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BEVEZETÉS
A "GALLUS" Baromfitenyésztő és Keltető Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.) Bakonypölöske I.
053/1 hrsz. alatti telephelyén nagy létszámú baromfitartási tevékenységét a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által megadott – 67622/2014. iktatószámú
határozattal javított – 53490/2014. iktatószámú egységes környezethasználati engedély (a
továbbiakban: IPPC engedély) alapján végzi. Az IPPC engedély 2024. augusztus 1-ig hatályos.
Az IPPC engedély – 2019. augusztus 1-ig benyújtandó – teljes körű környezetvédelmi
felülvizsgálatát a 1995. évi LIII. törvényben, 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben, illetve 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendeletben előírt módon és tartalommal jelen dokumentáció tartalmazza.
A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat mellett az IPPC engedély nem jelentős módosítása
az alábbiak miatt indokolt:
A telepítési sűrűség optimalizálása következtében a telephely maximális férőhely kapacitása
119 195 egyedről 120 000 egyedre emelkedik.
A ”GALLUS” Kft. a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás
(továbbiakban: felülvizsgálat) elvégzésével az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (8000
Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A) bízta meg.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/B. § (1) bekezdésének, illetve a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 15. § (8) bekezdésének megfelelően a
telephelyre vonatkozó alapállapot-jelentés jelen dokumentáció 1. mellékleteként kerü l
benyújtásra.
A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elkészítéséhez szükséges
alapadatokat a ”GALLUS” Kft. biztosította.
Az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. a vonatkozó jogszabályok, szabványok és műszaki
irányelvek, valamint a helyes mérnöki gyakorlat elvárásainak megfelelően állította össze jelen
dokumentációt.
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1. A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ ADATAI
Név:
Székhely:
Elérhetőség:

ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A.
iroda@enviprog.com
70/215-1668
Ficza Helga okl. környezetmérnök
Háfra Ágnes okl. környezetmérnök, kamarai szám: 16-0860
Sipos László okl. fizikus, kamarai szám: 06-0121

Készítette:

A szakértői jogosultságokat igazoló okiratok másolati példányait a 2. melléklet tartalmazza.

2. AZ ENGEDÉLYES ADATAI
Engedélykérő neve:
Székhelye:
KSH azonosítója:
KÜJ:

”GALLUS” Kft. (a továbbiakban: Kft.)
8460 Devecser, Levente telep 1.
10598304-0147-113-19
100 199 118

3. A TELEPHELYRE VONATKOZÓ ADATOK
Telephely neve:
Telephely címe:
KTJ:
EOV X:
EOV Y:

Bakonypölöske I. szülőpár tojótelep
8457 Bakonypölöske 053/1 hrsz.
100 776 563
208 175
532 186

A telephely tulajdoni lapját a 3. mellékletben csatoljuk.
A telephely Veszprém megye középső részén, a Pápai Járásban helyezkedik el. A tojótelep
Bakonypölöske külterületén, a 053/1 hrsz. alatti ingatlanon, mezőgazdasági üzemi területen (KMü) található.

3.1. A TELEPHELYRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYEK ÉS ELŐÍRÁSOK
A telephelyre kiadott, jelenleg is hatályos környezetvédelmi tárgyú engedélyek összefoglalását az
1. táblázat tartalmazza. A felsorolt határozatok másolati példányait – amelyek az általános, illetve
eseti előírásokat is részletesen tartalmazzák – a 4. melléklet részét képezi.
1. táblázat: Jogerős környezetvédelmi és vízvédelmi tárgyú határozatok összefoglalása
Határozat tárgya

Határozatszám

Érvényességi idő

67622/2014.
53490/2014.

2024. augusztus 1.

Egységes környezethasználati engedély
Szennyező anyag elhelyezési engedélye
D1 diffúz forrás működtetési engedélye

2019. augusztus 1.

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása
Vízellátása, szennyvízelhelyezés és csapadékvízelvezetés vízjogi üzemeltetési engedély
(vksz: 180/4844-5474)
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5836/2015.

2020. február 14.

35700/14620-3/2016.ált.
1319-1/2014/F-VH
KDTVH-4060-007/2014.

2034. augusztus 31.
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3.2. A TELEPHELYEN A VIZSGÁLAT IDŐPONTJÁBAN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEK
A telephelyen a felülvizsgálat időpontjában tojótyúk tartás keretein belül keltetői tojástermelést
végeznek. A telephelyen folytatott szülőpár tojótartási tevékenység a 0147 TEÁOR kódú,
baromfitartás megnevezésű besorolásnak felel meg. A baromfi tartása 18-20 hetes kortól 60-62
hetes korig, a tojóidőszak lezárásáig történik.

4. NEM JELENTŐS MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE
4.1. LÉTSZÁM
A tartástechnológia optimalizálása következtében a telephely maximális férőhely kapacitása
119 195 egyedről 120 000 egyedre emelkedik.
2. táblázat: Istálló épületek jellemző adatai
Megnevezés

Hasznos terület
[m2]

Max. férőhely
[egyed baromfi]

1. ól

718

5 930

2. ól

832

6 890

3. ól

832

6 890

4. ól

718

5 930

5. ól

832

6 865

6. ól

832

6 865

7. ól

726

5 990

8. ól

832

6 865

9. ól

832

6 865

10. ól

726

5 990

11. ól

832

6 865

12. ól

832

6 865

13. ól

832

6 865

14. ól

832

6 865

15. ól

832

6 865

16. ól

832

6 865

17. ól

832

6 865

18. ól

832

6 865

14 536

120 000

Összesen:

Az elérhető legjobb technológia egyedsűrűségre vonatkozó előírásainak megfelelve a telephely
maximális kapacitása: 120 000 egyed baromfi.
Jelen felülvizsgálatban bemutatásra kerülő környezeti hatásokat a maximális állatlétszámra adjuk
meg.
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5. NEM JELENTŐS MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT KÖRNYEZETI ELEMEK
A tervezett módosítással érintett környezeti elemek, hatásviselőket a 3. táblázat mutatja be.
3. táblázat: Módosítással érintett környezeti elemek bemutatása
Környezeti elem

Módosítás leírása

Levegő

A telephely max. kapacitása 119 195 férőhelyről 120 000 férőhelyre emelkedik. Új
légszennyező anyag kibocsátásra nem kerül sor.
A kapacitásváltozás kapcsán a LAL változásjelentés ÁNyK rendszeren keresztül
megküldése kerül.

Vizek

Nem érintett.

Föld

Nem érintett.

Épített környezet

Nem érintett.

Hulladék

Nem érintett.

Zaj

Nem érintett.

Élővilág

Nem érintett.

6. IGÉNYBE VETT TERÜLET BEMUTATÁSA
A telephely terü lete 103 364 m2. A fő épületcsoportot 18 db, összesen mintegy 15 000 m2
alapterületű istálló alkotja, melyek mellett további kisebb, szabadonálló létesítmények (szociális
épület, raktár épületek, aggregátor ház, transzformátor ház, trágyatároló) találhatóak.
A közlekedési utak felü lete aszfalt burkolatú. A létesítmények részletes bemutatására a
8.1. fejezetben kerül sor.

7. A TELEPHELYEN KORÁBBAN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA A
KÖRNYEZETET ÉRINTŐ KÁRESEMÉNYEKKEL EGYÜTT
A terü let 1948-tól az akkori Devecseri Állami Gazdaság tulajdonában volt, 4 jelenleg is meglévő
istállóban lótartás folytattak. Baromfitartásra 1961-ben tértek át, ekkor kezdődött meg a többi 14
istálló építése. A baromfitelep tulajdonjogát 1993 szeptemberében szerezte meg a ”GALLUS” Kft.
A telephelyen korábbi területhasználatát az 1. mellékletben csatolt alapállapot-jelentés ismerteti.
A telephelyen a felülvizsgálati időszakban környezeti káresemény nem történt.
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8. A FELÜLVIZSGÁLT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE
8.1. A LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE
A telephelyen 18 db egyszintes betonalapra épített istálló található. Az istállók tetőzete hullám-,
illetve eternitpala, padozatuk vízzáró.
Az istállók rendelkeznek előtérrel, ahol az istállókba belépő személyzet a személyi higiénés
előírásoknak megfelelően elvégezheti a kéz- és lábfertőtlenítést.
Az épület állattartás céljából igénybe vett területe a hasznos terület (2. táblázat). Az istállók
burkolt úton megközelíthetőek.
A takarmányt istállónként elhelyezett 18 db 10 m3-es silótornyokban tárolják, melyekből a
takarmány zárt rendszeren keresztül jut az etetőkbe.
Az istálló épületekben található, illetve azok részeként funkciónáló fő eszközök:
- szóró-és kaparóláncos etető berendezés;
- zárt szelepes itató berendezés (vízmérő órával, vízszűrő, valamint nyomáscsökkentő
egységgel);
- nagymértű ventilátorok és légbeejtők szellőztetés, légcsere biztosításához;
- evaporációs hűtőpanelek épület hűtésére.
A telephelyen egy 1 800 m3-es használaton kívüli trágyatároló tér és ehhez kapcsolódóan a
trágyatároló tér mellett egy 20 m3-es csurgalékvíz tároló akna került kialakításra, amely szintén
használon kívül van.

8.2. A TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES ISMERTETÉSE
A kialakított termelési rotáció évente 1 nevelési szakaszt, turnust tesz lehetővé. A baromfitartás
18-20 hetes kortól 60-62 hetes korig, a tojóidőszak lezárásáig történik. A teljes tojástermelési
időszak 35 hétig tart.:
– 1. hét: baromfi betelepítés, előnevelés;
– 2-3. hét: utónevelés;
– 4. hét: tojástermelés előtti válogatás;
– 5-35. hét: tojástermelés;
– 36-39. hét: tojóidőszak lezárása, állomány kiadás
– 40. hét: takarítás, fertőtlenítés, istállópihentetés
A tartástechnológia egyszerűsített folyamatábráját az 1. ábra mutatja be.

1. ábra Technológiai folyamatábra
2019. július
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Az új állomány telepítését előre meghatározott terv alapján, megfelelően előkészített (takarított,
fertőtlenített, egyenletesen almozott) istállókba kezdik meg. A tojófészkek sűrűségét, az egy
tojófészekre jutó jérce számot a technológia, az ágazatvezető, illetve a telepvezető útmutatásai
határozzák meg.
Az utónevelés időszakában az állományt a termelésre kell felkészíteni. Ebben a periódusban a
tenyésztési technológiának megfelelően a telepvezetőnek:
– emelni kell a takarmány adagot;
– a világítási program szerint a fényerőt/időt nyújtani kell;
– tojót a tojófészekre, míg a kakast a kakas etetőre kell szoktatni.
Az utónevelési időszakban a gondozók folyamatosan figyelik az elhullást, az állati eredetű
melléktermékeket elkülönítetten, az állati tetemgyűjtőhelyen tárolják.
A technológia által meghatározott küllemi, illetve általános egészségi állapot szerint a gondozók a
telepvezető közreműködésével az állományt szelektálják. A selejt, ivartévesztett egyedeket
elkülönítik.
A 25. élethéten megjelenik az első tojás. A keltethető tojás, amely 52 gramm súly feletti tojás, 2-3
hét múlva jelenik meg. Az állomány további takarmányozását, az esetleges vakcinázásokat a
tenyésztési technológia, illetve az állatorvos és az üzemigazgató együttesen határozza meg.
A gondozóknak naponta háromszor kell a megtermelt tojásokat összeszedni. A tojásokat papír
vagy műanyag tojástálcára helyezik, amelyek a tojásraktárba kerülnek átszállításra.
A tojóidőszak befejezésével, a 60-64. élethétben a baromfit a vágóhidak felé értékesítik. Az
értékesítés a Járványvédelemre vonatkozó utasításoknak szigorú betartása mellett történhet.
Az állomány elszállítását követően az istállókat kitrágyázzák, majd leponyvázott gépjárművel
szállíttatják el mezőgazdasági vállalkozóval. A kitrágyázást követően kerül sor az istállók száraz
takarítására, melynek alkalmával az istállók falfelületeit, almatúráit, mennyezetét, aljzatát, illetve
a technológiai berendezéseket kézi eszközökkel (seprű, kaparó, kefe), illetve magasnyomású
levegő kompresszorral tisztítják meg.
A seprűtiszta istállók felületének, berendezési tárgyainak mosatása nagy nyomású gépekkel
történik. Az épület fertőtlenítése, meszelése porlasztással és permetezéssel történik.

8.3. KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK
8.3.1.

Vízellátás
A vízellátást a teleptől D-re mintegy 900 m-re lévő galériásan foglalt Sokkúti-forrásfoglalás (vksz.:
180/4844-5474) biztosítja. A több telephely (Bakonypölöske I.-II.-III. baromfitelepek)
vízellátását is biztosító források vizének összegyűjtésére 2 db 1,4-1,6 m mélységű 0,8 m
fenékszélességű szivárgó árkot létesült, melyekbe egy-egy perforált Ø 150 mm égetett agyag cső
kerü lt lefektetésre. Ez vezeti be a szivárgó árkokban összegyűlt vizeket egy 30 m3 térfogatú
vízgyűjtő medencébe, majd onnan a telephely területén található 25 m3-es hidroglóbuszba.

8.3.2.

Csapadékvíz elvezetés
A tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
Az épületek csapadékvíz elvezető eresszel és lefolyócsatornákkal felszereltek. A baromfitelepen a
burkolt felületekre hulló csapadékvizet az istállóépületek között kialakított földmedrű árkok
gyűjtik össze, melyek az el nem szikkadó hányadot enyhe lejtéssel a telephely D-i oldalán a
kerítéssel párhuzamosan végigfutó, betonlapokkal burkolt gyűjtő árokba vezetik.
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8.3.3. Szennyvíz kezelés
8.3.3.1. Technológiai szennyvíz
A seprű tiszta istállók felületének, berendezési tárgyainak mosatása nagy nyomású gépekkel
történik. Az istállókban a keletkező mosóvíz felitatásra kerül, mely a trágyával együtt kerül
elszállításra.

8.3.3.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
A telephelyen a dolgozók szociális tevékenységéből keletkező nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvizet (kommunális szennyvizet) egy 10 m3-es szennyvízgyűjtő acéltartály gyűjti.
A kommunális szennyvizet szükség szerinti gyakorisággal arra engedéllyel rendelkező szakcég
szállítja szennyvíztisztító telepre.

8.3.4.

Energia ellátás
Az állattartó épületeknek csak az előterét, illetve a szociális épületet fűtik. A települési hálózatról
vételezett, földgáz üzemű, 140 kW alatti gázkonvektorral.
Áramszünet idején tartalék áramforrásként kü lön zárt épü letben található 1 db diesel üzemű
aggregátor szolgál.

8.3.5.

Logisztika
A baromfitelep Pápa vagy Devecser irányából, a 8402 számú főútról közelíthető meg. A telephely
területére csak a legszükségesebb járművek léphetnek be.
4. táblázat: A telephely járműforgalma
Tevékenység megnevezés

Jármű

Gyakoriság

Állomány beszállítás

2 tehergépjármű

10 nap/év

Takarmány beszállítás

5 tehergépjármű

4 nap/hét

Alomanyag beszállítás

1 tehergépjármű

1 nap/év

Trágya elszállítás

16 tehergépjármű

12 nap/év

Veszélyes/nem veszélyes hulladék elszállítás

1 tehergépjármű

1-2 nap/év

Állomány (tojás) kiszállítás

1 tehergépjármű

naponta

Állomány (tojó) kiszállítás vágóhídra

2 tehergépjármű

14 nap/év

8.4. FELHASZNÁLT, ELŐÁLLÍTOTT ANYAGOK MENNYISÉGI ADATAI
A felülvizsgálati időszak kapacitáskihasználását a 5. táblázat foglalja össze. A tevékenység
anyagmérlegét a 6. táblázat mutatja be.
5. táblázat: Baromfik létszáma turnusonként

2019. július

Év

Baromfi egyedek száma
[db]

2014

95 088

2015

118 913

2016

100 000

2017

111 888

2018

108 507
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6. táblázat: A telephely anyagmérlege (2014-2018)
Megnevezés

2014

2015

2016

2017

2018

Belépő anyagmennyiség [t/év]
18-20 hetes baromfi

199,7

249,7

210

234,9

227,9

Takarmány

4 035

5 040

4 240

4 747

4 333

13 776

17 300

16 083

21 485

21 674

150

150

150

150

150

1,6

1,9

1,6

2,4

2,4

18 162,3

22 741,6

20 684,6

26 619,3

26 387,3

Víz
Alom
Vegyszer
Összesen:

Kilépő anyagmennyiség [t/év]
Tojás

865,2

1 100

906

1 018

984,4

60-64 hetes baromfi

312,3

382,6

327,8

360

356,3

70,6

97,9

99,7

99,5

94,6

1 576

1 526

1 018

1 526

1 526

Állati hulla
Istállótrágya
CO2, NH3, CH4, vízgőz

15 278

19 575

18 273

23 556

23 366

Kommunális szennyvíz

60

60

60

60

60

Technológiai hulladék

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

18 164,2

22 741,6

20 684,6

26 619,7

26 387,4

Összesen:

9. A TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK
9.1.

DOKUMENTÁCIÓK

A telephely technológiájának folyamatos üzemmenetét, jogszabályoknak való megfelelését
számos belső dokumentáció biztosítja.
A Kft. környezetvédelemmel, munka-tűzvédelemmel kapcsolatos dokumentumai a következők:
- Üzemi Kárelhárítási Terv
- Környezetvédelmi szabályzat
- Technológiai utasítások
- Szalmonella elleni védekezési program és járványügyi intézkedési terv
- Kockázatfelmérés és értékelés
- Veszélyes anyagok és keverékek kockázabecslése
- Tűzvédelmi szabályzat
- Munka- és tűzvédelmi oktatási napló
A fenti dokumentációkat terjedelmi okokból nem mellékeljük, a szükséges információkat jelen
dokumentációba beépítettük.
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9.2.

NYILVÁNTARTÁSOK, BEJELENTÉSEK

A Kft. az engedélyekben és a jogszabályi előírásokban kötelezettségét naprakészen nyilvántartja.
Az adatgyűjtés folyamatosságát, jelentések pontos elkészítését a Kft. elektronikus nyilvántartási
rendszere is biztosítja. A környezetvédelemmel közvetlenül és közvetve kapcsolatos rendszeres
gyakoriságú feladatokat a lenti táblázat foglalja össze.
7. táblázat: Feladatregiszter
Megnevezés

Határidő / Gyakoriság

IPPC felügyeleti díj befizetése

tárgyévet követő év február 28.

E-PRTR(A) adatszolgáltatás

tárgyévet követő év március 31.

Környezetvédelmi ráfordításokról adatszolgáltatás (OSAP 1799)
("GALLUS" Kft-re vonatkozóan)
Diffúz forrás üzemnapló vezetése

tárgyévet követő év május 31.
naprakész

Diffúz forrás légszennyezés mértéke bejelentés (LAIR: LM)
Hulladék nyilvántartás vezetése

tárgyévet követő év március 31.
naprakész

Hulladék adatszolgáltatás (EHIR: HIR-ÉV)

tárgyévet követő év március 1.

Éves adatszolgáltatás erőforrás felhasználásáról

tárgyévet követő év március 31.

Termelő kút mérési napló vezetése

havonta

Vízkészletjárulék negyedéves bevallás, befizetés

tárgynegyedévet követő év január 15.

Vízkészletjárulék éves bevallás, befizetés

tárgyévet követő év január 15.

Vízóra hitelesítése

8 évente

Nitrát adatszolgáltatás talajvédelmi hatóság részére

tárgyévet követő év március 31.

Állati melléktermék jelentés NÉBIH részére

tárgyévet követő év március 1.

Energiaipari mérleg szektor adatszolgáltatás (OSAP 1321)
MEKH részére ("GALLUS" Kft-re vonatkozóan)

tárgyévet követő év április 15.

Energiafogyasztási-, megtakarítási eredményekről jelentés
MEKH részére

122/2015. (V. 26.) Korm r. szerint
2/2017. (II. 16.) MKEH r. szerint

9.3.

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK, ENGEDÉLYEK, KÖTELEZÉSEK, BÍRSÁGOK

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak helyszíni hatósági ellenőrzésére a
vizsgálati időszakban alábbi időpontokban került sor:
- 2018. november 20.
- 2017. december 6.
- 2016. május 4.
- 2015. november 11.
- 2014. augusztus 14.
A helyszíni ellenőrzések során hiányosságok, nemmegfelelőségek nem kerültek feljegyzésre,
kötelezésre nem került sor. A 2014-2018. évi időszakra vonatkozóan környezetvédelmi bírság
nem került kiszabásra.
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10. FÖLD ALATTI ÉS FELSZÍNI VEZETÉKEK, TARTÁLYOK
A gázellátás biztosítása céljából a telephelyen 5 db 5 m3-es föld feletti fekvőhengeres PBgáztartály található.
A folyamatos vízellátás biztosítása céljából 25 m3-es hidroglóbusz található a telephely K-i
végében. A szerkezet teljes magassága 18,06 méter, ebből a 3,61 méter belső átmérőjű, acél
anyagú víztároló tartály magassága 3,13 méter. A tartály 4 cm vastag üveggyapot szigetelésű, amit
kívülről alumínium hullámlemez burkol. A torony lábát jelentő Ø 478 mm acélcső oszlopban futó
Ø 2” kétfunkciós töltő-ürítő vezeték fagymentességét ugyancsak üveggyapot szigetelés látja el.
A szociális vízhasználatból származó kommunális szennyvíz gyűjtésére a szociális és irodaépület
előtt elhelyezkedő 10 m3-es szennyvízgyűjtő acéltartály (EH-KTJ: 102 642 238) szolgál. A műtárgy
belső átmérője 3,0 méter, magassága 1,5 méter, falvastagsága 2 cm, és a lejárás belé, illetve az
ü rítő szivattyú szívókosarának a műtárgyba való leeresztése egy Ø 95/75 cm-es kútgyűrűből
kialakított, bordáslemez fedlappal lezárt nyaktagon keresztü l lehetséges.
Az 1 800 m3-es használaton kívüli trágyatároló tér (EH-KTJ: 102 164 250) 30×40 méter
(1 200 m2) hasznos alapterületű, 16 cm vastag vízzáró vasalt beton fenéklemezzel és 150 cm
magas, 30 cm vastag, ugyancsak vízzáró vasbeton fallal rendelkezik.
A trágyatároló tér mellett egy 20 m3-es csurgalékvíz tároló akna (EH-KTJ: 102 457 037) került
kialakításra amely szintén használon kívül van. A 4,0×4,0 méter belső alapterületű, 2,0 méter
belmagasságú földbe süllyesztett akna vasbeton szerkezetű, fenék- és oldalfal szigeteléssel,
vízzáró vakolattal rendelkezik. Falazata, fenék- és födémlemeze egyöntetűen 20 cm vastagságú. A
műtárgyban összegyűlt nem szennyezett csapadékvizet szükség szerint zöldfelületre
szivattyúzzák.
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11. SZENNYEZŐ FORRÁSOK, KIBOCSÁTÁSOK JELLEMZÉSE, HATÁSTERÜLET
MEGHATÁROZÁSA KÖRNYEZETI ELEMENKÉNT

11.1. LEVEGŐ
11.1.1. Alapállapot
11.1.1.1. A vizsgált terület levegőminőségi besorolása
A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján Bakonypölöske közigazgatási területe nem tartozik egyik
kiemelt agglomerációs zónába sem, így az ország többi területére vonatkozó általános
levegőminőségi kategóriák (10. zóna) érvényesek (8. táblázat).
8. táblázat: Telephely levegőminőségi besorolása
SO2

NO2

CO

Szilárd (PM 10)

Benzol

Talajközeli O3

F

F

F

E

F

O-I

A fenti táblázatban szereplő besorolási kódokat a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján
az alábbiakban adjuk meg:
-

F csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.

-

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.

-

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.

11.1.1.2. Éghajlat
Bakonypölöske település Pápai-Bakonyalja kistájon helyezkedik el, a kistáj mérsékelten hűvös és
mérsékelten nedves éghajlatú.
A napsütéses órák évi 1 970 óra körüli. Nyáron 760-770, télen 200 óra napsütés a valószínű.
Az évi középhőmérséklet 9,5 °C, a nyári félévben 16 °C körüli. A fagymentes időszak hossza
átlagosan 188 nap körüli. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 32,0 °C és 33,0 °C
közötti, a minimumoké -15,0 °C körüli.
A csapadék évi összege 700 mm körüli, a vegetációs időszakban 400-420 mm. A hótakarós napok
átlagos évi száma 40-45, a maximális hóvastagság átlaga 30 cm körüli.
Az ariditási index értéke 0,98-1,08 körüli.
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 3 m/s-ot. A
telephely környezetében uralkodó, 2018. évi szélviszonyokat az alábbi ábrák mutatják be.
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2. ábra Jellemző szélsebességek a telephely környezetében (2018.)

3. ábra Szélrózsa a telephely környezetében (2018.)
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11.1.2. A felülvizsgált tevékenység környezeti hatásai
11.1.2.1.

Pontforrások

A telephely területén pontforrás nem található.
11.1.2.2. Vonalforrások
A telephelyen vonalforrásként a szállítójárművek üzemelnek. A maximális szállítójármű forgalom
csúcsórában 1-3 db, a járművek a telephelyen átlagosan 1 km-t tesznek meg.
Külön számítások nélkül is belátható, hogy a telephelyi forgalom mértéke elhanyagolható a
környező utak forgalmához képest, így a telephelyen kialakuló immissziós koncentráció nem
befolyásolja érdemben a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott immissziós határértéket.
11.1.2.3. Diffúz források
A telephelyen diffúz forrásként tekinthetőek az állattartó épületek, legjelentősebb hatás a
szaghatás.
A Szagvédelmi kézikönyben (2014) meghatározott fajlagos szagkibocsátás – mélyalmos szülőpár
tojótelepre – 45 SZE/s SZÁ érték és az ólak férőhely kapacitásának figyelembe vételével
határoztuk meg a kibocsátási értékeket.
1 és 4-es
istálló:

7 és 10-es
istálló:

1 istálló = 5 930 db állat

1 istálló = 5 990 db állat

1 SZÁ = 500 kg élő testtömeg

1 SZÁ = 500 kg élő testtömeg

1 állat átlagos tömege » 2,1 kg

1 állat átlagos tömege » 2,1 kg

n (1 istálló) = 24,91 SZÁ

n (1 istálló) = 25,16 SZÁ

E = 45 SZE/s SZÁ

E = 45 SZE/s SZÁ
"

!" = ! × %

! =!×%
! " = 45 )

*+!
, - *+Á

/ × 24,91 4*+Á5 = 6676 )

89:
/
;

! " = 45 )

*+!
, - *+Á

/ × 25,16 4*+Á5 = 66=7 )

5, 6, 8, 9 és 11-18-as
istálló:

2 és 3-as
istálló:

1 istálló = 6 865 db állat

1 istálló = 6 890 db állat

1 SZÁ = 500 kg élő testtömeg

1 SZÁ = 500 kg élő testtömeg

1 állat átlagos tömege » 2,1 kg

1 állat átlagos tömege » 2,1 kg

n (1 istálló) = 28,83 SZÁ

n (1 istálló) = 28,94 SZÁ

E = 45 SZE/s SZÁ

E = 45 SZE/s SZÁ
"

!" = ! × %

! =!×%
! " = 45 )
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A telephely szaghatásának meghatározása terjedésmodellezéssel történt. A modellezés során
minden állattartó épület diffúz kibocsátását a hatásokat túlbecsülve pontforráshoz lett közelítve.
A forrás adatait úgy került meghatározásra, mintha az épület szellőzését biztosító összes
ventilátor egyszerre működne.
A ventilátorok elhelyezkedését a következő ábra mutatja be.

4. ábra Ventilátorok elhelyezkedése
A ventilátorok működése automatikus és hőmérsékletfüggő, a fordulatszám időjárási
viszonyoknak megfelelően szabályozott. A telephely területén nagyteljesítményű ventilátorokat
alkalmaznak.
A ventilátorok fizikai paramétereit a lenti táblázat összesíti.
9. táblázat: A ventilátorok fizikai és kibocsátási paraméterei
Légszállítás
[m3/h]

Lapát átmérő
[m]

Kilépési sebesség
[m/s]

1. típus

20 750

0,915

8,77

2. típus

37 850

1,27

8,3

Típus

A kibocsátási magasságot 1,5 m-nek, a levegő hőmérsékletét a környezeti levegőével azonosnak
vettük. Az épületek kibocsátási adatait a következő táblázat foglalja össze.
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10. táblázat: A diffúz források (épületek) szagkibocsátási adatai
Épület
jele
1

Ventilátor
típusa
1. típus
2. típus

Férőhely
összesen
(db)
5 930

Szagemisszió
ventilátor típusonként
(SZE/s) 373,59
747,18

2

2. típus

6 890

1319,22

3

2. típus

6 890

1319,22

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1. típus
2. típus
1. típus
2. típus
1. típus
2. típus
1. típus
2. típus
1. típus

5 930
6 865
6 865
5 990
6 865

2. típus
1. típus

2. típus
1. típus

6 865

5 990
6 865

432,495
432,495
377,37
754,74
432,495

864,99
864,99
6 865

432,495
864,99

6 865

432,495

6 865

432,495

864,99
864,99
6 865

2. típus
1. típus

754,74

432,495

2. típus
1. típus

377,37

6 865

2. típus
1. típus

864,99

432,495

2. típus
1. típus

432,495

6 865

2. típus
1. típus

864,99

864,99

2. típus
1. típus

432,495

864,99

2. típus
1. típus

747,18

864,99

2. típus
1. típus

373,59

432,495
864,99

6 865

2. típus

432,495
864,99

A transzmissziós számításokat az AERMOD View 9.7.0 szoftverrel végeztük Az órás
modellszámítások során a telephely környezetében 2018-as adatok alapján uralkodó
szélirányokat és szélsebességek lettek figyelembe véve.
A modellezés során felhasznált felszíni paramétereket a következő táblázat tartalmazza.
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11. táblázat: Modellezési paraméterek
Terület
Mezőgazdasági területek

Albedo

Bowen arány

Felületi érdesség

0,28

0,75

0,0725

A modellezés eredményeként kapott terjedési képet a következő ábra mutatja be.

5. ábra Légszennyező anyag kibocsátás terjedési képe
A szaghatás megítélése a irodalmi adatok alapján (és az MSZ EN 13725:2003 Levegőminőség. A
szagkoncentráció meghatározása dinamikus olfaktometriával szabványban kifejtett módszerre
alapozva) történt.
A 12. táblázat az egyre intenzívebb szagérzetet és annak számokkal való megjelenítését mutatja
be.
12. táblázat: Szagerősség besorolása
Olfaktometriával
meghatározott szagegység

Szagerősség

5 alatt

igen gyenge

5-10

gyenge

10-50

kifejezett

50-100

erős

100-500

igen erős

A kibocsátási adatok alapján számított terjedésmodellezés eredményeképp becsült
maximális szaghatás mértéke 9,8 SZE. A terjedésmodellezés értéke alapján a telep
szagerősségi besorolása a gyenge kategóriába tartozik.
2019. július
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A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja három meghatározást alkalmaz a helyhez
kötött diffúz hatásterületének meghatározására. Ezek közül mindig az adott legnagyobb terület
lesz az érintett hatásterület:
“helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon
legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában
jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező
anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és
magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási
időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb vagy
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb”

6. ábra Diffúz forrás hatásterülete
13. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ingatlanok
Helyrajzi szám

2019. július

HÉSZ szerinti területi kategória

053/1
038/5

Mezőgazdasági üzemi terület (KMü)
Általános mezőgazdasági terület (Má1)

038/30
053/2

Általános mezőgazdasági terület (Má1)
Védelmi erdőterület (Ev)

053/7
057

Általános mezőgazdasági terület (Má1)
Általános mezőgazdasági terület (Má2)

058
059/1

Általános mezőgazdasági terület (Má2)
Vízgazdálkodási terület (Vf)

059/2

Vízgazdálkodási terület (Vf)
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A hatásterületet (a jogszabályi definíciókból számított hatásterületet túlbecsülve) az 1 SZE
koncentrációra határoltuk le. A terjedésszámítás és a gyakorlati észlelési tapasztalatok alapján
megállapítható, hogy a tevékenység bűzhatást nem okoz.
A tevékenység a levegőminőségre gyakorolt hatása a felülvizsgálat időszakában
elviselhetőnek minősíthető.

11.2. VIZEK
11.2.1. Általános jellemzés
A telephely területe Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) alapján a Marcal alegységhez tartozik.
Az alegység túlnyomó részén (D-en és K-en) zömében jó vízadó képességű karbonátos kőzetek
(mészkő és dolomit) képezi az alaphegységet, mely a vízgyűjtő K-i részén a felszínen, felszínközeli
helyzetben található. Ny és É felé haladva egyre mélyebb helyzetbe kerül, egyre vastagabb
fedőképződményekkel takart, ezáltal termálvíz beszerzésére ad lehetőséget.
A mélybe süllyedt alaphegység felett északi irányban vastagodó pannon üledéket találunk. A több
száz méter vastag alsópannon üledék feletti felsőpannon homokos-agyagos összlet vastagsága
500-1000 m. A felsőpannon alsó porózus szintjei termálvízbeszerzésre a felső sekélyebb szintjei
ivóvízbeszerzésre alkalmasak. A felső 200-300 m mélységig elhelyezkedő homokos rétegekre
települtek a rétegvízbázisok.

7. ábra Hidrogeológiai térkép

Forrás: Magyarország hidrogeológiai térképe
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11.2.2. Felszín alatti víz
A kistáj területén az összefüggő „talajvízszint" csak a völgyekben van, 4-6 m között. Mennyisége
kevés. Kémiailag kalcium -magnézium -hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° között,
szulfáttartalm a 60 mg/l alatt van.
A telephely a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete szerint készült részletes érzékenységi térkép adatai alapján a felszín alatti vizek
állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület:
- kategória: 2.
- alkategória: a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi
átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.
Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) Felszíni alatti víztestek kémiai állapota a
különböző vízadó közeg térképmellékletei alapján a telephely terülétenek felszín alatti vizeinek
minősítését az alábbi táblázatban összegezzük.
14. táblázat: Felszín alatti vizeinek minősítése
Vízadó közeg

Víztest száma

Minősítés

Karszt és termálkarszt
Porózus termál
Porózus és hegyvidéki
Sekély porózus és sekély
hegyvidéki

k.4.1
n.a.
h.1.1

rossz
n.a.
jó, de gyenge állapot kockázata

sh.1.1

jó

2007 márciusában a TERRATEST Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) a telephely és közvetlen
környezetében 5 ponton fúrásokat mélyített. A vizsgálati pontokon (-3,5 m-es mélységig)
talajvizet nem értek. A telephely talajvízszint mélységét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
térképe alapján mutatjuk be.

8. ábra Talajvízszint mélysége
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A telephely és környezetének területét vízbázis védőterületek, védőidomok nem érintik
(8. ábra). A telephelyhez legközelebb – mintegy 1,5 km-re É-ÉK-re – a Pápa-Tapolcafő
vízmű sérülékeny vízbázisa található.

9. ábra Sérülékeny vízbázisok
A felszín alatti vizekre gyakorolt hatás elviselhető.

11.2.3. Felszíni víz
A Bakonyból a Marcalhoz lefolyó vízfolyások keresztezik, de ezeknek csak rövid szelvényei
tartoznak a kistájhoz. Ezek sorrendben É-ról D-re haladva: Sokoróalji-Bakony-ér (46 km,
341 km2), Gerence (57 km, 408 km2), Pápai-Bakony-ér (26 km, 65 km2), Bitva (45 km, 290 km2).
Mérsékelt lefolyású terület. Az árhullámok részben tavasszal, részben nagy nyári zivatarok
alkalmával, a kisvizek pedig ősszel alakulnak ki.
A telephelyen folytatott tevékenységnek nincs felszíni vizeket érintő kibocsátása.
A telephely területéhez legközelebb a jellemzően telepü lési csapadékvizek levezetésére szolgáló
időszakos vízfolyás a Hajagos-patak kb. 200 méterre D-re található.
A legközelebbi állandó felszíni vízfolyás a Kőrös-patak, amely a telephelytől északi irányban 1,6
km-re található.
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10. ábra Felszíni víztestek
A felszíni vizekre gyakorolt hatás semleges.

11.2.4. A felülvizsgált tevékenység környezeti hatásai
11.2.4.1. Jellemző vízhasználat
A telephelyen létesített fúrt kútból átlagosan 18 000 m3/év termelt vizet az állatok itatására,
istálló épületek takarítására, mosásra használják. A dolgozók ivóvízszükségletét ballonos vízzel,
illetve szódavízzel biztosítják.
11.2.4.2. Szennyvíz
A telephelyen a dolgozók tevékenységéből keletkező kommunális szennyvizet 1 db 10 m3-es zárt,
acél szennyvízgyűjtő aknában tárolják. A keletkező szennyvizet szükség szerinti gyakorisággal a
Temesvári Zoltán egyéni vállalkozó szennyvíztisztító telepére szállítja.
A seprű tiszta istállók felületének, berendezési tárgyainak mosatása nagy nyomású gépekkel
történik. A minimális mennyiségben visszamaradt mosóvíz felitatásra kerül, mely a trágyával
együttkerül elszállításra.
A telephelyen folytatott tevékenység vizekre gyakorolt hatása elviselhető, a hatásterület a
kommunális szennyvíz gyűjtőakna és a baromfiistállók területére határolható le.
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11.3. TALAJ
11.3.1. Általános jellemzés
Geográfiai szempontból a telephely a Dunántúli-Középhegység nagytáj és a Bakonyvidék
középtájon belül, a Pápai-Bakonyalja kistájon helyezkedik el.
Bakonypölöske térségében az oligocén korú Csatkai formáció és a pleisztocén folyóvízi deluviális
ü ledék található meg a felszínen. A Csatkai formáció ciklusos felépítésű folyóvízi összlet, alsó és
középső részén lokális tavi-mocsári, barnakőszenet is tartalmazó betelepü lésekkel. Főként tarka
(vörös, sárga, zöld), kisebb részben zöldesszü rke agyag, agyagmárga, valamint kavicskonglomerátum és homok-homokkőrétegek váltakozásából áll, alsó szintjében főként metamorf,
felső szintjében karbonát és metamorf anyagú kavicsokkal.
Az oligocén képződmények jelentősége vízföldtani szempontból alárendelt. Ezek sorában az alsó
vízrekesztő kőszéntelepes csoportot és a felső, közepes és jó vízvezető képességű, pórusvíztároló
homok-kavicsösszeltet kü löníthetjü k el.

11. ábra Talajképző kőzetek
Forrás: Magyarország földtani atlasza

11.3.2. A felülvizsgált tevékenység környezeti hatásai
A TERRATEST Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) 2007 márciusában 5 ponton mélyített
fúrásokat a terület földtani közegének megismerésére.
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12. ábra Mintavételi pontok elhelyezkedése
A talajminták akkreditált mérési eredményeinek összegzését a 2. táblázatban adjuk meg. A talajminták vizsgálati jegyzőkönyvét 2. mellékletben csatoljuk.
A mintavételek során a mélyített fúrások rétegrendje a feltalajt iszapos, agyagos mésztörmelékes
murva, majd kavics váltja fel
A mérések alapján megállapításra került, hogy a területen a "Csatkai Formáció" felső szintje, alatta
eocén mészkő található. A fúrások vagy az összecementálódott, elsősorban mészkő-kavicsos
konglomerátumban vagy nagy méretű mészkő-görgetegben átlagosan 2 m-en akadtak el.
15. táblázat Talajminta vizsgálati eredmények
Komponens

Mértékegység

Bp-1
Bp-2
Bp-3
Bp-4
Bp-5
Határérték
*
0,8-1,2 m 2,8-3,5 m 1,5-2,4 m 1,5-2,5 m 0,6-1,3 m

µS/cm
84
72
Fajlagos vezetőkép.
83
75
104
2 500
7,8
7,9
pH
8,0
7,8
7,6
mg/kg
sz.a.
159,14
47,11
KOIps
76,4
109,06
129,37
mg/kg sz.a.
55,49
18,84
Nitrát
30,78
19,92
16,55
500
mg/kg sz.a.
0,52
1,04
Nitrit
0,85
0,83
0,41
100
mg/kg sz.a.
27,22
28,26
Ammóna
32,90
25,16
35,18
250
mg/kg sz.a.
0
0
Foszfát
0,53
0
0
* 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határérték földtani közegre

Az elérhető legjobb technológiának való megfelelés biztosítja a talaj- és talajvíz állapotának
védelmét.
A földtani közegre gyakorolt hatás elviselhető, a hatásterület a létesítmények területére
terjed ki.
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11.4. ÉPÍTETT KÖRNYEZET
A telephelyeken már évtizedek óta állattartási tevékenységet folytatnak, így a telephely
létesítményei elfogadott elemei az épített környezetnek.
A telephely épített környezetre gyakorolt hatása semleges.

11.5. ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK
Az állattartási tevékenység során elsősorban a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.)
VM rendelet hatálya alá tartozó állati eredetű melléktermékek keletkeznek.
A szállítás, baromfitartás során elhullott állatokat zárt műanyag 120-l-es edényzetben, fedett,
burkolt padozatú helyiségben gyűjtik. Az állati hullák jellemzően heti gyakoriságú szállítását és
ártalmatlanítását az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. végzi.
A telephelyen trágyatárolás nem történik. A beton padozatú istállókból kihordott trágya
mezőgazdasági kihelyezésre kerül átadásra.

11.6. HULLADÉK
11.6.1. Keletkező hulladékok azonosítása, összetétele, gyűjtési módja
A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat fedett, elkerített területrészen kialakított
munkahelyi gyűjtőhelyen, hulladéktípusonként feliratozottan gyűjtik.
A gyűjtőhelyen a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló felirat feltüntetésre került, ajtaját zártan tartják.
A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége: 0,5 tonna.
A hulladékok szükség szerinti gyakorisággal, de a hulladék keletkezésétől számított legfeljebb fél
éven belül kerül elszállításra, figyelemmel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10)
bekezdésére.
A telephelyen keletkező hulladékok jellemző mennyiségét a 16. táblázat összesíti.
16. táblázat: Keletkező hulladékok jellemző adatai
Hulladék
azonosító
kód

Megnevezés

Átlagos éves
mennyiség

Gyűjtési mód

15 01 02

Műanyag csomagolási hulladék

15 01 10*

Vegyszerrel szennyezett csomagolási műanyag
hulladék (vegyszeres)

20 03 01

Kommunális hulladék

kupakkal visszazárva, kiöntő
nyílással felfelé állítva ömlesztve
2 db 240 l-es
gyűjtőedényzetben ömlesztve

20 kg
50 kg
1t

11.6.2. Hulladékok kezelése
A keletkezett hulladékok engedéllyel rendelkező szakcéggel (Design Kft.) kerülnek elszállításra.
A keletkező települési szilárd hulladékot az ”AVAR AJKA” Városgazdálkodási és
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. kétheti gyakorisággal hulladéklerakóra
szállítja.
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11.6.3. Hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentésére tett intézkedések
Az állattartási technológia segédanyag igénye minimális. A keletkező hulladékok
veszélyességének csökkentésére az anyagbeszerzés során van lehetőség. A felhasznált anyagok
esetében lehetőség esetén preferálják azon anyagokat, melyek a technológia megfelelő
kiszolgálására alkalmasak és a használatuk után keletkező hulladék nem minősül veszélyes
hulladéknak.

11.6.4. Hulladékok keletkezésének megelőzésére tett intézkedések
A hulladékok keletkezésének megelőzésének első lépése a technológiát kiszolgáló tevékenységek
folyamatos ellenőrzése, elemzése. A keletkezett hulladékok minőségének, mennyiségének
folyamatos regisztrálása lehetőséget nyújt a rendszer azon pontjainak meghatározására, ahol a
hulladékok keletkezésének megelőzése indokolt.
A hulladékok hatása elviselhető, a hatásterület a munkahelyi gyűjtőhely területére
határolható le.

11.7. ZAJ ÉS REZGÉS
11.7.1. Telephely környezetének általános jellemzése
A telephely Bakonypölöske külterületén, a 053/1 hrsz. alatti ingatlanon, mezőgazdasági üzemi
területen (mü) található. A telephely megközelítése a 8402 sz. összekötő útról leágazó Új utcán át
történik.
Az üzemtől É-i, K-i és D-i mezőgazdasági művelés alatti és erdőterületek húzódnak. E területeken
a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 2. § (q) pontja szerinti védendő épületek nincsenek.
A legközelebbi lakóépület a telephely telekhatárától É-i irányban kb. 35 m-re – a zajforrásoktól
több, mint 150 m-re, az Új utca 233 hrsz. alatt (T1 zajvizsgálati pont) található.
Az épület földszint+tetőtér beépítéses. Fő homlokzata Ny-i, a telephely irányából részlegesen
árnyékolt, de az udvari fronton (D-i oldal) is van védendő homlokzata.
Lakóépületek vannak a teleptől Ny-i irányban a telekhatártól 10 m-re – a zajforrásoktól több, mint
200 m-re – a Petőfi utca mentén. A lakóépületek falusias lakóterületen (Lf) vannak.
A telep és a lakóterület közötti terület hangelnyelő tulajdonságú. A ligetes növényzet zajcsillapító
hatása elhanyagolható. A teleptől Ny-i irányban a felszín lejt – a Petőfi utcai házak kb. 10 m-re
alacsonyabban vannak a telephely talajsíkjánál – ezért ezek az épületek a felszín által részben
árnyékoltak.

13. ábra Az üzem és környezete – T1 a zajterhelési vizsgálati pont
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11.7.2. Telephely zajforrásai és üzemelési körülményei
A telephely domináns zajforrásai a 18 db ól szellőztető ventilátorai. Az ólak hosszirányú
szellőzéssel van ellátva. A ventilátorok az ólak D-i végén, a hűtőpanelek az ÉK-i és ÉNy-i oldalon
vannak telepítve. Az oldalfalakon (K-i, Ny-i oldal) légbeejtők vannak. A ventilátorok
elhelyezkedéséből adódóan a környezet felé a D-i irányban a legjelentősebb a zajkibocsátás.
Egyéb zajforrások a következők:
- A 4. a 10. és a 16. sz. ól É-i oldalán 1-1 db hűtőaggregát van telepítve.
- A tojástároló épület Ny-i oldalán 3 db hűtőaggregát van telepítve.
- Az állati hullatároló épületének K-i oldalán axiális szellőztető ventilátor van.
- A gépjárműforgalom:
• Heti rendszerességgel 5-6 jármű tápbeszállítás. A táp lefejtésének ideje kb. 1-1,5
óra/jármű. Tojás kiszállítás 1 tgk/nap.
• Betelepítés: 10 kamion/ 1nap, összesen 10 nap.
A ventilátorok 3 műszakban üzemelnek. A szállítás csak nappal történik. Az üzemi zajkibocsátás
és a hatásterület meghatározója a ventilátorok zajkibocsátása, amelyek a külső hőmérséklet
függvényében éjszaka is üzemelnek.
A heti rendszerességgel előforduló tápbeszállítás zajkibocsátását a pneumatikus feltöltés zaja LWA
≈ 95 dB határozza meg. A leghosszabb működési idő 1-2 óra, ezért a betárolás egyenértékben
kifejezett zajteljesítmény-szintje LWAeq ≤ 89 dB – nappal.

11.7.3. Felülvizsgált tevékenység zajterhelésének meghatározása
A vizsgálat során végzett mérés jegyzőkönyét az 5. melléklet tartalmazza.
A telephelyen a mérés idején üzemszerű állapotok voltak. A mérésnél az ólak által meghatározott
terület mentén az ólak falától 5 m-re, 1,5 m magasan, rövid LAeq [dB] értékeket mértünk.
A mérés ideje mérési pontonként kb. 1-1 perc volt, a ventilátorok által sugárzott zaj állandó volt.
Impulzusos összetevő, tonális jelleg nem volt érzékelhető.
Az alapzajt az irodaépület K-i oldala mentén, az üzemi zaj árnyékolásában került megmérésre.

14. ábra A zajkibocsátási (1-44) és zajterhelési (T1) vizsgálati pontok
A vizsgálat idején tapasztalt 20-21 °C hőmérséklet az üzemelés viszonylag széles időbeli
tartományát átfogja – beleértve a nyári éjszakai időszakot is.
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17. táblázat: Zajkibocsátási vizsgálatok eredményei (ólak oldalaitól 5 m-re)

2019. július

Mérési pontok sorszáma

LAeqm [dB]

1

47.4

46.7

2

50.3

50.0

3

67.5

67.5

4

58.6

58.6

5

67.4

67.4

6

56.9

56.8

7

66.5

66.5

8

58.6

58.6

9

67.4

67.4

10

59.4

59.4

11

57.9

57.8

12

59.2

59.2

13

66

66.0

14

60

60.0

15

67.6

67.6

16

60.2

60.2

17

68.1

68.1

18

59.7

59.7

19

59.7

59.7

20

67

21

66.9

22

60.2

60.2

23

66.6

66.6

24

60

60.0

25

69.3

69.3

26

59.7

59.7

27

68.8

68.8

28

59

59.0

29

64.8

64.8

30

58.3

58.2

31

66.6

66.6

32

57.6

57.5

33

64.7

64.7

34

57.6

57.5

35

65.9

65.9

36

58.5

58.5

37

64.8

64.8

38

59.1

59.1

39

66.1

66.1

40

44.8

43.5

31

Alapzaj [dB]

38.9

LAeq [dB]

67.0
66.9
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18. táblázat: Zajkibocsátási vizsgálatok eredményei
A mérési pontok megnevezése

LAeqm [dB]

41, a 16. sz. ól aggregátjától 1 m-re

70.8

42, a 4. sz. ól aggregátjától 1 m-re

67.4

43, az állati hullagyűjtő ventilátorától 1 m-re

75.3

44, a tojástároló Ny-i oldalfalától 5 m-re

55.8

Alapzaj [dB]

LAeq [dB]
70.8

38.9

67.4
75.3
55.7

Az üzem zajkibocsátását:
- A D-i oldal mentén a mérési kontúr mentén meghatározott zajterhelési értékek átlagából
képzett vonalforrással modellezzük. Az átlagértékek kiegyenlítik a pillanatnyi üzemelési
körülmények miatt az egyes pontokon eltérő zajterhelési értékeket. Az így meghatározott
értékeket az 5 m-re lévő vonalforrás hosszegységre eső zajteljesítmény-szint értékének
tekintjük, LWA (dB/m). A számított átlagértékek a homlokzatra vetítve (+20*log(5)):
LWAD≈ 78.2 dB/m
A Ny-i és K-i oldalnál az 1. és 40. ponton mért mérési eredményből, vonalforrásra
visszaszámítva: LWAi = LAeqi - 10*log(∫(10-0.1(∑Ki)/(r-r0)2) dr-8. LWANy≈ 57.1 dB/m,
LWAk≈ 53.9 dB/m,
- Az É-i oldal mentén a 4 db vizsgált pontforrás adata alapján: 4. sz. ól hűtőaggregátja.
LWA = 75.4 dB, 16. sz. ól hűtőaggregátja. LWA = 78.8 dB, az állati hullatároló ventilátora LWA
= 83.3 dB, a tojástároló aggregátjai: LWA = 77.7 dB.
A meteorológiai körülmények alapján a mért értékek megfelelnek a melegebb nyári éjszakák
üzemvitelének is, ezért az így meghatározott értékek a telep üzemelésének biztonságos becslését
adják meg.
Egy adott irányban – a mérési kontúron kívül lévő – vizsgálati pont zajterhelését a következő
egyenlet határozza meg a vonalforrások esetében:
LAeqi = LWA4i + 10*log(∫(10-0.1(∑Ki)/(r-r0)2) dr-8+Kh
, ahol ∑Ki a hangterjedési korrekciók összessége, Kh a hangvisszaverődés miatti korrekció.
A pontforrások esetében a kifejezés az integrálás nélkül alkalmazandó.
Speciálisan a teleptől ÉNy-i irányban lévő T1 zajterhelési vizsgálati ponton a 4. sz. ól és a
tojástároló hűtőaggregátjait kell számítani:
A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. – Hangterjedés a szabadban c.– szabvány alapján számítjuk
ki az alábbi feltételek mellett:
- Pontforrás közelítést alkalmazunk.
- A környező talajt hangelnyelő tulajdonságúnak tekintjük.
- A tojástároló aggregátja esetében az irodaépület árnyékolása miatt Ká = 5 dB értéket
feltételezünk.
A korrekciók közül a talaj-meteorológiai (Km), a levegő hangelnyelése miatti (Kl) korrekciót,
valamint a homlokzati hangvisszaverődést (+1 dB) alkalmazzuk.
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19. táblázat: Korrekciók számítása
A zajforrások

Korrekciók számítása
Kd,
Kl,
Ká
Kh
Km,
[dB] [dB] [dB] [dB]
[dB]

Járulék
LAeqi
[dB]

Megnevezése

Zajteljesítményszintje [dB]

Magassága,
[m]

Távolsága,
[m]

4. sz. ól aggregátja

75.4

1.5

168

-52.5

-4.5

-0.3

0.0

1.0

19.1

A tojástároló aggregátjai

77.7

1.5

175

-52.9

-4.5

-0.3

-5.0

1.0

16.0

A T1 zajterhelési vizsgálati ponton a telephely számítható zajterhelése:
LAeq = 21 dB – nappal / éjjel

15. ábra Védendő épület. Új utca 233 hrsz. (T1 zajterhelési pont)

11.7.4. Hatásterület meghatározása
A zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet. 1. sz. melléklete alapján a
következő táblázat részletezi.
20. táblázat: Zajterhelési határérték
A
Zajtól védendő terület
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a
temetők, a zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
Gazdasági terület
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B
C
Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre (dB)
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11.7.4.1. Közvetlen hatásterület
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján létesítmény zajszempontú hatásterületének
határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább
10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a
zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:0022:00) 45 dB.
A hatásterület meghatározása (15. ábra) a fent bemutatott zajkibocsátási adatok alapján
pontforrás közelítésben történt.
Az üzemi zajteljesítmény-szint értékek alapján az éjszakai hatásterületet kell meghatározni.
- A hatásterület a védendő épületet nem éri el, mert LAeq < LTH-10 = 30 dB.
- A hatásterületet meghatározó zajszint minden irányban: LAeq = 35 dB.
A hatásterület meghatározása a zajkibocsátási adatok alapján, az ott részletezettek szerinti
közelítésben történt.
A számítások során nem vettük figyelembe a sugárzó felületek szögkarakterisztikáját, és az
erdősávok zajcsillapítását, ezért a DNy-i és DK-i irányban a zajterhelés felülbecsült.

16. ábra A zajvédelmi hatásterület tájékoztató jellegű ábrázolása
A telephely hatásterületén védendő létesítmény nem található, ezért zajkibocsátási
határérték megállapítása nem szükséges.
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21. táblázat: Zajvédelmi hatásterülettel érintett ingatlanok
Helyrajzi szám

HÉSZ szerinti területi kategória

053/1

Mezőgazdasági üzemi terület (KMü)

038/5

Általános mezőgazdasági terület (Má1)

038/30

Általános mezőgazdasági terület (Má1)

053/2

Védelmi erdőterület (Ev)

053/7

Általános mezőgazdasági terület (Má1)

057

Általános mezőgazdasági terület (Má2)

058

Általános mezőgazdasági terület (Má2)

059/1

Vízgazdálkodási terület (Vf)

059/2

Vízgazdálkodási terület (Vf)

053/4

Vízbeszerezési területek (Vb)

053/6

Védelmi erdőterület (Ev)

054
055/1

Védelmi erdőterület (Ev)
Védelmi erdőterület (Ev)

055/2

Védelmi erdőterület (Ev)

056

Hajagos patak

061, 062, 063

Vízgazdálkodási terület (Vf)

064/3

Védelmi erdőterület (Ev)

064/4

Általános mezőgazdasági terület (Má3)

064/5

Általános mezőgazdasági terület (Má3)

11.7.4.2. Közvetett hatásterület
A közvetett hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. 7. §-a alapján határoztuk meg.

7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a
szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység
legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet azokra a szállítási, fuvarozási tevékenységekre kell meghatározni,
amelyek
a) országos közúton vagy helyi közutak közül belterületi első- és másodrendű főutakon valósulnak meg, és
b) az alaptevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes környezethasználati engedély
köteles.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hatásterület megállapításához a járulékos zajterhelést a szállítási útvonalak
mentén az alaptevékenység megvalósítási helyszínétől legfeljebb 25 km távolságon belül kell vizsgálni.

22. táblázat: Célforgalmi adatok
Járművek száma
(j/nap)

Járműkategória
Személygépkocsi nappal
Kamion, vontató nappal

2019. július

1-2
ax. 10

35

ENVIPROG GROUP Kft.

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

17. ábra Bakonypölöske közúthálózata
23. táblázat: 8402 sz. összekötő út forgalmi adatai
29+500 km szelvény 2017. évben (13971 kód) – (ÁNF [j/nap])
Szgk., kisteher gk.
1743

Szóló autóbusz

Közepes tgk

11

22

Motor, s.motor kp.
9

Csuklós
autóbusz
1

Szóló
nehéz tgk.
41

Szerelvény tgk
47

Kis sebes
ségű j.
8

A közlekedési zaj számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. 5. sz. melléklete alapján történik, az alábbi
paraméterek mellett:
• A mértékadó menetsebesség belterületen: v = {50, 50, 50} km/h, egyenletes haladás.
• A burkolat akusztikai érdessége: ’C’
• A forgalom jellege: kis éjszakai forgalom.
24. táblázat: Összetevők számítása
Járműkategória

Ktnap.
(dB)

Kteste (dB)

Ktéj (dB)

KDnapk (dB)

KDest (dB)

KDéj (dB)

I.
II.
III:

75.4
79.4
83.0

75.5
79.5
83.1

75.6
79.5
83.1

-12.6
-28.8
-25.2

-15.5
-31.7
-28.1

-22.2
-38.1
-34.1

25. táblázat: Vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint
Időszak

LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB

Napközben
Este
Éjjel
Nappal
Egész nap, (LDEN)

64.2
61.4
54.9
63.7
64.9

A célforgalom járuléka: LAeq(7.5) = 50.9 dB – az út forgalmához képest 0.1-0.2 dB, a
rendelet szerinti 3 dB értéket nem éri el, így közvetett hatásterület nem határolható le.
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11.7.5. Zajkibocsátás értékelése
A telephely zajkibocsátása jelen szakértői értékelés során figyelembe vett üzemelés mellett a
vonatkozó zajvédelmi előírásoknak megfelel.
A telephely hatásterületén védendő épület, helyiség nem található, ezért zajkibocsátási
határérték megállapítása nem szükséges.
A tevékenység zajterhelése elviselhető, a hatásterületet a 15. ábra szemlélteti.

11.8. ÉLŐVILÁG
11.8.1. Általános jellemzés
A Pápai-Bakonyalja kistáj potenciális erdőtáj. A kavicsos-homokos dombokon eredetileg cserestölgyesekkel, mezofil termőhelyen gyertyános-tölgyesekkel, patakok mentén égeresekkel. A kistáj
erdőtakarójának jó részét elvesztette, jelenleg a mezőgazdasági hasznosítás uralkodik, a
megmaradt erdőkben az intenzív erdőgazdálkodás miatt gyakoriak a jelentősen átalakított,
keménylombos, gyakran fenyőelegyes állományok.
A DNy-dunántúlihoz hasonló, atlanti-mediterrán elemeket őrző, természetszerű erdőfoltokat a
Széki-erdő és a Kupi- erdő területén találunk. A cseres-tölgyesekben genyőte (Asphodelus albus),
seprűzanót (Saro-thamnus scoparius), pirítógyökér (Tamus communis), sváb rekettye (Genista
germanica), szögletes kutyatej (Euphorbia angulata), a gyertyános-tölgyesekben szártalan
kankalin (Primula vulgáris), medvehagyma (Allium ursinum), lokábsan (Kúp) halvány sáfrány
(Crocus vittatus) előfordulásokkal.
A növényföldrajzilag figyelemre méltó, hegységperemi karsztforrásokhoz kötődő, üde és
kiszáradó láprétek, láperdő-maradványok ritkaságok sorát őrzik (illatos hagyma - Allium
suaveolens, magyar lednek - Lathyrus pannonicus, alacsony pozdor - Scorzonera humilis,
gyapjúsás-fajok - Eriophorum spp., sárga sásliliom - He-merocallis lilio-asphodelus, zergeboglár
- Trollius europaeus).
A száraz termőhelyek gyepjei másodlagosak. Mésztelen homokon (Nagytevel) érdekes az
atlantikus jellegű homoki vegetáció (ezüstperje - Corynephorus canescens, kékcsillag - Jasione
montana, kacúros véreslapu Hypochoeris radicata), meszes homokon a pannon
homokpusztagyepek (magyar csenkesz - Festuca vaginata, pusztai kutyatej -Euphorbia
seguieriana, fényes poloskamag -Corispermum nitidum), ritkaságokkal (balti szegfű - Dianthus
arenarius subsp. borossicus, homoki kocsord - Peucedanum arenarium, homoki porcfű Polygonum arenarium), Fenyőfő és Bakony-szentlászló körül homoki erdeifenyves előfordulással
(„Fenyőfői Ősfenyves").
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18. ábra Természetvédelmi területek a telephely környezetében
Forrás: OKIR - TIR
A telephely nem áll természetvédelmi oltalom alatt, illetve nem minősül természeti
területnek, továbbá nem része az ökológiai hálózatnak. A telephely területén és annak
közvetlen környezetében az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján Natura 2000 területek nem
találhatóak.

11.8.2. A felülvizsgált tevékenység környezeti hatásai
A telephely évtizedek óta állattartó telepként működik. A telephelyen a valamikori természetes
növénytakarót már a korábbi tevékenység megsemmisítette. A telephelyen belül a nem beépített
és nem burkolt területet mesterségesen fenntartott kaszált gyep borítja.
Az élővilágra gyakorolt hatás semleges, a hatásterület a telephely határain belül marad.

12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
A telephelyen a ”GALLUS” Kft. üzemeltetési időszakban környezeti kibocsátással járó vészhelyzet
nem történt.
A telephelyre vonatkozó 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti üzemi kárelhárítási tervet
jelen felülvizsgálat benyújtásával egyidejűleg külön dokumentációként csatoljuk.
A havária események hatás terhelő.
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13. TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSA UTÁN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK
A „GALLUS” Kft. 12 másik baromfitartó telephely mellett folyamatosan végzi tevékenységét a
felülvizsgált telephelyen.
A tevékenység felhagyását a cég nem tervezi. Felhagyást követően a telephely baromfitelepként
működne tovább, így az épületek elbontása csak egyedi esetekben prognosztizálható.
A tevékenység felhagyásakor az alábbi intézkedések meghozatala javasolt:
1. A telephely épületeinek, műtárgyainak állapotfelmérése, műszaki felülvizsgálata
2. A későbbi tevékenység függvényében a szükségtelen épületek, műtárgyak elbontása
3. Telephelyre kiterjedő akkreditált talaj- és talajvíz mintavétel
4. A talaj- és talajvíz minták akkreditált vizsgálata és értékelése a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–
EüM–FVM együttes rendelet szerinti „B” határértékek alapján
5. Összefoglaló jelentés a környezetvédelmi és vízügyi hatóság részére
A tevékenység felhagyását megelőzően a telephelyen korábban folytatott technológiából eredő
környezetterhelés megszűnik.
A felhagyási tevékenységhez kapcsolódó kibocsátások (munkagépek kibocsátásai) jelentősen
alacsonyabbak, mint a felülvizsgálati dokumentációban bemutatott, jelenlegi tevékenységre
vonatkozó kibocsátások.

14. NYILATKOZAT ADATOK TITOKNAK MINŐSÍTÉSÉRŐL
Jelen dokumentációban szereplő információk nem tartoznak az állam- vagy szolgálati titok
körébe, továbbá a kérelem üzleti titoknak minősülő adatokat nem tartalmaz.

15. A TEVÉKENYSÉG LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKÁK SZERINTI ELEMZÉSE
A baromfitartásra vonatkozó legjobb elérhető technikák (BAT) leírásánál a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 9. mellékletében, illetve az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási
határozatának releváns részeit vettük figyelembe.
A 2017. február 15-én kiadott végrehajtási határozat mellékletében található BATkövetkeztetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről a BAT-referenciadokumentum
központi elemeit képezik.
A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT)
kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő
meghatározásáról szóló határozat alapján, annak jelölésrendszerét követve jelen szülőpár
tojótelepre vonatkozó értékelést a 26. táblázat tartalmazza.
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26. táblázat: BAT elemzés
Elérhető legjobb technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

1. ÁLTALÁNOS BAT-KÖVETKEZTETÉSEK
1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS)

A 2017/302 végrehajtási határozat alapján:
„A környezetirányítási rendszer hatálya
(például részletessége) és jellege (például
szabványosított vagy nem szabványosított) a
gazdaság természetével, méretével és
összetettségével, valamint lehetséges
környezeti hatásainak körével függ össze.”

A "GALLUS" Kft. az összes telephelyére
vonatkozóan környezetvédelmi szabályzattal
rendelkezik, a környezetvédelmi
nyilvántartások vezetése elektronikusan,
központi szerveren biztosított.

Zajvédelmi, illetve bűzszennyezés elleni
intézkedési terv a jelen dokumentáció
értékelése alapján, a jogszabályi előírások
betartása mellett nem szükséges.

Megfelel

A gazdaságok átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT olyan környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését jelenti, amely magában
foglalja a következő összes jellemzőt:

1.1.
1. BAT

1.2. Jó gazdálkodás

1. A vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása;
2. Olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a
létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában
foglalja;
3. A szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a
pénzügyi tervezéssel és beruházással összhangban;
4. Eljárások megvalósítása […]
5. A teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele […]
6. Az EMS és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának
felülvizsgálata a felső vezetés részéről;
7. Tisztább technológiák fejlődésének követése;
8. A létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások
figyelembevétele az új üzem tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama
során;
9. Ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma)
rendszeres alkalmazása
10. Zajvédelmi intézkedési terv (lásd 9. BAT)
11. Bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 12. BAT)
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Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és a tevékenységek helyére
vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy:
§ csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is ideértve) szállítását;
§ biztosítsák a védendő érzékeny területektől való megfelelő távolságot;
§ vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);
§ mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési kapacitását;
§ előzzék meg a vízszennyezést.

Nem releváns

ENVIPROG GROUP Kft.

Meglévő telep. A telephely elhelyezkedése,
mérete nem változott, az egyes környezeti
elemekre gyakorolt környezeti hatások
semlegesek, illetve elviselhetőek.

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

1.2.
2. BAT
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Elérhető legjobb technika

A munkavállalók alkalmazása munkakörtől
függően végzettséghez kötött.
A munkavállalók éves gyakoriságú munka-tűzvagyonvédelmi oktatásban részesülnek.
Környezetvédelmi, állategészségügyi,
munkavédelmi, tűzvédelmi , ADR szakembert
alkalmaznak.
Trágya szállítását, kijuttatását nem telepi
dolgozók végzik.

Megfelel

Megfelel

ENVIPROG GROUP Kft.

A megelőző karbantartást rendszeresen,
turnusváltáskor elvégzik.
Telephelyen hígtrágya nem keletkezik,
almostrágyát csak az istállókon belül tárolják
(állattartás ideje alatt).
A telephelyen korábban létesített almostrágya
tároló használaton kívül van.

A környezetvédelmi, járványmegelőzési,
munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatokban
foglaltak betartása is elősegítik a havária
esemény kialakulásának megelőzését.

A telephely érvényes üzemi kárelhárítási
tervvel rendelkezik. Az üzemi terv
felülvizsgálata külön jelen felülvizsgálati
eljárás során külön dokumentációként kerül
beadásra.

A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában:
§ vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állategészségügy és állatjólét,
trágyakezelés, munkavállalók biztonsága;
trágya szállítása és kijuttatása;
tevékenységek tervezése;
veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
a berendezések javítása és karbantartása.
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Többek között a következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és
karbantartása:
§ hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy szivárgás esetén;
§ hígtrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és öntözők;
§ a víz- és takarmányellátó rendszerek;
§ szellőztetőrendszer és hőérzékelők;
§ silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek);
§ légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálattal).
Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a kártevők kezelésére.

Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a
víztestek szennyeződésének kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában:
§ a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-/szennyvízforrásokat feltüntető
tervrajz;
§ cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. tűz, hígtrágyatároló
szivárgása vagy összeomlása, a trágyahalmokból való ellenőrizetlen elfolyás,
olajkiömlések);
§ zennyezéshez vezető váratlan események kezelését szolgáló berendezések (pl.
alagcsövek (dréncső) bedugaszolására szolgáló eszköz, védőárok, uszadékfogó
az olajkiömlések ellen).

§
§
§
§

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

1.2.
2. BAT

2019. július

Elérhető legjobb technika

Alkalmazott eljárás, technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a
kibocsátásokat.

Megfelel

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

1.2.
2. BAT

Az állomány betelepítés és baromfitartás
során keletkezett elhullott állatokat zárt
műanyag 120-l-es edényzetben, fedett, burkolt
padozatú helyiségben gyűjtik.
Az állati hullák jellemzően heti gyakoriságú
szállítását és ártalmatlanítását az ATEV
Fehérjefeldolgozó Zrt. végzi.

1.3. Takarmányozás

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó
étrend kialakításával.

A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel,
amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül.

Többfázisú takarmányozást folytatnak.

Magas minőségű takarmányt alkalmaznak.
A takarmánykeverék összetételét a
”GALLUS” Kft. határozza meg.
Az étrendet kiegyensúlyozzák, hogy az
megfeleljen az állat energiaszükségleteinek és
az emészthető aminosavaknak. Gazdasági
szempontokat is mérlegelve alkalmazzák.

Megfelel

Megfelel

csökkentő

engedélyezett

takarmány-

Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony
nyersfehérje-tartalmú étrendhez.

Alkalmazása
nem indokolt

Az összes kiválasztott nitrogént
adalékanyagok alkalmazása.
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ENVIPROG GROUP Kft.

A takarmányt külső szakcég biztosítja, az
összetételt figyelembe veszik.
A 2017/302 végrehajtási határozat alapján
alkalmazása nem kötelező, mivel egy vagy
több technika alkalmazása szükséges, amit a
fenti két technikával teljesítenek.

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

1.3.
3. BAT

2019. július

Elérhető legjobb technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

Nétrend: (kg takarmány/férőhely*nyersfehérje%)
/N tartalom/100 =
(5.100.000 kg / 120.000 férőhely*14,5)/6,25
/100 = 0,98 N kg/férőhely/év

2017/302 végrehajtási határozat 4.9.1.
pontjában szereplő számítás alapján:
Nkiválasztott = Nétrend – Nvisszatartás =
0,98 N kg/férőhely/év – 0,21 N kg/férőhely/év
= 0,77 N kg/férőhely/év

Alkalmazott eljárás, technika

Megfelel

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén tojótyúk esetén:
0,4 – 0,8 N kg/állatférőhely/év. A tartomány alsó határa a technikák
kombinációjával érhető el.
A kapcsolódó monitoringot a 24. BAT ismerteti.

Nvisszatartás: (kg tojás / férőhely * nyersfehérje%)
/N tartalom/100 =
(1.150.000 kg / 120 000 férőhely *
13,5)/6,25/100 = 0,21 N kg/férőhely/év

Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok
(pl. fitáz) alkalmazása.

Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó
étrend kialakításával.

A takarmánykeverékek (tojó előkészítő, tojó
I., tojó II.) fitáz ezimet is tartalmaz.

Többfázisú takarmányozást folytatnak.

Alkalmazása
nem indokolt

Megfelel

Megfelel

ENVIPROG GROUP Kft.

Könnyen emészthető szervetlen foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos
foszforforrásainak helyettesítésére.
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A takarmányt külső szakcég biztosítja, az
összetételt figyelembe veszik.
A 2017/302 végrehajtási határozat alapján
alkalmazása nem kötelező, mivel egy vagy
több technika alkalmazása szükséges, amit a
többfázisú takarmányozással teljesítenek.

Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az
alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában:
1.3.
4. BAT

1.3.
4. BAT

2019. július

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

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

A vízszivárgás feltárása és javítása.

A vízfelhasználás nyilvántartása.

Karbantartás folyamatos.

Az állatok ivóvíz szükségletét egy teljesen
zárt, szelepes itató berendezés biztosítja.
A vízellátást a teleptől D-re mintegy 900 m-re
lévő galériásan foglalt Sokkúti-forrás (vksz.:
180/4844-5474) biztosítja.

A seprűtiszta istállók takarítása nagynyomású
gépekkel történik.

Szükség esetén történik.

Havonta vezetik.

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

Alkalmazott eljárás, technika

2017/302 végrehajtási határozat 4.9.1.
pontjában szereplő számítás alapján:
Pkiválasztott = Pétrend – Pvisszatartás =
0,21– 0,08 = 0,13 P2O5 kg/férőhely/év

Pétrend:(kg takarmány/férőhely*foszfor%)/100=
(5.100.000 kg / 120.000 férőhely*0,50/100 =
0,21 P2O5 kg/férőhely/év

Pvisszatartás: (kg tojás / férőhely * foszfor%/100 =

(1.150.000 kg / 120.000 férőhely * 0,88)/100 =
0,08 P2O5 kg/férőhely/év

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

ENVIPROG GROUP Kft.

Alkalmazása
nem indokolt
A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újrahasznosítása.
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A tiszta csapadékvizek a füves területeken és
a telep meglévő szikkasztó árkaiban
elszikkad., alkalmazása nem gazdaságos.

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

1.4. Hatékony vízfelhasználás

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor:
0,10–0,45 P2O5 kg/állatférőhely/év. A tartomány alsó határa a technikák
kombinációjával érhető el.
A kapcsolódó monitoringot a 24. BAT ismerteti.

Elérhető legjobb technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

1.4.
5. BAT

2019. július

A telep rendezettsége, tisztántartása
folyamatos.

Megfelel

Megfelel

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

Alkalmazott eljárás, technika

Szervízidőszakban előtakarítást végeznek:
száraz takarítás, majd magas nyomású mosás.

Megfelel

Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása.
A vízfelhasználás minimalizálása.

Az épületek csapadékvíz elvezető eresszel és
lefolyócsatornákkal felszereltek.
A tiszta csapadékvizek a füves területeken és
a telep meglévő szikkasztó árkaiban elszikkad

Technológiai szennyvíz nem keletkezik.
Kommunális szennyvíz kezelése nem
indokolt.

A kommunális szennyvíz 10 m3-es acél
gyűjtőaknába kerül elvezetésre.
Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba.
Szennyvízkezelés.
mozgó
1.6. Hatékony energiafelhasználás

Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető berendezés,
öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) alkalmazásával.

A szellőztető rendszer optimalizálása
folyamatos.

A ventilátorok, hűtőpanelek automatikus
vezérlésűek, működésük hőmérsékletfüggő.

Megfelel

Megfelel

Megfelel

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

A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása,
különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak.

Az épületek szigeteltek.

Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek.

Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának
szigetelése.

ENVIPROG GROUP Kft.

Megfelel

Energiahatékony világítás használata.
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A hagyományos izzók, energiahatékony LED
világításra történő cseréje részben
megtörtént.

Nem releváns

A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni
kell.

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

1.5. Szennyvízkibocsátás

Elérhető legjobb technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

1.5.
6. BAT

1.5.
6. BAT

1.5.
7. BAT

1.6.
8. BAT

2019. július

Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez.

Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike alkalmazható:
1. levegő-levegő;
2. levegő-víz;
3. levegő-talaj.

Elérhető legjobb technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

1.6.
8. BAT

1.7. Zajkibocsátás

A 2017/302 végrehajtási határozat alapján
alkalmazása nem kötelező, mivel a fenti
technikák kombinációjával a BAT előírások
teljesülnek.

A nyári hűtést szükség esetén evaporációs
hűtéssel, hűtőpanelekkel oldják meg.

Alkalmazott eljárás, technika

Alkalmazása
nem indokolt

Megfelel

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

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

§
§
§
§

A zaj hatásterületén védendő létesítmény nem
található, továbbá zajjal kapcsolatos panasz
nem volt.

A 2017/302 végrehajtási határozat alapján:
„A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazható,
ahol az érzékeny területeken zajártalomra
lehet számítani és/vagy azt igazolták.”

Alkalmazása
nem indokolt

A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a
környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: 1. BAT) részeként, amely terv magában foglalja az alábbi elemeket:

1.7.
9. BAT
§

a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;
a zaj monitorozására szolgáló szabályzat;
az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata;
zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás
monitorozására, a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a
felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére;
a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának
áttekintése, továbbá a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő
ismeretek terjesztése.
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Kellő távolság biztosítása az üzem/ gazdaság és az érzékeny terület között.
Az ü zem/gazdaság tervezési szakaszában a minimális szabványtávolság
alkalmazásával kellő távolság biztosítható az ü zem/gazdaság és az érzékeny
terü let között.

Meglévő telep, nem alkalmazható.

ENVIPROG GROUP Kft.

Nem
alkalmazható

A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása
1.7.
10. BAT

2019. július

Elérhető legjobb technika

A telephely fő zajforrásai a ventilátorok.

Alkalmazott eljárás, technika

Alkalmazása
nem indokolt

Alkalmazása
nem indokolt

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

Berendezések elhelyezése.
A zajszint csökkenthető azáltal, hogy:
§ növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, hogy a berendezést
olyan messze helyezik el az érzékeny terü lettől, amennyire az megvalósítható);
minimálisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek hosszát;
úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a takarmánysilókat, hogy a
gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen a gazdaságban.

A telephely fő zajforrásai a ventilátorok.
A ventilátorok működése automatikusan
szabályozott.

§
§

Üzemeltetési intézkedések. Ezek többek között a következők:
§ az ajtók és az épü let nagyobb nyílásainak lezárása, kü lönösen etetés idején, ha
lehetséges;
a berendezések tapasztalt személyzet által történő ü zemeltetése;
a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és hétvégén, ha lehetséges;
zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevékenységek során;
a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti működtetése, ha lehetséges;
a szabadtéri földmunkák minimális terü letre korlátozása a földnyeső gépek
által kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
§
§
§
§
§

Megfelel

A 2017/302 végrehajtási határozat alapján
alkalmazása nem kötelező, mivel egy technika
alkalmazásával a BAT előírások teljesülnek.

ENVIPROG GROUP Kft.

Alkalmazása
nem indokolt

Mindegyik ólnál nagy hatásfokú
ventilátorokat alkalmaznak.

§

A zaj szabályozására szolgáló berendezések. Ezek a következőket tartalmazzák:
§ zajcsökkentők;
§ rezgésszigetelés;
§ a zajos berendezések (pl. darálók, pneumatikus szállítószalagok) elzárása;
§ az épü letek hangszigetelése.
Zajcsökkentés
A zaj terjedése a zajkibocsátók és zajvevők közé helyezett zajvédőkkel
csökkenthető.
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A telephely fő zajforrásai a ventilátorok.
A telephely üzemelése a zajvédelmi
előírásoknak megfelel, zaj csökkentése nem
indokolt. A tevékenység zajterhelését jelen
dokumentáció 11.7. fejezete mutatja be.

Ilyen berendezések lehetnek a következők:
§ nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes szellőzés nem biztosítható vagy
nem elegendő;
szivattyúk és kompresszorok;

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

1.7.
10. BAT

2019. július

Elérhető legjobb technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító
1.8. Porkibocsátás

Alkalmazott eljárás, technika

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. 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 takarmányra épü lő 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 sebességét az épü leten belü l.
A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák
valamelyikének alkalmazásával:
§ Vízpárásítás;
§ Olaj permetezése;
§ Ionizálás.
A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, például:
§ Vízcsapda;
§ Száraz szűrő;
§ Vízmosó;
§ Nedves mosó;
§ Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrő);
§ Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;
§ Biofilter.
1.9. Bűzkibocsátás
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Megfelel

Alkalmazása
nem indokolt

ENVIPROG GROUP Kft.

A 2017/302 végrehajtási határozat alapján
alkalmazása nem kötelező, mivel egy technika
alkalmazásával a BAT előírások teljesülnek.

Porkoncentráció csökkentése nem indokolt.
A kibocsátott levegő kezelése nem indokolt.
Jelen dokumentáció 11.1.2. fejezete alapján a
tevékenység nem okoz bűzhatást.

Almozáshoz friss alomszalmát használnak.
A telephelyen kiporzásból eredő probléma
nincs.

Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

1.8.
11. BAT

2019. július

Elérhető legjobb technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

Alkalmazott eljárás, technika

„A 12. BAT csak olyan esetekben
alkalmazható, ahol az érzékeny terü leteken
bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt
igazolták.”

Jelen dokumentáció 11.1.2. fejezete alapján a
tevékenység nem okoz bűzhatást.
A legközelebbi lakóház a teleptől kb. 35 m-re
található.
A telephelyen folytatott tevékenység kapcsán
panasz nem érkezett.

Alkalmazása
nem indokolt

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

1.9.
12. BAT

§ a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;
§ a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó szabályzat;
§ az azonosított, bűzzel kapcsolatos ártalmakra adandó válaszok szabályzata;
§ bűzmegelőzési és -megszüntetési program a pl. a forrás(ok) beazonosítására, a
bűzkibocsátás monitorozására (lásd 26. BAT), a források kibocsátási
intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést
szolgáló intézkedések végzésére;
§ a bűzzel kapcsolatos korábbi események és azok orvoslásának áttekintése,
továbbá a bűzzel kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek
terjesztése.
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny terü leteken
bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.

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

Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között.

Az állatok és a felületek tisztán tartására
törekednek, továbbá a trágya kibocsátó
felületét csökkentik (műanyag rácsok
alkalmazása).

A telephelyen az állattartó épületen kívül
almos trágyatárolás nem történik.

Nem
alkalmazható

Megfelel

ENVIPROG GROUP Kft.

Meglévő telep, nem alkalmazható.
A telephelyen folytatott tevékenység kapcsán
panasz nem érkezett.

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

1.9.
13. BAT

2019. július

Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek
optimalizálása az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának
alkalmazásával:
§ a kivezető magasságának növelése (pl. a levegő a tetőszint felett távozik,
szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak alsó része helyett);
§ a függőleges kivezető szellőztetési sebességének fokozása;
§ külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt keltsenek a kilépő
légáramlásban (pl. növényzet);
§ terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részein elhelyezkedő szívónyílásokra,
hogy a távozó levegőt a föld felé tereljék;
§ a távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalon történő eloszlatása, az
érzékeny területtől távol;
a természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének keresztirányú
hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz.

Elérhető legjobb technika

Légtisztító berendezés alkalmazása nem
indokolt.
A 2017/302 végrehajtási határozat alapján
alkalmazása nem kötelező, mivel a fentiekben
leírt technikák (megfelel sorokban)
kombinációjának alkalmazásával a BAT
előírások teljesülnek.

A ventilátorok terelőlemezekkel felszereltek,
szellőztetési sebesség beállítása automatikus.

Alkalmazott eljárás, technika

Nem releváns

Alkalmazása
nem indokolt

Megfelel

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

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

A telephelyen kiépült trágyatárolót nem
használják.
Trágyát csak szilárd, betonozott padozatú
épületen belül tárolnak, turnusidőszak alatt.
A trágya szállításakor az előírásokra
(szélirány, zártság, ünnep- és vasárnapok)
figyelemmel vannak.

§

Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a
trágyatárolásra:
§ A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése a tárolás során;
§ A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csökkentik a szél sebességét a tároló
körül vagy felett (pl. fák, természetes akadályok);
A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése.
§

Nem releváns

ENVIPROG GROUP Kft.

A szilárd almos trágyát a “GALLUS” Kft.
termőterületére kerül kihelyezésre, a
kihelyezést a növénytermesztési üzletág
végzi, telephelytől függetlenül.
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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.

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

1.9.
13. BAT

2019. július

Elérhető legjobb technika

Alkalmazott eljárás, technika

Megfelelősség,
javaslat

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

Nem releváns

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

1.9.
13. BAT

A trágya mezőgazdasági területre történő
kijuttatása a trágya elszállítását követően a
“GALLUS” Kft. növénytermesztési üzletágának
a feladata.
A kitrágyázásra évente 1 alkalommal kerül
sor.

§

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsátása

Levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás
során az éves becsült ammóniakibocsátás
megadásra kerül.

lásd 25. BAT

Részben
megfelel

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

1.14.
23. BAT

1.15. A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei

A [...] baromfitenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó
ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatból
származó ammóniakibocsátás csökkentésének becslése vagy kiszámítása a
gazdaságban végrehajtott BAT révén.

§
§
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Az új BAT előírások az IPPC engedélyben
előírtak alapján kerülnek bevezetésre. Szükség
esetén a preferált technika: számítás
anyagmérleg alapján.

Részben
megfelel

ENVIPROG GROUP Kft.

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

Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a
takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az
állat teljesítménye alapján.
Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzésével.

A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.
1.15.
24. BAT

2019. július

Az új BAT előírások az IPPC engedély alapján
kerülnek bevezetésre. Szükség esetén a
preferált technika: becslés anyagmérleg
alapján.

Levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás
során az éves becsült ammóniakibocsátás
megadásra kerül: EMEP/CORINAIR L061
módszer (0,37 kg NH3-N/férőhely/év)

Alkalmazott eljárás, technika

Alkalmazása
nem indokolt

Részben
megfelel

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési
szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján.
Az ammóniakoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás ISO,
nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló módszerekkel, vagy más olyan
módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű
minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.
Becslés kibocsátási tényezők alapján.

Elérhető legjobb technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

§
§

§

Jelen dokumentáció 11.1.2.3. fejezetében
részletezett szaghatás megítélése az EN
13725 szabvány alapján történt:
a telep szagerősségi besorolása a gyenge
kategóriába tartozik.
A legközelebbi lakóház a teleptől kb. 35 m-re
található.

Az alábbiak szerint a monitorozás nem
indokolt.
A 2017/302 végrehajtási határozat alapján: „A
26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható,
ahol az érzékeny területeken bűzártalomra
lehet számítani és/vagy azt igazolták.”

A BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása

A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható:
§ EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint,
a szagkoncentráció meghatározása érdekében).
§ Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében
nem áll rendelkezésre EN-szabvány (pl. a bűznek való kitettség
mérése/becslése, a bűz hatásának becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból
ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny terü leteken
bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.

§

§
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A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás ENszabványon alapuló vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi
szabványokon alapuló) módszerekkel, amelyek tudományos szempontból
ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.
Becslés kibocsátási tényezők alapján.

Alkalmazása
nem indokolt

ENVIPROG GROUP Kft.

A telephely porkibocsátása minimális, illetve
a környező területek besorolása: szántó,
véderdő.
A 2017/302 végrehajtási határozat alapján a
mérés általánosan nem alkalmazható a
mérések költsége miatt.

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

Azonosító

1.15.
25. BAT

1.15.
26. BAT

1.15.
27. BAT

2019. július

Vízfogyasztás
Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használatával. Az állattartó
épü letekre jellemző leginkább vízigényes eljárásokat (takarítás, takarmányozás
stb.) kü lön is lehet monitorozni.

A fogyasztásról havi nyilvántartást vezetnek
almérők, számlák alapján.

Termelő kút fogyasztásáról havi nyilvántartást
vezetnek.

Megfelel

Megfelel

Megfelelősség,
javaslat

Egységes környezethasználati engedély
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás

Alkalmazott eljárás, technika

Villamosenergia-fogyasztás
Rögzítés pl. megfelelő mérőórák vagy számlák használatával. Az állattartó épü letek
villamosenergia-fogyasztását a gazdaság más ü zemeitől kü lön monitorozzák. Az
állattartó épü letekre jellemző leginkább energiaigényes eljárásokat (fűtés,
szellőztetés, világítás stb.) kü lön is lehet monitorozni.

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

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

A trágya elszállítását szállítólevéllel igazolják.
3.1. A baromfiólak ammóniakibocsátása

3. INTENZÍV BAROMFITENYÉSZTÉSRE VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK

3.1.1. A tojótyúkok, brojler tenyészállatok vagy növendékek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátása

Trágyatermelés

Állománynaplóban ólanként naprakészen
vezetik.

A földgáz fogyasztásról nyilvántartást
vezetnek.

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

Elérhető legjobb technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Azonosító

1.15.
29. BAT

1.15.
29. BAT

§
§
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Nem ketreces rendszerek esetén:
§ Mesterséges szellőztetésen alapuló rendszer és nem gyakori trágyaeltávolítás
(mélyalom trágyagödörrel), csak ha további csökkentési intézkedéssel együtt
alkalmazzák,
§ A trágya mesterséges szárítása csöveken keresztül (mélyalom és trágyagödör
kombinációja esetén).
§ A trágya mesterséges szárítása perforált padlón keresztül (mélyalom és
trágyagödör kombinációja esetén).
Trágyaszállító szalagok (madárház esetén).
Az alom mesterséges szárítása beltéri levegővel (tömör padló és mélyalom
kombinációja esetén).

Mélyalmos tartásmódot alkalmaznak
mesterséges szellőztetéssel.

ENVIPROG GROUP Kft.

Megfelel

A tojótyúkok, brojler tenyészállatok vagy növendékek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében a BAT az alábbi
technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

3.1.1.
31. BAT

2019. július
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Alkalmazott eljárás, technika

Alkalmazása
nem indokolt

Megfelelősség,
javaslat

A telephelyen ammóniakibocsátás az épületen
belüli mélyalmos trágyatárolásból adódik, így a
következő képletet használjuk:
Ehousing = Nexceted * VChousing = 0,78 * 0,32 = 0,24
NH3 kg/férőhely/év

nitrogén

[N

Ehousing: állattartó épület éves NH3 kibocsátása [NH3
kg/férőhely/év]

Nexceted: éves teljes kiválasztott
kg/férőhely/év] lásd 3. BAT

VChousing: párolgási együttható [kg NH3/kg N]
(forrás: VERA Test Protocol for Livestock Housing and
Management Systems – Version 3:2018-09, Table 14:
Ammonia emission factors, Free-range, solid manure)

ENVIPROG GROUP Kft.

Megfelel

Légtisztító berendezés alkalmazása nem
indokolt.
A 2017/302 végrehajtási határozat alapján
alkalmazása nem kötelező, mivel egy vagy több
technika alkalmazása szükséges, így a fenti
technika alkalmazásával ez előírás teljesül.
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BAT-AEL a tojótyúkok tartására szolgáló egyes épü letekből a levegőbe jutó
ammóniakibocsátásra vonatkozóan nem ketreces rendszer esetén:
0,02 – 0,13 kg NH3–N/férőhely/év
A BAT-AEL felső határa 0,25 kg NH3-N/férőhely/év olyan meglévő ü zemek
esetén, amelyek a mesterséges szellőztetésen és a trágya nem gyakori eltávolításán
alapuló rendszert a trágya nagy szárazanyagtartalmát biztosító intézkedéssel
együ tt alkalmazzák (mélyalom trágyagödörrel).
A kapcsolódó monitoringot a 25. BAT ismerteti.

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

Elérhető legjobb technika

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.
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16. HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA
16.1. HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSTERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdésben
előírtak alapján a legkisebb mértékű környezetterhelés és igénybevétel előidézésével kell a
környezethasználatot megszervezni és végezni, valamint a környezetszennyezést meg kell előzni,
a környezetkárosítást ki kell zárni.
A tervezett tevékenység értékelését az alábbi szempontok alapján 28. táblázatban értékeljük
(Magyar E. – Szilágyi P. – Tombácz E.):
- A kontrollkörnyezet adott állapotjellemzőjétől való eltérés mértéke
- A hatás térbelisége
- A hatás időbelisége
- A folyamatok visszafordíthatósága
- A hatásfolyamat kialakulásának akadályoztatási lehetősége
27. táblázat: Környezeti hatások minősítési kategóriái
Minősítési kategória
neve

Magyarázat

Megszüntető

A környezeti elem vagy annak egy része megszűnik.

Károsító

A vonatkozó határérték túllépésre kerül, az okozott terhelés rendszeres
vagy nem visszafordítható

Terhelő

A vonatkozó határérték nem kerül túllépésre, az okozott terhelés
rendszeres vagy nem visszafordítható

Elviselhető

A környezetterhelés mértéke kimutatható, azonban az nem okoz
határérték feletti terhelést. A hatások kis területre korlázozódnak.

Semleges

Az okozott változás mértéke olyan kicsi, hogy az nem érzékelhető.

Javító

Az okozott hatások a környezeti elem/rendszer valamilyen jellemzőjét
pozitív irányba mozdítják

Értékteremtő

A hatásterületen új, környezeti szempontból értékesnek tekintett
elemek/rendszerek megjelenése várható

28. táblázat: Tevékenységből származó hatások mértéke
Környezeti elem

Tevékenységből származó hatás

Levegő

Elviselhető

Víz

Elviselhető

Föld

Elviselhető

Épített környezet

2019. július

Semleges

Hulladék

Elviselhető

Zaj

Elviselhető

Élővilág

Semleges

Havária

Terhelő
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16.2. EGYESÍTETT HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA
29. táblázat: Környezetterhelés mértékének becslése
Közvetlen hatás

Hatásfolyamat,
Közvetett hatások

Hatásterület

Ólak, gépjárművek,
légszennyezőanyag
kibocsátásai

Kibocsátott
szennyezőanyagok
terjedése

A 6. ábra szerint lehatárolt
hatásterület

Vizek

Szennyvíz keletkezése

Vízszennyezőanyagok
terjedése

Kommunális szennyvíztároló és
baromfiistállók területe

Föld

Trágya keletkezése

Földtani közeg
szennyezése

Létesítmények területe

Környezeti elemek
Levegő

Épített környezet

-

-

-

Hulladék

Hulladékok keletkezése

Hulladékok kezelése

Munkahelyi gyűjtőhely területe

Zaj

Technológiai
berendezések zajhatása

Zajterhelés

A 16. ábra szerint lehatárolt
zajvédelmi hatásterület.

-

-

-

Élővilág

Az egyesített hatásterületet a 6. melléklet mutatja be. A hatásterületen található ingatlanok
helyrajzi számát, besorolását a 30. táblázatban összegezzük.
30. táblázat: Egyesített hatásterülettel érintett ingatlanok
Helyrajzi szám

HÉSZ szerinti területi kategória

Hatásterület

053/1

Mezőgazdasági üzemi terület (KMü)

levegő, zaj

038/5

Általános mezőgazdasági terület (Má1)

levegő, zaj

038/30

Általános mezőgazdasági terület (Má1)

levegő, zaj

053/2

Védelmi erdőterület (Ev)

levegő, zaj

053/7

Általános mezőgazdasági terület (Má1)

levegő, zaj

057

Általános mezőgazdasági terület (Má2)

levegő, zaj

058

Általános mezőgazdasági terület (Má2)

levegő, zaj

059/1

Vízgazdálkodási terület (Vf)

levegő, zaj

059/2

Vízgazdálkodási terület (Vf)

levegő, zaj

053/4

Vízbeszerezési területek (Vb)

zaj

053/6

Védelmi erdőterület (Ev)

zaj

054

zaj

055/1

Védelmi erdőterület (Ev)
Védelmi erdőterület (Ev)

055/2

Védelmi erdőterület (Ev)

zaj

056

Hajagos patak

zaj

061, 062, 063

Vízgazdálkodási terület (Vf)

zaj

064/3

Védelmi erdőterület (Ev)

zaj

064/4

Általános mezőgazdasági terület (Má3)

zaj

064/5

Általános mezőgazdasági terület (Má3)

zaj

zaj

17. ORSZÁGHATÁRON TÚL TERJEDŐ HATÁSOK BEMUTATÁSA
A tevékenységnek országhatáron túl terjedő hatása nincs.
2019. július
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BEVEZETÉS
A "GALLUS" Baromfitenyésztő és Keltető Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.) Bakonypölöske I.
053/1 hrsz. alatti telephelyén nagy létszámú baromfitartási tevékenységét a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által megadott – 67622/2014. iktatószámú
határozattal javított – 53490/2014. iktatószámú egységes környezethasználati engedély (a
továbbiakban: IPPC engedély) alapján végzi. Az IPPC engedély 2024. augusztus 1-ig hatályos.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) bekezdésében, valamint a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésében, foglaltak alapján az
"GALLUS" Kft. alapállapot-jelentés elvégzésére kötelezett.
A "GALLUS" Kft. az alapállapot-jelentés elvégzésével az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó
Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A) bízta meg.
Jelen alapállapot-jelentés Egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi
felülvizsgálat és nem jelentős módosítás dokumentáció 1. mellékletét képezi.
Az alapállapot-jelentés elkészítéséhez szükséges alapadatokat a "GALLUS" Kft. biztosította.
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1. TERÜLET LEHATÁROLÁSA
Telephely neve:
Telephely levelezési címe:
Telephely címe:
Terület fekvése:
Terület helyrajzi száma:
Településazonosító:
TH-KTJ:
Súlyponti EOV X:
Súlyponti EOV Y:

Bakonypölöske I. szülőpár tojótelep
8460 Devecser, Levente telep 1.
8457 Bakonypölöske
külterület
053/1
06327
100 776 563
208 175
532 186

A telephely sarokponti EOV koordinátáit az 1. táblázatban adjuk meg.
1. táblázat: Telephely sarokponti koordinátái
Sorszám

EOV X

EOV Y

Sorszám

EOV X

EOV Y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

531 916
532 303
532 303
532 503
532 505
532 526
532 524

208 151
208 203
208 192
208 217
208 201
208 203
208 220

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

208 232
208 056
208 042
208 022
208 016
208 075
208 025
208 052

532 615
532 641
532 547
532 548
532 504
532 493
532 044
531 916

A telephely Veszprém megye középső területén, Bakonypölöske területétől DK-i irányban
található.

1. ábra Telephely bemutatása

Forrás: Földhivatali térkép (2015. június)

A telephely állami ingatlan-nyilvántartási térképének másolatát az 1. melléklet tartalmazza. Az
átnézetes és részletes helyszínrajz a 3. mellékletben található.
2019. július
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2. TERÜLET TULAJDONOSAI, HASZNÁLÓI
A telephely területével érintett ingatlan tulajdonosának, használójának adatait a következők:
Neve:
”GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft.
Székhelye:
8460 Devecser, Levente telep 1.
Email címe:
titkarsag@gallus.hu
Telefonos elérhetősége:
88/224-118
KSH azonosító száma:
10598304-0147-113-19
Cégjegyzékszáma:
19-09-500324

3. HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV SZERINTI TERÜLETHASZNÁLAT
Bakonypölöske hatályos Szabályozási terv szerinti besorolása alapján a telephely K-MÜ
(Különleges terület - mezőgazdasági üzemi terület).

2. ábra Telephely szabályozási terv szerinti besorolása

2019. július
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4. TERÜLET ÉRZÉKENYSÉGI KATEGÓRIÁINAK ISMERTETÉSE
Bakonypölöske település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz
szempontjából érzékeny területen lévő település.
A telephely a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete szerint készült részletes érzékenységi térkép adatai alapján a felszín alatti vizek
állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület:
- kategória: 2.
- alkategória: a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi
átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.

3. ábra Felszín alatti víz állapota szemponjtából érzékeny területek

5. KORÁBBI TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
„Bakonypölöske Veszprém megyében, a Pápai járásban található. Északról a Kőrös–patak, délről
pedig a Hajagos patak (mindkettő a Marcal vízgyűjtője) határolja a Bakonyalja kis faluját.
A település első ismert említése 1324-ből, egy oklevélből származik, ahol Perechke néven említik
a falut. Ebben a dokumentumban ad engedélyt a veszprémi püspök arra, hogy a faluban fából
templomot építsenek.” [Bakonypölöske településképi arculati kézikönyv, 2017]
A sváb gyökerő települést eredetileg a környékén lévő Szilvásdombokra építették, ám idővel lefelé
terjeszkedve létrejött a mai falu.
A telephely és környezetének területhasználatának, beépítettségének, borítottságának változását
kronologikusan a következő alfejezetekben ismertetjük.
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Alapállapot-jelentés

ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS (1780-1784)

Magyarország I. katonai felmérése (jozefiniánus térkép) egy 1780-1784 között lezajló katonai
topográfiai felmérés eredménye, és az első olyan térképmű, amelyik településszint alatt (utcák,
házak, dűlők, stb.) ábrázolja a teljes országot.
Az első katonai felvétel nem volt összefüggő, egységes eljárás, hanem az országok, országrészek
és tartományok önálló részletfelvételeinek a sorozata, ezért minőségükben és kivitelezésükben,
sőt tartalmukban is különbözőek. Az önálló szakaszoknak nincs geodéziai előkészítése, a kicsiből
a nagy felé haladva apránként készültek el.
Tartalma szerint 1:28 800 méretarányú topográfiai térkép, ábrázolja a domborzatot, utakat,
építményeket, vízhálózatot, települések és földrajzi alakulatok nevét, és tájékoztató jelleggel a
mezőgazdasági területek művelési ágát.
A teljes katonai térkép készítéséhez meghatározták azt is, hogy a föld felszínét térképészeti
szempontból két részre kell osztani:
– a felszínen fellelhető mindennemű mesterséges építmény, valamint helyhez kötött élő és
élettelen tárgyak csoportja: a térkép síkrajza;
– a felszín egyenetlenségét, domborzatát kifejező minden idom, amely a környezetétől
eltérően a függőleges irányban történő változást - annak vetületében - juttatja kifejezésre.

4. ábra Telephely környezetének áttekintő térképe (1780-1784)
Bakonypölöske neve feltehetőleg szerb eredetű, jelentése kopaszság, tehát egy kopár
helyre utal. 1614-ben pusztaként hivatkoztak a területre. A telephely területén és közeli
környezetében mezőgazdasági területek (szántó, legelő területek voltak), körülötte fás
területekkel.
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Alapállapot-jelentés

MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS (1806-1869)

Magyarország II. katonai felmérése 1806-1869 között zajlott le, eredményét annak ellenére
franciskánus térképnek nevezik, hogy befejezésekor már nem Ferenc, hanem I. Ferenc József az
uralkodó, megkülönböztetésül a későbbi ferencjózsefi katonai topográfiai térképtől.
A második felmérés a jozefiniánus térkép tapasztalatai alapján, annak aktualizálásával,
újramérésével, hibáinak kiküszöbölésével történt. Ezzelpárhuzamosan fektették le Magyarország
második háromszögelési alapponthálózatát, összekötve a térkép részletmérési munkáit az
alappontok állandósításának munkáival. Magassági mérést is végeztek, de magassági
főalappontot nem állandósítottak.

5. ábra Telephely környezetének áttekintő térképe (1806-1869)
Pölöske község alapját a mai pityói és felső pölöskei puszták képezték, melyek Csuzy Pál
nemes uradalmai voltak. A térképhez tartozó jelmagyarázat alapján a vizsgált terület
mezőgazdasági művelés alatt álló terület és erdő volt.

5.3.

HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS (1872-1884)

Magyarország III. katonai felmérése 1872-1884 között valósult meg, az Osztrák–Magyar
Monarchia utolsó nagy térképészeti vállalkozásának önálló részeként. A térképmű egészét (a
teljes elkészült munkát) ferencjózsefi térképnek is szokták nevezni, csatlakozva a jozefiniánus
térkép és franciskánus térkép megnevezéséhez.
Ábrázolási módjában eltér az első két felméréstől, mivel a domborzatra és vízhálózatra vonatkozó
grafikus adatok kisebb jelentőségűek, ugyanakkor megjelennek rajta a fontosabb dűlőnevek, és a
jelkulcsokkal ábrázolt műtárgyak.

2019. július

9

ENVIPROG GROUP Kft.

"GALLUS" Kft.
Szülőpár tojótelep – Bakonypölöske I. 053/1 hrsz.

Alapállapot-jelentés

6. ábra Telephely környezetének áttekintő térképe (1872-1884)
A harmadik katonai felmérés térképe alapján a telephely területhasználatában változás
nem történt.

5.4.

A TERÜLET HASZNÁLATA AZ 1940-ES ÉVEKTŐL

A vizsgált területen folytatott állattartás kezdetét pontosan nem tudjuk meghatározni. A terü let
1948-tól az államosítás során az akkori Devecseri Állami Gazdaság tulajdonában volt, amikor is
4 jelenleg is meglévő istállóban lovakat tartottak. Baromfitartásra 1961-ben tértek át, ekkor
kezdték meg a többi 14 istálló építését.
A "GALLUS" Kft. 1993 szemptemberétől lett a telep tulajdonosa.
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7. ábra Telephely környezetének áttekintő térképe (1941)

8. ábra Telephely átnézeti térképe (1963)
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9. ábra Telephely átnézeti térképe (1969)

10. ábra Telephely környezetének átnézeti térképe (1984)
2019. július
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11. ábra Telephely átnézeti térképe (1991)

12. ábra Átnézeti műholdkép (2010)
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13. ábra Átnézeti műholdkép (2012)

14. ábra Átnézeti műholdkép (2016)
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15. ábra Átnézeti műholdkép (2019)

6. TERÜLET JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA
6.1.

ÉGHAJLAT

Bakonypölöske település a Pápai-Bakonyalja kistájon helyezkedik el, a kistáj Mérsékelten hűvös
és mérsékelten nedves éghajlatú.
Az 1960 óra körüli évi napfénytartam a megszokott; ebből nyáron 780, télen 185 óra körüli
napsütés a valószínű.
Az évi középhőmérséklet 9,5 °C körüli, a nyári félévben 16,0 °C, de a magasabb helyeken 15,015,5 °C körüli a középhőmérséklet. A fagymentes időszak hossza 184-188 nap körüli. Az évi
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 32.0 és 33,0 °C közötti, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C
közötti.
Az évi csapadékösszeg 650 mm körüli, É-on csak 600 mm, de a Bakony felé haladva kevéssel a 700
mm-t is meghaladja. A tenyészidőszakban É-on 360-380 mm, D-en 380-410 mm eső várható. A
hótakarós napok átlagos évi száma a hegylábnál 35, feljebb 40-45, 20-25 cm közötti átlagos
maximális hóvastagsággal.
Az ariditási index értéke É-on 1,15, D felé haladva és a magasabb részeken 1,00-ig csökken.

6.2.

FÖLDTANI KÖZEG

A terület felszíni és felszín alatti vizeinek általános jellemzését az Egységes környezethasználati
engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás dokumentáció 11.3.1
fejezete tartalmazza.
A TERRATEST Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) a telephely területén és közvetlen
környezetében 2007 márciusában 5 ponton mélyített fúrásokat a földtani közeg állapotának
megismerésére
2019. július
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16. ábra Mintavételi pontok elhelyezkedése
A talajminták akkreditált mérési eredményeinek összegzését a 2. táblázatban adjuk meg. A talajminták vizsgálati jegyzőkönyvét 2. mellékletben csatoljuk.
A mintavételek során a mélyített fúrások rétegrendje a feltalajt iszapos, agyagos mésztörmelékes
murva, majd kavics váltja fel. Megállapításra került, hogy a területen a "Csatkai Formáció" felső
szintje, alatta eocén mészkő található. A fúrások vagy az összecementálódott, elsősorban mészkőkavicsos konglomerátumban, vagy nagy méretű mészkő-görgetegben átlagosan 2 m-en akadtak
el.
2. táblázat Talajminta vizsgálati eredmények
Komponens

Mértékegység

Bp-1
Bp-2
Bp-3
Bp-4
Bp-5
Határérték
*
0,8-1,2 m 2,8-3,5 m 1,5-2,4 m 1,5-2,5 m 0,6-1,3 m

µS/cm
84
72
Fajlagos vezetőkép.
83
75
104
2 500
7,8
7,9
pH
8,0
7,8
7,6
mg/kg sz.a.
159,14
47,11
KOIps
76,4
109,06
129,37
mg/kg sz.a.
55,49
18,84
Nitrát
30,78
19,92
16,55
500
mg/kg sz.a.
0,52
1,04
Nitrit
0,85
0,83
0,41
100
mg/kg sz.a.
27,22
28,26
Ammóna
32,90
25,16
35,18
250
mg/kg sz.a.
0
0
Foszfát
0,53
0
0
* 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határérték földtani közegre

A talajminta vizsgálati eredményei egy komponens esetében sem érte el a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–
EüM–FVM együttes rendeletben foglalt „B” határértéket.
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VÍZ

A terület felszíni és felszín alatti vizeinek általános jellemzését az Egységes környezethasználati
engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás dokumentáció 11.2.1
fejezete tartalmazza.
A telephely a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete szerint készült részletes érzékenységi térkép adatai alapján a felszín alatti vizek
állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület:
- kategória: 2.
- alkategória: a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi
átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.
Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) Felszíni alatti víztestek kémiai állapota a
különböző vízadó közeg térképmellékletei alapján a telephely terülétenek felszín alatti vizeinek
minősítését az alábbi táblázatban összegezzük.
3. táblázat: Felszín alatti vizeinek minősítése
Vízadó közeg

Víztest száma

Minősítés

Karszt és termálkarszt
Porózus termál
Porózus és hegyvidéki
Sekély porózus és sekély
hegyvidéki

k.4.1
n.a.
h.1.1

rossz
n.a.
jó, de gyenge állapot kockázata

sh.1.1

jó

2007 márciusában a TERRATEST Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) a telephely és közvetlen
környezetében 5 ponton fúrásokat mélyített. A vizsgálati pontokon (-3,5 m-es mélységig)
talajvizet nem értek. A telephely talajvízszint mélységét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
térképe alapján mutatjuk be.

17. ábra Talajvízszint mélysége
A telephely és környezetének területét vízbázis védőterületek, védőidomok nem érintik.
A telephelyhez legközelebb – mintegy 1,5 km-re É-ÉK-re – a Pápa-Tapolcafő vízmű
sérülékeny vízbázisa található.
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ÉLŐVILÁG, VÉDENDŐ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Az élővilág általános jellemzését az Egységes környezethasználati engedély teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás dokumentáció 11.8.1. fejezete
tartalmazza.
A baromfitelep burkolatlan terü letrészein fajszegény, telepített, rendszeresen nyírt gyepvegetáció
található.
A telephely nem áll természetvédelmi oltalom alatt, illetve nem minősül természeti területnek,
továbbá nem része az ökológiai hálózatnak. A telephely területén és annak közvetlen
környezetében az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján Natura 2000 területek nem találhatóak.

7. KORÁBBI TERÜLETHASZNÁLAT RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A területhasználat történetét a terület beépítettségének és borítottságának változását is az
5. fejezet részletesen ismerteti.

8. JELENLEGI/TOVÁBBI TERÜLETHASZNÁLAT RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A tevékenység részletes leírását az Egységes környezethasználati engedély teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálat és nem jelentős módosítás dokumentáció 6. fejezete tartalmazza.

9. TERÜLETEN ÉS ANNAK KÖRNYEZETÉBEN TÁROLT VESZÉLYES ANYAGOK JELLEMZŐI
A telephelyre a nyers- és segédanyagok beszállítása tehergépjárművel közúton történik. A
gépjárműforgalom és az áruszállítás rendje cégszinten szabályozott. A telephelyre minden
veszélyes anyagot megrendelés alapján a forgalmazó vagy a szerződés szerinti fuvarozási
vállalkozó szállít. A vegyi anyagok beszállítása műanyag kanna, flakon kiszerelésben, illetve
egységcsomagban érkeznek a zárt, burkolt padozatú vegyi anyag helységbe.
A felhasználási helyeken csak a napi feladatokhoz szükséges mennyiségek tárolják olyan
csomagolásban, hogy ne okozhassanak egészség-, illetve környezetkárosodást.
4. táblázat: Telephelyen lévő anyagok/keverékek jellemzői
Anyag/keverék
megnevezése

Veszélyességi
osztály és
kategória

Összetevő

Egyidejűleg
tárolt
mennyiség

Intra Power Foam
zsíroldó

15% HNaO

Bőrmaró 1A

0,06 t

Intra Multi Des
fertőtlenítő

10,1% C22H48ClN
14,5% C3H8O
15,2% C17H30ClN
12,6 % C5H8O2

Fémre maró 1
Bőrmaró 1B
Tűzv. foly. 2
Vízi akut 1

0,5 t

<50% H2O2

Bőrirrit. 2
Szemkár. 1
Célszervi tox. egy. 3
Akut tox. 4

0,03 t

93-97% diesel

Tűzv. foly. 3
Akut toxicitás 4
Bőrirrit. 2, Rákk. 2
Célszervi tox. egy. 3
Célszervi tox. ism. 2
Vízi krónikus 2

1t

Intra Hydrocare
tisztító, fertőtlenítő

Gázolaj
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Anyag/keverék
megnevezése

Veszélyességi
osztály és
kategória

Összetevő

Egyidejűleg
tárolt
mennyiség

100% CaH2O2

Bőrirrit. 2,
Szemkár 1,
Célszervi tox. egy. 3

1t

Klórmész

28% CaCl2O2

Oxiáló foly. 2
Akut tox. 4
Bőrmaró 1B
Vízi kaut 1

1t

H-lúg

9% ClNaO

Bőrirrit 2
Szemirrit 2
Vízi akut 1

1t

Dextral

15-18% C3H8O
6-9% C20H37O7S.Na
6-9% C12H10O
4-5% C7H7ClO
3-5% C5H8O2
2-3% Na-lauril-áter-szulfát
1-2% C3H6O3

Bőrirrit 2
Szemirrit 2

0,03 t

Mészhidrát

10.

Alapállapot-jelentés

TERÜLETET ÉRINTŐ HAVÁRIA ESEMÉNYEK ISMERTETÉSE

A baromfitelep "GALLUS" Kft. üzemeltetése során nem történt
– a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot,
– a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátás,
– sürgős beavatkozást igénylő felszíni, vagy felszín alatti vizet, levegő, vagy talaj
veszélyeztetését, illetve szennyezését okozó esemény.

11.

TERÜLETEN

FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT, ELŐÁLLÍTOTT,
KIBOCSÁTOTT VESZÉLYES ANYAGOK HATÁSAI

11.1. FÖLDTANI KÖZEGRE GYAKOROLT HATÁS
A telephelyen a veszélyes anyagok tárolása, felhasználása környezetszennyezést kizáró módon
történik.
Az elérhető legjobb technológiának megfelelő technológia biztosítja a talaj- és talajvíz állapotának
védelmét. A műszaki védelem és a technológiai előírásoknak való megfelelő üzemeltetés alapján
valószínűsíthető, hogy a tevékenységnek földtani közeget terhelő hatása nincs.
Megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenység földtani közegre gyakorolt
hatása elviselhető, a hatásterület a létesítmények területére terjed ki.

11.2. FELSZÍN ALATTI VIZEKRE GYAKOROLT HATÁS
A telephelyen a gépjárművek, munkagépek üzemeltetéséhez felhasznált veszélyes anyagok
tárolása, felhasználása környezetszennyezést kizáró módon történik.
A kiépített műszaki védelem és a technológiai előírásoknak való megfelelő üzemeltetés alapján
valószínűsíthető, hogy a tevékenységnek földtani közeget, felszín alatti vizeket terhelő hatása
nincs.
Megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt
hatása elviselhető, a hatásterület a kommunális szennyvíztároló és a baromfiistállók
területére határolható le.
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12.

Alapállapot-jelentés

FELSZÍN ALATTI VIZEK, FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA

Az elérhető legjobb technikák és a műszaki megoldásások szakszerű üzemeltetése mellett a
földtani közeg vagy felszín alatti vizek szennyeződése nem valószínűsíthető.
A baromfitelepen képződő trágya nitrátérzékeny mezőgazdasági területen történő felhasználása
során a „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásait” betartják, a trágya szállítását,
kijuttatását külső vállalkozó végzi.
A 2007. évben a TERRATEST Kft. által végzett fúrások talaj- és talajvíz mintavételi eredményeit,
kiértékelését jelen dokumentáció 6.2., 6.3. fejezete tartalmazza.

Székesfehérvár, 2019. július 29.
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MELLÉKLETEK
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1. M E L L É K L E T
Földhivatali térkép

2019. július

ENVIPROG GROUP Kft.

Pápai Járási Hivatal
Pápa 8500 Kisliget 9.

E-hiteles térképmásolat
2015.06.19 08:24:47
Helyrajzi szám: BAKONYPÖLÖSKE külterület 53/1
Méretarány: 1 : 10000

Megrendelés szám: 7/392/2015
Térrajzszám:

10374050002015

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezõ az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.
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M1. Mérési jegyzőkönyv
M 1.1. A mérés körülményei
- A mérést végezte: Sipos László fizikus, környezetvédelmi szakmérnök.
- A mérés helyszíne: a Gallus Kft. Bakonypölöske, 053/1 hrsz. alatti telepe és
környezete.
- A mérés időpontja: 2019. július 10-én, 1030-1240 óráig.
- Meteorológiai viszonyok: szélsebesség 3-5 m/s, 20-21° C napos idő, relatív
páratartalom 46 %.
M1.2. A mérésnél alkalmazott műszerek:
SVANTEK SVAN 971 típusú integráló zajszintmérő

Gyári száma: 34993

SVANTEK SV-30 típusú akusztikus kalibrátor

Gyári száma: 2505

A mérés pontossága: pontos érték (I. osztály)
M1.3. A mérés célja
Az üzem zajkibocsátásának és zajterhelésének meghatározása.
M 1.4. Mérési előírások
- MSZ 18150/1:1998 sz. szabvány.
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. 4. és 5. sz. melléklete.
M 1.5. Mérési eredmények
M1.5.1. Zajterhelési vizsgálatok
A mérési pont sorszáma, helye, T1

LAeqm
[dB]

alapzaj
[dB]

Kton
[dB]

Kimp
[dB]

Az Új u. 233 hrsz. alatti lakóépület
D-i homlokzata előtt 2 m-re

38.1

38.1

-

-

LAE, LAM
Megjegyzés, üzemállapot
[dB]
Csak
A telephely üzemszerű
alapzaj
állapotában.
mérhető

M1.5.1. Zajkibocsátási vizsgálatok
A telephelyen a mérés idején üzemszerű állapotok voltak. A mérésnél az ólak által
meghatározott terület mentén az ólak falától 5 m-re, 1.5 m magasan, rövid LAeq [dB] értékeket
mértünk.
A mérés ideje mérési pontonként kb. 1-1 perc volt – a ventilátorok által sugárzott zaj állandó
volt. Impulzusos összetevő, tonális jelleg nem volt érzékelhető.
Az alapzajt az irodaépület K-i oldala mentén, az üzemi zaj árnyékolásában mértük.
Eredmények:
Az ólak oldalaitól 5 m-re.

A mérési
pontok
sorszáma

LAeqm [dB]

1

47.4

46.7

2

50.3

50.0

3

67.5

67.5

4

58.6

58.6

5

67.4

67.4

6

56.9

56.8

7

66.5

66.5

8

58.6

58.6

9

67.4

67.4

10

59.4

59.4

11

57.9

57.8

12

59.2

59.2

13

66

66.0

14

60

60.0

15

67.6

67.6

16

60.2

60.2

17

68.1

68.1

18

59.7

59.7

19

59.7

59.7

20

67

21

66.9

66.9

22

60.2

60.2

23

66.6

66.6

24

60

60.0

25

69.3

69.3

26

59.7

59.7

27

68.8

68.8

28

59

59.0

29

64.8

64.8

30

58.3

58.2

31

66.6

66.6

32

57.6

57.5

33

64.7

64.7

34

57.6

57.5

35

65.9

65.9

36

58.5

58.5

37

64.8

64.8

38

59.1
66.1

59.1

39

Alapzaj [dB]

38.9

LAeq [dB]

67.0

66.1

40

44.8

43.5

A hűtőaggregátok és a szellőztető ventilátor környezetében
A mérési pontok sorszáma, helye

LAeqm [dB]

41, a 16. sz. ól aggregátjától 1 m-re

70.8

42, a 4. sz. ól aggregátjától 1 m-re

67.4

43, az állati hullagyűjtő ventilátorától 1 m-re

75.3

44, a tojástároló Ny-i oldalfalától 5 m-re

55.8

Alapzaj [dB]

LAeq [dB]
70.8
67.4

38.9

75.3
55.7

T1
41
44

43

42

40

39

1

2

A zajkibocsátási (1-44) és zajterhelési (T1) vizsgálati pontok

M2. Az üzemi zajkibocsátás meghatározása és a zajterhelés számítása
Az üzem zajkibocsátását:
- A D-i oldal mentén a mérési kontúr mentén meghatározott zajterhelési értékek
átlagából képzett vonalforrással modellezzük. Az átlagértékek kiegyenlítik a
pillanatnyi üzemelési körülmények miatt az egyes pontokon eltérő zajterhelési
értékeket. Az így meghatározott értékeket az 5 m-re lévő vonalforrás hosszegységre
eső zajteljesítmény-szint értékének tekintjük, LWA (dB/m). A számított átlagértékek a
homlokzatra vetítve (+20*log(5)): LWAD≈ 78.2 dB/m
-

A Ny-i és K-i oldalnál az 1. és 40. ponton mért mérési eredményből, vonalforrásra
visszaszámítva: LWAi = LAeqi - 10*log(∫(10-0.1(∑Ki)/(r-r0)2) dr-8. LWANy≈ 57.1 dB/m,
LWAk≈ 53.9 dB/m,

- Az É-i oldal mentén a 4 db vizsgált pontforrás adata alapján: 4. sz. ól hűtőaggregátja.
LWA = 75.4 dB, 16. sz. ól hűtőaggregátja. LWA = 78.8 dB, az állati hullatároló
ventilátora LWA = 83.3 dB, a tojástároló aggregátjai: LWA = 77.7 dB.
A meteorológiai körülmények alapján a mért értékek megfelelnek a melegebb nyári éjszakák
üzemvitelének is, ezért az így meghatározott értékek a telep üzemelésének biztonságos
becslését adják meg.
Egy adott irányban – a mérési kontúron kívül lévő – vizsgálati pont zajterhelését a következő
egyenlet határozza meg a vonalforrások esetében:
LAeqi = LWA4i + 10*log(∫(10-0.1(∑Ki)/(r-r0)2) dr-8+Kh
Ahol ∑Ki a hangterjedési korrekciók összessége, Kh a hangvisszaverődés miatti korrekció.
A pontforrások esetében a kifejezés az integrálás nélkül alkalmazandó.
Speciálisan a teleptől ÉNy-i irányban lévő T1 zajterhelési vizsgálati ponton a 4. sz. ól és a
tojástároló hűtőaggregátjait kell számítani:
A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. – Hangterjedés a szabadban c.– szabvány alapján
számítjuk ki az alábbi feltételek mellett:
- Pontforrás közelítést alkalmazunk.
- A környező talajt hangelnyelő tulajdonságúnak tekintjük.
- A tojástároló aggregátja esetében az irodaépület árnyékolása miatt Ká = 5 dB értéket
feltételezünk.

- A korrekciók közül a talaj-meteorológiai (Km), a levegő hangelnyelése miatti (Kl)
korrekciót, valamint a homlokzati hangvisszaverődést (+1 dB) alkalmazzuk.
A zajforrások
Megnevezése

Korrekciók számítása

Zajteljesít
Magassá Távolsága
ményga, m
,m
szintje dB

Kd,

Járulék

Kl,

Ká

Kh

LAeqi

dB

Km,
dB

dB

dB

dB

dB

4. sz. ól aggregátja

75.4

1.5

168

-52.5

-4.5

-0.3

0.0

1.0

19.1

A
tojástároló
aggregátjai

77.7

1.5

175

-52.9

-4.5

-0.3

-5.0

1.0

16.0

Az összegzett zajterhelés: LAeq = 21 dB – nappal / éjjel.

M3. Szabályozási terv
A telephely

Részlet Bakonypölöske szabályozási tervéből
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Ké szı́tette: Há fra Agnes
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