállítja el hetente 3 alkalommal (hétfőn, szerdán és 
pénteken) valamint a F.I.L.M. Kft. szállítja el igénytől függően. A kiszállított mennyiségről 
nyilvántartást vezetnek.  

A keletkezett hulladékká vált állati szövet begyűjtése: 

Kezelési 
kód: 

Kezelést végző 
KÜJ/KTJ száma: 

Kezelést végző 
neve: Típus: Kezelésre átadott 

mennyiség [kg]: 

P0299 
KÜJ: 100 170 793 

KTJ: 100 370 523 
ATEV ZRt.  
Győri gyára 

B 9.494 

P0299 
KÜJ: 100 813 801 

KTJ: 10 306 019 
F.I.L.M. Kft. B 23.560 

4.5.2.2 Szociális szennyvíz gyűjtése és kezelése 

A telephelyen keletkező szennyvíz a telephelyi szennyvízgyűjtő-aknákba kerül. A 
szippantott szennyvizet szállítási szerződés keretében a Bábolna Szennyvízkezelő és 
Szolgáltató Kft. viszi el a telephelyről. A szennyvíz befogadója az ÉDV ZRt., Mocsai 
Szennyvíztisztító telepe.  

A keletkezett szennyvíz begyűjtése: 

Kezelési 
kód: 

Kezelést végző 
KÜJ/KTJ száma: 

Kezelést végző 
neve: Típus: Kezelésre átadott 

mennyiség [kg]: 

B0001 
KÜJ: 100 336 665 

KTJ: 100 572 921 

Bábolna 
Szennyvízkezelő és 

Szolgáltató Kft. 
B 3.000 

4.5.2.3 Műanyag almos zsák kezelése 

A telephelyen keletkező, faforgáccsal szennyezett zsákokat szelektíven gyűjtik, így azok 
veszélyes anyagokkal nem szennyeződhetnek. Mivel az alomanyagot tartalmazó zsák 
nem használható többutas csomagolásként, az elhasználódott, már hulladékká vált 
polietilén zsákokat az Észak-dunántúli MÉH Kft. gyűjti be. 

4.5.2.4 Kommunális jellegű hulladék gyűjtése 

A kommunális jellegű hulladékokat az egyéb hulladékoktól elválasztva “kommunális 
hulladék” feliratú hulladékgyűjtő edényben gyűjtik. 

A kommunális hulladékot a közterület fenntartó cég szállítja el, kéthetente egyszer. 
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Hulladéknyilvántartás és adatszolgáltatás 

A telephelyen a keletkezett és kiszállított hulladékok mennyiségéről folyamatos 
nyilvántartást vezetnek és arról a Kft. a környezetvédelmi hatóságoknak jogszabályban 
meghatározott módon adatokat közöl. Az éves IPPC ellenőrzés során az illetékes 
hatóság hulladékgazdálkodás területén az engedélyben foglaltak szerinti hiányosságot 
nem tárt fel. 

4.6 A talaj és talajvíz minőségére gyakorolt hatások 

4.6.1 A TALAJSZENNYEZŐ TEVÉKENYSÉGEK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A telep normális működése során közvetlenül nem szennyezi, szennyezheti sem a talajt 
sem a talajvizet. 

A talaj és talajvíz szennyezés tekintetében elsõsorban a potenciális szennyezõ 
forrásokat kell számba vennünk. Ezek lehetnek: 

• veszélyes anyagok szállítása 

• szennyvízgyűjtő aknák. 

Az ezekhez kapcsolódó létesítmények úgy kerültek megtervezésre, hogy a 
lehetőségekhez mérten, a károkozás lehetőségét a minimálisra csökkentsék. 

A szennyvízgyűjtő aknák vízzárósága vizsgálatát a Kövesi Kft. a 2007. évben 
elvégeztette. A vizsgálatok nem megfelelőséget nem mutattak ki. 

4.6.2 ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK 

A telephely működése során a potenciális talaj- és talajvíz-szennyezés lehetősége 
csekély normál üzemmenet mellett valamint az Egységes Környezethasználati 
Engedélyben foglaltak maradéktalan betartása esetén. A telepeken talajvíz-figyelő 
kúthálózat jelenleg nem üzemel. A Kövesi Kft. 2012. novemberében vízjogi létesítési 
engedélyt kapott monitoring kutak kialakítására. Amennyiben 2013-ban a telephelyen a 
termelés a korábbiak szerinti volumenben újraindításra kerül, úgy 2013-ban a monitoring 
rendszer kiépítésre kerül. 

4.6.3 A KÖRNYEZETI HATÁS ÉRTÉKELÉSE 

- Az üzem jelenlegi tevékenységének gyakorlásából eredő talaj-talajvíz szennyezés nem 
valószínűsíthetõ. 

A tevékenység felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatásainak előrejelzése a 
környezeti kockázatok összefoglaló adatai és értékelése alapján tehető meg, amelyek a 
következő táblázatban kerülnek összefoglalásra. 
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Kockázati tényező A kockázati tényező jellemzése A kockázati tényező 
hatása a kockázatra 

A szennyezett terület 
kiterjedése 

Lokális, egymástól elkülönülő Alacsony 

A szennyezett 
környezeti elem 

Talajvíz Közepes 

Szennyezőanyag 
azonosítása 

Nitrát, és szulfát Közepes 

A környezeti 
koncentráció 
előrejelzése 

Az aknák vízzáróvá tételével a 
szennyezőanyag-utánpótlás 
megszűnik, a környezeti elemekbe 
történő kibocsátás teljes mértékben 
megszűnik. 

Pozitív változás 

Hatásviselők Humán hatásviselők jellemzően 
nincsenek. Az érintett víztest talajvíz, 
az ivóvízellátás alapját főként a 
rétegvizek képezik. A vízi és 
szárazföldi ökoszisztéma jellemzően 
nem érintett. 

Alacsony 

Jelenlegi és jövőbeni 
területhasználatok 

A terület nem érint sem ivóvízbázist, 
sem lakóterületet, sem üdülőterületet, 
csak jellemzően mezőgazdasági 
hasznosítású területeket. A 
területhasználatok jellege várhatóan a 
jövőben sem változik. 

Alacsony 

Expozíciós 
lehetőségek 

A területhasználatokból adódóan az 
expozíciós lehetőségek szűkek. Az 
érintett területen a talajvizet is érintő 
munkavégzés jellemzően nem 
történik. 

Alacsony 

 

A terület meteorológiai adatai jellemzően nem befolyásolják a kialakult szennyezés 
kockázati tényezőit. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az azonosított kockázati tényezők jellemzően 
alacsony, illetve közepes mértékben, vagy egyáltalán nem befolyásolják negatív 
irányban a kialakuló kockázat mértékét. Ez alapján a becsülhető kockázat mértéke 
alacsony. 

4.6.4 JAVASLATOK 

- Különös tekintettel kell lenni a jelenlegi rendszer további alkalmazására, a potenciális 
szennyezési lehetőségek elleni védekezést kiemelt feladatnak kell tekinteni 
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4.7 Élővilág 

4.7.1 A TELEPHELY ÉLŐVILÁGA 

A telep területe általában nincsen túlzsúfolva épületekkel, létesítményekkel, így sok 
helyen láthatók kisebb zöldfelületek fákkal, bokrokkal, gyomtársulásokkal, gyeppel, 
azonban antropogén hatásokkal erősen terhelt. 

4.7.2 A KÖVESI KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK AZ ÉLŐVILÁGRA GYAKOROLT HATÁSA 

A létesítmény az adott területen több évtizede üzemel. A Kövesi Kft. tevékenységével 
kapcsolatosan új területek elfoglalására nem került sor. Ezek alapján elmondható, hogy 
a létesítmény a felülvizsgálat idején területi adottságként fogható fel. Mivel a telephely 
jelenlegi tevékenysége a korábbiakhoz hasonló, így valószínűsíthető, hogy 
tevékenysége az élővilágra számottevő hatást nem gyakorol. 

4.8 Rendkívüli események 

Veszélyforrások a vállalatnál 

• a felhasznált veszélyes anyagok, illetve ezek tárolása, mozgatása és a velük 
végzett munka során fellépő tűz- és robbanásveszély, mérgezés, maró hatás, 
égési sérülés, környezetkárosítás, korrózió, stb.-, 

• a termelő, termelést kiszolgáló, karbantartó és egyéb tevékenységek során 
keletkező veszélyes hulladékok illetve ezek gyűjtése, mozgatása és a velük 
végzett munka során fellépő tűz- és robbanásveszély, mérgezés, maró hatás, 
égési sérülés, környezetkárosítás, korrózió, stb.; 

• anyagok, berendezések, létesítmények gondatlan vagy nem rendeltetésszerű 
használata; 

• gépek, berendezések, műszaki létesítmények, épületek, építmények szerkezeti 
vagy funkcionális hibája; 

• gépek berendezések meghibásodása; 

• emberi mulasztás, 

• elemi kárt előidéző természeti esemény 

Lehetséges káresemények a vállalatnál 

• haláleset, egészség károsodás, 

• természetes vagy épített környezet károsodása (elsősorban környezetkárosító 
anyagok kifutása által); 

• műszaki létesítmények, berendezések károsodása vagy egyéb vagyoni kár; 

• tűz vagy robbanás, ami legtöbbször a fenti károkat vonja maga után. 
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Riasztási fokozatok 

• I. fokozat: A szennyezés hatóterülete a Kövesi Kft. közigazgatási határain kívülre 
is átterjed. 

• II. fokozat: A szennyezés hatóterülete a Kövesi Kft. hatóterületén belülre esik. 

• III. fokozat: A szennyezés hatóterülete a káresemény közvetlen környezete. A 
rosszindulatú emberi cselekvés elleni védelmet a terület megfelelő bekerítése és 
24 órás őrzése biztosítja. 

5 TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSA UTÁN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK 

A telephelyek tulajdonosa a MELENZIR Kft., a Kövesi Kft. bérlőként folytatja 
tevékenységét az érintett telephelyeken. 

Amennyiben a jelenlegi engedélyes (Kövesi Kft.) tevékenységével felhagy a telephelyen, 
az nem jelenti a baromfinevelő telep megszűnését. Erre való tekintettel, a Kövesi Kft. 
tevékenységének felhagyását követően az alábbi intézkedések megtétele indokolt: 

 

• A tevékenység megszüntetésének bejelentése az illetékes Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé; 

• A levegőtisztaság- és zajvédelem tekintetében intézkedésre nincsen szükség, a 
jelenlegi terhelés megszűnik; 

• A fennálló talajvíz-szennyezés vonatkozásában a monitoring rendszer további 
üzemeltetésén túlmenően külön intézkedésre nincsen szükség; 

• A felhagyás során a telephelyen összegyűjtésre kerülő hulladék (beleértve a 
kommunális és technológiai szennyvizeket, valamint az almostrágyát is) 
ártalmatlanításra történő elszállítása,a hulladék jellegének és fajtájának megfelelően; 

• A telephelyen lévő alapanyagok, melléktermékek, és az állatállomány sorsát 
megfelelően rendezni kell; 

• Mivel a Kövesi Kft. tevékenységének felhagyását követően a telephely tovább 
működtethető (más üzemeltetővel) így bontási és helyreállítási munkálatokra nem kell 
számítani. 
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6 ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK 

A Kövesi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. MOCSA I. pulykanevelő telepének 
környezetvédelmi felülvizsgálatát a HORTUM Kft. (8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 
9/A.) készítette el az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség és más érintett hatóságok vonatkozó előírásainak figyelembevételével. 

A Kövesi Kft. Mocsa I. telephelyén pulykanevelési és logisztikai tevékenységet végez 
2003. évtől. A Kft. részére az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által, H-
9636-11/2007. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 
meghosszabbítása vált szükségessé.  

A Kövesi Kft. jelen teljes körű felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával az egységes 
környezethasználati engedély módosításáért folyamodik. 

A telephely, a jelenlegi formában történő üzemeltetésre H-9636-11/2007. számon 
egységes környezethasználati engedélyt kapott, melyben megfogalmazásra kerültek 
azon előírások, melyek biztosítják, hogy a telephely a legjobb elérhető technika szerint 
működjön. A kritériumoknak való megfeleltetést az alábbiakban mutatjuk be, az 
engedélyben foglalt környezetvédelmi előírások szerint. 

Általános előírások 

- A tevékenység során minden havária jellegű esemény (felszíni vagy felszín alatti 
szennyezés) bekövetkezésekor azonnali bejelentési kötelezettség terheli az 
engedélyest. A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a 
szennyezés utánpótlódását, és fel kell számolni a környezeti kárt. 

- Havária események bekövetkezésének lehetőségét gondossággal és megfelelő 
óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani. 

- A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyezéseket 
megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani. 

- Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és 
haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli 
légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig 
szüneteltetni kell. 

• A tevékenység végzése során az elmúlt 5 évben havária jellegű esemény nem 
történt. 

• A havária események lehetőségét a rendszeres megelőző karbantartások 
biztosítják. 

• A lehetséges szennyezések megelőzése érdekében EMVA pályázat keretében a 
telepi szilárd burkolatú úthálózat kiépítése, egy vízzáró, csurgalékvíz-gyűjtővel 
rendelkező almostrágya-tároló létesítése, valamint a telepi csapadékvíz-elvezető 
hálózat felújítása is tervezett volt, azonban a fejlesztésekből ─ finanszírozási 
okból ─ jelenleg csak a talajvíz-figyelő kúthálózat kiépítése van folyamatban. 
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• Rendkívüli üzemállapot az elmúlt 5 évben nem állt fenn. 

Vízvédelem 

- A telepről elvezetett csapadékvíz nem szennyeződhet, minőségének meg kell felelnie a 
220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásainak. 

- A kommunális szennyvíz elszállítását megfelelő engedélyekkel rendelkező vállalkozó 
végezheti. Szippantást csak az elszállított szennyvíz mennyiségét is igazoló számla 
ellenében lehet végeztetni. A szennyvíz ártalmatlanításáról megfelelő engedélyekkel 
rendelkező szennyvíztisztító telepen kell gondoskodni. 

- A szennyeződés megakadályozása érdekében a trágya rakodását csapadékmentes 
időben kell végezni - megakadályozva a leszóródást -, és befejezéskor a területet fel 
kell takarítani. 

• A keletkező trágya mezőgazdasági területen történő hasznosításáról gondoskodni 
kell. Az istállótrágya hasznosításával kapcsolatban a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. 
rendelet előírásait kell betartani. 

• A telepi csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, és a szilárd burkolatú úthálózat 
biztosítja, hogy a területről elfolyó csapadékvizek normál üzemmenet mellett ne 
szennyeződhessenek. 

• Kommunális szennyvíz engedéllyel rendelkező vállalkozónak kerül átadásra, erről 
a Kft. az évenkénti adatszolgáltatását megteszi. 

• A kitrágyázás jelenleg már csak szilárd burkolatú úton, a csurgalékvíz-gyűjtővel 
rendelkező tárolóba történik, így a csapadékvizek szennyeződése kizárt. 

• A keletkező trágya teljes mennyisége mezőgazdasági hasznosításra kerül, erről a 
vonatkozó adatszolgáltatását a talajvédelmi hatóság felé a Kft. évente megteszi. 

Földvédelem 

- Az esetleges szénhidrogén-elfolyást haladéktalanul meg kell szüntetni, a szennyezett 
talajt fel kell számolni, a talajt ártalmatlanítani kell. 

• Folyékony halmazállapotú szénhidrogéneket a telephelyen nem tárolnak. 

- Az elhullott állatok ártalmatlanítását az ATEV Zrt.-vel kell végeztetni. Az elhullott állati 
tetemek gyűjtésére zárt hűtőládát vagy konténert kell biztosítani. 

- A keletkező hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény, és a felhatalmazása alapján kiadott rendeletek előírásait. 

• Az elhullott állati tetemek elszállítására a Kft. az ATEV Zrt-vel szerződést kötött. A 
tárolás a telep területén zárt konténerekben történik. 

• A hulladék-nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint a 
hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeinek az Engedélyes – mint azt az 
évenkénti ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek is tanúsítják – eleget tesz. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101426.140701&kif=vizek+mez%C5%91gazdas%C3%A1gi+eredet%C5%B1+nitr%C3%A1tszennyez%C3%A9ssel*#xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101426.140701&kif=vizek+mez%C5%91gazdas%C3%A1gi+eredet%C5%B1+nitr%C3%A1tszennyez%C3%A9ssel*#xcel


Kövesi Kft. ─ Mocsa I. baromfitelep  

Környezetvédelmi felülvizsgálat 

 

HORTUM Kft. Készült: 2012. december 45 
 

Levegőtisztaság-védelem 

- A telephelyen folytatott tevékenység bűzkibocsátással járhat, ezért a tevékenység 
végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy 
lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. 

• A tevékenység végzése során a lakosságot zavaró bűzhatás a környezetbe nem 
jut. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a telep működéséből származó bűzhatással 
kapcsolatban lakossági panasz beérkezéséről nincsen tudomásunk. 

Zaj- és rezgésvédelem 

- A legközelebbi védendő objektumok mintegy 400 m távolságra vannak a vizsgált 
teleptől és ez a nagy távolság biztosítja, hogy a pulykanevelő telep zajhatásai Mocsa 
védendő objektumainál ne legyenek érzékelhetőek. (A kialakuló zajszint kisebb, mint 
35 dB.) 

• A telephely zajterhelése az érvényben lévő jogszabályokban meghatározott 
határértékeket nem haladja meg. 

Megállapítások 

A korábbi felülvizsgálat káros környezeti állapotváltozást nem prognosztizált, és ilyen 
jellegű folyamat az elmúlt 5 évben nem is következett be. 

A telephely működése, kibocsátásai a felülvizsgálat, és az évente elvégzett hatósági 
ellenőrzések megállapításai alapján intézkedést nem igényelnek. 

A telephelyen esetlegesen bekövetkezhető környezetszennyezések (talaj- és talajvíz 
szennyezések időbeni észlelésére a korábban tervbe vett talajvíz-figyelő kiépítése 
folyamatban van. 

 

Készítette: 

Szilasi Imre – Környezetvédelmi és egészségügyi szakértő 

Petőházi Attila – Környezetvédelmi szakértő 

Szabó Győző – okl. környezetmérnök 

 

Zalaegerszeg, 2012. december hó 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: Szabó Győző 
ügyv. Ig. 
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Mellékletek: 

 

1. sz. Melléklet: Jogosultság igazolása, tulajdoni lapok  

2. sz. Melléklet: Engedélyek és szerződések  

3. sz. Melléklet: Átnézetes helyszínrajz  

4. sz. Melléklet: Részletes helyszínrajz, szennyezőforrások megjelölésével 

5. sz. Melléklet: Diffúz légszennyező források összesített hatásterülete 



1 . sz .MELLÉKLET 
 
 

ENGEDÉLYEK ÉS SZERZŐDÉSEK 
 
 

 

































































2 .sz .MELLÉKLET 
 
 

 JOGOSULTSÁGOK  IGAZOLÁSA 
TULAJDONI LAPOK 

 
 

 



Zala Megyei Mérnöki Kamara
8900 Zalaegerszeg, Koszto1ányi D. u' 12.

Leve1ezési cím: 89o1 Zalaegersz-eg, Pf.: 253.
Telefon / fax: (9 2) 3 47 - IOS E-mail : zmmkam@zmmk. axelero.net

Web lap: www.memok.hu I zmrnk

378/2010.
Üi.: Izer N

HATÁRoZAT:

Targy: Petőhazi AÍila szakértői névjegyzékbe véte1i
kére1me.
Kamarai nyt. szétrn: 20-0521

A Za|aMegyei Mémöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 3. $. (1) bek. a) pontjában és a297l20O9.
(xII.21.) Korm. rend.-ben biaosított jogkörben eljárva

P etőházi Att||a oklevele s kömyezetmémök
okJ.sz: Km-49 /2000., Veszprémi Egyetem Veszprém 2000.06. 1 4.
szül.: Szombathely 1975.10.09.. an: Berger Erzsébet
8900 Zalaegerszeg Nekeresdi u. 9lA. szám alatti lakost benyújtott kérelme alapján

SZKY - zr _ Zaj- és rezgésvédelem

szakteÍlileten a szakértői névjegyzékbe felvette.
(Néuj eglzéki j ele : SZKV - 1.4.-20-05 2 l)

A névjegyzéki bejegyzés 5 évig (2015.ápri|is 29-ig) érvényes.

A határozat ellen a kézhezvételtől szrímított 10 munkanapon belül a Magyar Mémöki Kamara
Főtitktxához címzett de a Zala Megyei Mémöki Kamara Titkárságrín benyújtandó 2 pld.s
fellebbezéssel 1ehet élni. A feilebbezés benyújtasáva1 egyidejűleg 30.000 Ft fellebbezési díj befizetését
is ígazolni kell.

INDoKoLÁs:

A rendelkező részben foglaltaknak megfeielően hataroáunt, mivel nevezett a kérelme és mellékletei
alapján megállapítottuk, hogy a zaj- és rezgésvédelem kömyezetvédelmi szakéftői szakterületre a
297 /2009. (xII.21.) Korm. rendelet szerint jogosultsága megállapítható, mert a rendeietben előírt
szakirényu végzettséggel és szakirányú gyakorlattal rendelkezik.
A jogosultság megadását a Magyar Mémöki Kamara Kömyezetvédelmi TagozaÍénak Minősítő
Bizottsága is javasolta.
A jogosultság érvényességét a 37812007. (xII'23.) Kormiíny rendelet 9. $ (3) hataro zza meg 5 évben.

Za|aegerszeg. 20 l 0. ápri l is 29.

Ntándor



ffi;H$#:ilzala Megyeí MéÍnöki NamaÍa
8900 zalegerszeg' ](osáo]ánÉ D' u. 12'

kv€lezsi cím] 890l z.l&géÍs49' PÍ':253
Tel €fon/í*: (92) 347'105 E maí: mmkm6zmm1.,*eLero..et

w€b ]áp: rm'mmok.hu/znrml.

4482 2/2048_ ÁlÍila sza]<éíói névj€gyzéI(be vételi

EATÁRozAT:

Á zala Megy€i Mémdki Kdm ü ]996' évi LvIlI' lőrvény 3' $' (l) bek' a) ponljábm és
378/2007' (xII.2]')Kom' End. l. s' 0) aa) poltbe biáositotjogktrbeí eljára

Petőbázi Atti|a oklryd* kómyezelnémök (okl'sz': Km.49/2ooo' vE vey,ém 2000'06' l4,)
szlí'] senbalhely l9?5. októbe! 9' r': BeIgg! Enzsébet)
8900 zalaegcrkg' NekeEsdi u' 9/A' szán alalti lalos lérc]mének Észben hclÍ adva i

szKv'hu EL ladékgáz{iálkodás
szKvlc-Levególisztlság védeleh
szKv.vf- víz' és iöldtani kiJzeg aédelen

szálterülotek.e a szanéíó i névj es}zókbe felveíe'

EEyidqű|e!ÚszKv.2| zdj és re2g^yédekJ,szuka,nl./c von!&ozó kÍelhét clLÍsírltuk'

A né!je$dlbc ve|P| 20|J' decebbcr 8..ie g'rerJe5' a |ej;'ó e|ón To a'oon be|ü| ben!jilon(éf'e|me' necú||úd|ó' vég '||Es hi.inyábÚ a ne]jeEr".i oees] /& meA'Jn:|
Á határcal elen a kühe^étéItdl számitott 15 napon bclül a Magyd Mérnöki KmÍ. E]nökségdhez
cin7f,tt de a za]a Mceyei Ménőki Kanüa Tiüásácán ben)újtmdó 2 pld.s |ellebbezé$el lchci éIni'
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