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1. számú melléklet a BO/32/01207-19/2020. számú határozathoz

A sajóecsegi sertéstelepen alkalmazott tevékenység megfeleltetése az intenzív baromfi- vagy

sertéstenyésztésre vonatkozó, az  Európai Bizottság 2017/688/EU számú végrehajtási határozatában

lévő     BAT-következtetésben előírtak szerint  

A  határozat 34 BAT következtetése közül 29 (1.-29. számú) általános, illetve 1 BAT-következtetés

(30.  számú)  specifikusan  sertéstelepekre  vonatkozik.  E  melléklet  csak  a  telepre  vonatkozó  és

alkalmazható BAT-következtetéseket és azoknak való megfelelőséget tartalmazza. 

A sajóecsegi telepre nem   vonatkozik   a 9., 11. b)-c), 17., 19., és 28. számú BAT következtetés, mert  

 a 9.  BAT-következtetésben előírt  zajkezelési  terv  kidolgozási  kötelezettség a telepre nem

alkalmazható, mivel a zajra érzékeny területeken zajártalomra nem lehet számítani, az üzemi

zaj  nem  haladja  meg  a  zajkibocsátási  határértékeket,  a  zajvédelmi  hatásterületen  nincs

védendő ingatlan;

 a  11.b)  és  c)  BAT-következtetésben  előírt  elérhető  legjobb  technikák  (porkoncentráció

csökkentése  az  épületen  belül)  állatjóléti  szempontból  nem  alkalmazhatóak,  illetve  az e

pontban felsorolt légtisztító berendezés nincs a telepen;

 a  telepen  nem  a  17.  BAT  -ban  nevesített  trágyatárolási  mód  (földmedrű,  földtöltésben

derítéssel történő hígtrágya tárolási módot alkalmaznak;

 a sertéstelepen nem végeznek a 19. BAT -ban nevesített, telepen belüli trágyakezelést;

 a sajóecsegi telepen nem üzemel légtisztító berendezés, így a 28. BAT-ban előrt ammónia-,

por- és/vagy bűzkibocsátás mérés nem vonatkozik rá.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a sajóecsegi telepen jelenlegi állapotában nem teljesülnek az

alábbi BAT következtetésekben foglaltak:

 1. BAT következtetés: A telepen nem alkalmaznak környezetirányítási rendszert,

 3. BAT következtetés: A takarmányozás során  alkalmazott étrend kapcsán várható, összes

kiválasztott  nitrogén  N-ben  kifejezett  mennyiségét  [kg/állatférőhely/év]  mértékegységben

eddig nem mérték a telepen,

 4. BAT következtetés: A takarmányozás során  alkalmazott étrend kapcsán várható, összes

kiválasztott  foszfor  P2O5-ben  kifejezett  mennyiségét  [kg/állatférőhely/év]  mértékegységben

eddig nem mérték a telepen,

 12. BAT-következtetés: Bűzszennyezés elleni tervet eddig még nem dolgoztak ki a telepre,

pedig a védendő (érzékeny) területeken normál üzemeléskor is lehet bűzártalomra számítani,

 a 16. BAT-következtetésben foglaltak ellenére a telep trágya-tárolói nem fedettek,

 a  trágya  24.  BAT-következtetésben  nevesített  összes  kiválasztott  nitrogén  és  foszfor

kibocsátás mérésére eddig nem került sor a telepen,

 a 25. BAT-következtetésben előírt  három technika (anyagmérleg-becslés,  szellőzési  arány

alapján történő mérés, kibocsátási tényezők alapján történő becslés) helyett csak az egyiket

alkalmazzák  a  telepen  (becslés  a  keletkezett  ammónia  mennyiség  számításával  az

állatlétszám alapján).

 27. BAT: Porkibocsátást eddig nem mértek a sertéstelepen.  



1. BAT Környezetirányítási rendszer működtetése magába foglalva az alábbiakat: 

Sorszám Környezetirányítási rendszer Sajóecseg

Igen Nem

1. a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása; X

2. olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség 

részéről, amely a létesítmény környezeti teljesítményének 

folyamatos fejlesztését is magában foglalja;

X

3. a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és 

megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással 

összhangban; 

X

4. eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az 

alábbiakra: 

X

a) felépítés és felelősség; X

b) képzés, tudatosság és hozzáértés; X

c) kommunikáció; X

d) a munkavállalók bevonása; X

e) dokumentálás; X

f) hatékony folyamatirányítás; X

g) karbantartási programok; X

h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén; X

i. a környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása. X

5. a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések 

megtétele, különös tekintettel a következőkre: 

X

a) monitoring és mérés X

b) korrekciós és megelőző intézkedések; X

c) nyilvántartás vezetése; X

d) független belső vagy külső auditálás annak érdekében, hogy 

meghatározzák, vajon a környezetvédelmi irányítási rendszer

megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint hogy 

megfelelően vezették-e be és tartják-e fenn azt;

X

6. a környezetirányítási rendszer és folyamatos 

alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának 

felülvizsgálata a felső vezetés részéről; 

X

7. tisztább technológiák fejlődésének követése; X

8. a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti

hatások figyelembevétele az új üzem tervezési fázisában és 

teljes üzemi élettartama során; 

X

9. ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati 

referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása 

X

10. zajvédelmi intézkedési terv nincs

11. bűzszennyezés elleni intézkedési terv nincs

Az üzemben jelenleg nincs környezetirányítási rendszer (EMS), de az üzemeltetés során betartják a 

fenti jellemzőket.

A környezetirányítási rendszer bevezetésének vállalt határideje: 2021. február 10.

Bűzvédelmi intézkedési terv készítés vállalt határideje: 2020. december 15.
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2. BAT Az alábbi technikák mindegyikének alkalmazása: 

Technika Sajóecsegen alkalmazott technológia

a Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és a tevékenységek helyére 

vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy: 

- csökkentsék az állatok és az anyagok (a

trágyát is ideértve) szállítását; 

A sertéstelep 1985 és 1989 között  létesült,  így

meglévő  adottsága,  hogy  takarmánykeverője  a

telepen  kívül  (Sajószentpéter,  Epres  tanya)

üzemel, almos trágyatárolója a sertésteleptől 1,3

km-re épült, Sajóecsegtől a lehető legtávolabb. A

merev-falú, Permastore, föld feletti, üvegborítású

acéllapokból  készült  hígtrágyatároló-tartály

helyezkedik el a telephelyen belül. 

- biztosítsák a védendő érzékeny 

területektől való megfelelő távolságot; 

A telep Sajóecseg település belterületétől É-ra,  

420 m-re található. 

- vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati

viszonyokat (pl. szél és csapadék); 

Uralkodó szélirány KÉK. 

- mérlegeljék a gazdaság lehetséges 

jövőbeli fejlesztési kapacitását; 

A telek kialakítása során az akkori tervezők a 

későbbi fejlesztési kapacitással is számoltak. 

- előzzék meg a vízszennyezést. A telephely jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási 

tervvel és árvízvédelmi tervvel rendelkezik. 

Havária esetén a kárelhárítási eszközök 

rendelkezésre állnak. 

b A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában: 

- vonatkozó szabályozások, állatállomány

tartása, állategészségügy és állatjólét, 

trágyakezelés, munkavállalók 

biztonsága; 

Teljesül.

- trágya szállítása és kijuttatása; Teljesül.

- tevékenységek tervezése; Teljesül.

- veszélyhelyzeti tervezés és 

veszélyhelyzet-kezelés; 

Teljesül.

- a berendezések javítása és 

karbantartása. 

Teljesül.

c Vészhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események kezelésére. 

- az üzem vízvezeték-rendszert és a víz-/

szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz; 

Teljesül.

- haváriaterv megléte (pl. tűz, 

hígtrágyatároló szivárgása vagy 

összeomlása, a trágyahalmokból való 

ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések); 

Teljesül.

- káresemények kezelését szolgáló 

berendezések megléte (pl. alagcsövek 

(dréncső) bedugaszolására szolgáló 

eszköz, védőárok, uszadékfogó az 

olajkiömlések ellen)

Teljesül.

d Az üzemberendezések rendszeres ellenőrzése, javítása és karbantartása (belső személyzet, 

másrészt külső szakcégek végzik)
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- hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, 

romlás vagy szivárgás esetén; 

Teljesül.

- hígtrágyaszivattyúk, keverők, 

szeparátorok és öntözők; 

Teljesül.

- a víz- és takarmányellátó rendszerek; Teljesül.

- szellőztetőrendszer és hőérzékelők; Teljesül.

- silók és szállítóberendezések (pl. 

szelepek, csövek); 

Teljesül.

- légtisztító berendezés Nincs a telepen.

Rágcsáló-, rovar-, kártevőktől mentes 

üzem 

Teljesül.

e Az elhullott állatok ártalommentes  

tárolása

Teljesül.

3.  BAT  Az  össznitrogén-  és  -ammóniakibocsátás  csökkentése  az  alábbi  technikák  egyikét  vagy

kombinációját magába foglaló étrend kialakítása:

Technika Sajóecseg

a A nyersfehérje-tartalom csökkentése 

nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, 

amely az energiaszükségletekre és az 

emészthető aminosavakra épül. 

Tervszerű,  szakértők  által  összeállított

takarmányozás:  a  nyersfehérje-tartalom

csökkentését,  nitrogénegyensúlyt  célzó étrend az

energiaszükségletekre  és  az  emészthető

aminosavakra épül.

b Többfázisú takarmányozás a tenyésztési 

időszak egyedi követelményeihez igazodó 

étrend kialakításával. 

Minden  eleme  kiépített.  A  kocaszállókba  vezető

takarmány  behordórendszerben  a  beadagolás

adagoló  hengereken  keresztül  történik,  minden

egyes  állásnál  ki  van  alakítva a  takarmány-

adagoló. 

c Szabályozott mennyiségű esszenciális 

aminosavak hozzáadása az alacsony 

nyersfehérje-tartalmú étrendhez. 

A receptúra tartalmaz aminosavakat is.

d Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő 

engedélyezett takarmány-adalékanyagok 

alkalmazása. 

A receptúra tartalmaz enzimeket is.

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén

Összes

kiválasztott

nitrogén

Állatkategória Összes 

kiválasztott nitrogén

(N kg/állatférőhely/év) 

N-ben

kifejezve

Utónevelt malac 2,0

Hízósertés 10,0

Kocák (malacokat is ideértve) 20,0

A takarmány összetétele titkosított.
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4. BAT Az összes kiválasztott foszfor csökkentése az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját

magába foglaló étrend kialakításával

Technika Sajóecseg

a Többfázisú takarmányozás a tenyésztési

időszak egyedi követelményeihez 

igazodó étrend kialakításával. 

Minden  eleme  kiépített,  a  korcsoportoknak

megfelelő takarmány biztosított.

b Takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) 

alkalmazása. 

A receptúra tartalmaz a PREMIX-ben enzimeket is.

c Könnyen emészthető szervetlen 

foszfátok alkalmazása 

A receptúrák tartalmaznak a PREMIX-ben könnyen

emészthető szervetlen foszfátokat. 

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor állatkategóriánként a Sajóecsegi telepen

Összes
kiválasztott

foszfor

Állatkategória Öszes kiválasztott foszfor 
(P2O5 kg/férőhely/év) 

P2O5-ben kifejezve Utónevelt malac 1,5
Hízósertés 4,0
Kocák (a malacokat is ideértve) 12,0

5. BAT Gazdaságos vízfelhasználás érdekében az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása

Technika Sajóecseg

a Vízfelhasználás 

nyilvántartása

Egyedi vízmérés vízórával, a vízfelhasználást dokumentálják.

b Vízszivárgások ellenőrzése,

megszüntetése

A felszíni vízszivárgásokat a napi ellenőrzések azonnal feltárják, 

a vízfelhasználás növekedése jelzi a nem észlelt víz elfolyásokat,

amelyre azonnal reagálnak és a javításokat azonnal 

megszüntetik.

c Magasnyomású tisztítók 

használata tisztításra 

2 magasnyomású, Sterimob-80 tisztítóval végzik az ólak 

tisztítását.

d Adott állatkategóriához 

igazodó berendezések (pl. 

önitató, kerek itató, 

itatóvályú) vízellátáskor (ad 

libitum) elérhetőségének 

egyidejű biztosítása mellett 

Takarékos vízmennyiség szopókás önitatóval biztosított, ehhez 

járul további folyadékbevitelként a  moslékos etetés.

e Az ivóvíz-ellátó berendezés 

kalibrálásának rendszeres 

ellenőrzése és (szükség 

esetén) átállítása. 

Teljesül.

f A nem szennyezett esővíz 

tisztításra történő 

újrahasznosítása 

Nem alkalmazzák a biológiai kockázat miatt. 

A  jelenlegi,  takarítási  célú  vízfelhasználást  biztosító  ásott  kút

vizét hidrogén-peroxiddal kezelik. 

A kút vízminősége állandó, kezelése is jól beállítható, esővíznél

ez nem így lenne, melynek egyenetlen eloszlása is hátráltatja a

telepen mosóvízként történő felhasználhatóságát.
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6.  BAT  A  szennyvízképződés  minimalizálásához  BAT  az  alábbi  technikák  kombinációjának

alkalmazása:

Technika Sajóecseg 

a Az üzemterület 

szennyeződésének

minimalizálása 

Az üzemterület szennyeződése kétféle módon valósulhat meg: az almos

trágya  ólaktól  való  eltávolításakor  a  szállítójárműről  való  lepergéskor,

valamint  az  istállók  melletti  hígtrágya  aknák  megtelése  esetén

elfolyás/kifolyás  miatt.  A  trágya  elpergett  részeit  napi  takarítással

felszedik, az aknák telítettségét folyamatosan ellenőrzik.  

Egyes  épületekben  (KANKOCA-SÜLDŐSZÁLLÁS,  MAGTÁR  ÉPÜLET

átalakítása  EGYEDI  KOCASZÁLLÁS-sá,  2.  számú KOCASZÁLLÁS)  új

aljzatbeton és lagúna rendszer került kialakításra. 

A hígtrágya a 4 639 m3-es szigetelt  hígtrágya tárolóba kerül egy Ø300

mm-es csővezetéken keresztül, így nincs hígtrágya csöpögés az istállók

mellett lévő egyedi aknák ürítésekor, a bűzhatás csökken. 

A telep többi istállójában napi trágyaeltávolítás, illetve almozás végzett.

Az  istállókból  kitolják  a  trágyát  az  istállók  végénél  lévő  betontálcákra,

ahonnan azt naponta elszállítják a trágyatelepre.

b A vízfelhasználás 

minimalizálása 

Szopókás önitató, moslékos etetés: épp elegendő vízmennyiség 

biztosítása.

A tisztításra két nagynyomású Sterimob-80 készüléket használnak.

c A szennyezetlen 

esővíz elkülönítése

A hizlaldák mellett kialakításra került a szennyezetlen csapadékvíz 

rendszer (árok).

7.  BAT  Vízbe  történő  szennyvízkibocsátás  minimalizálására  az  alábbi  technikák  egyikének  vagy

kombinációjának alkalmazása

Technika Sajóecseg 

a Szennyvízgyűjtés tartályban

vagy hígtrágyatárolóban 

A felújított épületekben (KANKOCA-SÜLDŐSZÁLLÁS, MAGTÁR 

ÉPÜLET átalakítása EGYEDI KOCASZÁLLÁS-sá, 2. számú 

KOCASZÁLLÁS) új aljzatbeton és lagúna rendszer került 

kialakításra. 

A hígtrágya a 4 639 m3-es szigetelt hígtrágya tárolóba kerül egy Ø 

300 mm-es csővezetéken keresztül.

b Szennyvízkezelés Kezelés nélkül kerül a hígtrágyatárolóba, ahol érlelődik. 

A nyers hígtrágya kezelése a minőségromlását okozná.

c Szennyvíz kijuttatása pl. 

öntözőrendszer (csepegtető

berendezés, mozgó 

öntözőberendezés, 

tartálykocsi, injektálás) 

A trágyalé kijuttatása az erre a célra megvásárolt  16 m3 hasznos

űrtartalmú  szippantó  kocsival  történik,  melyhez  talajinjektáló

kiegészítő  munkagép  kapcsolat  illeszkedik.  A  trágyalé  kijuttatása

fagymentes  időszakban,  ugaroltatott  és  növénykultúráktól  mentes

szántóterületre történik, Fliegl 16000 típusú injektáló berendezéssel

Ezáltal  a  szántó  területekre  tenyészidőszakon  kívül  közvetlen  a

talajba  injektálják  a  hígtrágyát.  Az  injektálás  következtében  a

szántóterület  közelében  a  kijuttatást  követően  a  szaghatás  is

jelentősen mérsékelhető. 
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8. BAT Hatékony energiafelhasználás céljából BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása:

Technika Sajóecseg

a Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő-/ 

szellőztetőrendszerek 

Az istállók szellőztetése – a 1800 férőhelyes U2/B jelű második 

fázisú utónevelő épület kivételével –nem változott. Az U2/B jelű 

utónevelő épületben ventilátoros túlnyomásos szellőzést 

alakítottak ki. A kocaszállóknál elszívásos rendszerű a 

szellőztetés. 

A szellőzési technológiák hűtőpanelos rendszert is magában 

foglalnak. 

A hizlaldáknál gravitációs szellőzés van. 

b A fűtő-, hűtő- 

szellőztetőrendszerek 

működtetésének 

optimalizálása (ahol légtisztító 

rendszereket alkalmaznak) 

A hőenergiát szalmatüzelésű ALTHERM T-107 típusú 

biomassza kazán biztosítja az épületek egy részénél (fiaztató 

épület, 1200-s előnevelő, utónevelők). 

A hűtőrendszer optimalizálható. 

Légtisztító rendszer nincs.

c Istállók falai, padozata, 

tetőtere szigetelt 

A felújított épületeknél álmennyezet található, új padozat 

készült és a falak hőszigeteltek.

d Energiahatékony világítás A  felújított  épületeknél  és  a  térvilágításnál  LED  rendszerű

energiahatékony világítást építettek ki. 

e Hőcserélők egyike 

alkalmazható: 

1. levegő-levegő; 

2. levegő-víz; 

3. levegő-talaj. 

A hűtőpanelek levegő – levegő rendszerűek. 

Levegő – víz, levegő – talaj rendszerű hőcserélőkre eddig nem 

volt szükség.

f Hőszivattyúk alkalmazása 

hővisszanyeréshez. 

Nem alkalmazzák. 

g Hővisszanyerés fűtött és 

hűtött, alommal borított 

padozattal (kombinált szintes, 

ún. combideck rendszer) 

Ez a rendszer sertéstenyésztő üzemek esetén nem 

alkalmazható.

h Természetes szellőzés 

alkalmazása

A hizlaldáknál természetes szellőzést alkalmaznak.

7



10. BAT A zajkibocsátás megelőzése/csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének 

vagy kombinációjának alkalmazása. 

Technika Leírás Sajóecseg 

a Kellő távolság 

biztosítása az 

üzem/gazdaság 

és az érzékeny 

terület között. 

Az üzem/gazdaság tervezési 

szakaszában a minimális 

szabványtávolság alkalmazásával 

kellő távolság biztosítható az 

üzem/gazdaság és az érzékeny 

terület között. 

Meglévő telep esetén ez már nem 

alkalmazható. 

b Berendezések 

elhelyezése 

A zajszint csökkentés: 

 növelik a távolságot a zajforrás 

és a védendő objektum között 

 minimálisra korlátozzák a 

takarmányadagoló csövek 

hosszát;

 takarmánytárolók és a 

takarmánysilók elhelyezése, 

hogy a gépjárműmozgás a 

lehető legkisebb legyen a 

gazdaságban

Meglévő telep esetén ez már nem 

alkalmazható a helyhiány, magas 

utólagos költségek miatt.

A lagúnás rendszernél szippantó 

használata nem szükséges, így 

csökkent a zajterhelés.

c Üzemeltetési 

intézkedések

 az ajtók és az épület nagyobb 

nyílásainak lezárása, 

különösen etetés idején, ha 

lehetséges;

 tapasztalt személyzet által 

történő üzemeltetés; 

 a zajjal járó tevékenységek 

mellőzése éjszaka és 

hétvégén, 

 zajszabályozási intézkedések 

a karbantartási tevékenységek

során;

 a szállítószalagok és csigák 

teljes terhelés melletti 

működtetése; 

 kültéri földmunkák minimális 

területre korlátozása 

A felújított istállók nyílászáróit 

lecserélték, a zajkibocsátás csökkent.

A berendezéseket tapasztalt 

munkavállalók kezelik.

A gépi berendezések jelentős részét 

éjszaka nem üzemeltetik, kivéve a 

fűtést, illetve a szellőzést. 

A szalmatüzelésű kazán nem 

domináns zajforrás, a szellőző 

berendezések kisebb terheléssel 

üzemelnek éjszaka, mint nappal.

Karbantartást csak nappal végeznek a 

telephelyen.

Szabadtéri földmunkákat úgy 

szervezik, hogy csak olyan zajterhelést

okozzon a környezetben, hogy a 

legközelebbi védendő homlokzatú 

épületeknél teljesüljenek az építési 

zajra vonatkozó határértéket.

d Alacsony 

zajszintű 

berendezések 

 nagy hatásfokú ventilátorok, 

ha a természetes szellőzés 

nem biztosítható vagy nem 

elegendő; 

 szivattyúk és 

kompresszorok; 

 takarmányozási rendszer, 

A szellőzőberendezések kis zajszintű 

ventilátorokkal üzemelnek. 

A szivattyúk kis teljesítményűek, nem 

domináns zajforrások.

A kocaszállók felújítása során a 

takarmány épületbe történő bejuttatása

az eddiginél kisebb zajkibocsátással 
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(tároló etetők, passzív ad 

libitum etetők, kompakt 

etetők). 

jár. 

A takarmánykonyha korszerűsítésével  

maradékmentes etetés kiépítésével 

stabil rendszerű, csőben szállító 

folyékonytakarmány-kiosztó, illetve 

etető berendezés létesült.

e Zaj szabályozó 

berendezések 

 zajcsökkentők; 

 rezgésszigetelés; 

 a zajos berendezések (pl. 

darálók, pneumatikus 

szállítószalagok) elzárása; 

 az épületek hangszigetelése. 

Szükségtelen. Daráló nincs a 

telephelyen. Az új takarmány-adagoló 

berendezés zárt épületben van. 

Egyes épületek fala hőszigetelt, ez 

csökkenti a lesugárzott zajt is az 

álmennyezet is ki van építve. 

f Zajcsökkentés Zajvédő létesítmények kialakítása Nem indokolt.
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11.  BAT Az egyes állattartó  épületekből  származó porkibocsátás  csökkentéséhez BAT az  alábbi

technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

Technika Sajóecseg 

a) Porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben az alábbi technikák 

kombinációjával 

1. Durva alomanyag használata (pl. hosszú 

szalma vagy faforgács az aprított szalma 

helyett); 

Almozásra hosszú szalmát alkalmaznak.

2. Friss alom alacsony porképződéssel járó 

almozási technikával (pl. kézzel). 

Almozás kézzel történik, szalmahúzó 

villával.

3. Zárt rendszerű takarmányozás Szoptatós-vemhes kocáknál (kivéve 1. 

kocaszállás) , valamint elő és utónevelt 

malacoknál zárt rendszerben valósul meg a

táp kiadagolása.

4. Nedves takarmány vagy pellet használata, 

vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok 

hozzáadása a száraz takarmányra épülő 

rendszerben. 

Nedves takarmányozás a vemhes kocáknál

és a hizlaldáknál. A takarmány tartalmaz 

napraforgó és repcedarát. 

5. A pneumatikusan feltöltött, száraz 

takarmányt tároló berendezések 

porleválasztóval való felszerelése; 

A silókon vászonzsák leválasztót 

alkalmaznak.

6. A szellőztetőrendszer oly módon történő 

kialakítása és működtetése, amely mérsékli 

a levegő áramlásának sebességét az 

épületen belül. 

A szellőzőrendszer fordulatszáma 

szabályozható, a levegőáramlás sebessége

mérsékelhető. 

12. BAT Bűzkibocsátás megelőzése/csökkentésére szolgáló, bűzszennyezés elleni intézkedési terv

készítése/rendszeres felülvizsgálata (a környezetirányítási rendszer részeként)

A felülvizsgálati időszakban  bevezetett szagvédelmi intézkedések és beruházások hatására a telep

szagvédelmi hatásterülete lecsökkent, nem éri el Sajóecseg belterületét. 
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13. BAT Bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése/csökkentése érdekében az alábbi technikák

kombinációjának használata: 

Technika Sajóecseg

a Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság 

és az érzékeny terület között. 

Meglévő  üzemről  van  szó,  a  távolság  nem

változtatható.

b Az alábbi elvek valamelyikére vagy azok 

kombinációjára épülő állattartási rendszer: 

– 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 

Az állatokat és a felületeket tisztán és szárazon

tartják,  nincs  takarmány-kiömlés,  az  önetetők

szabályozottak,  a  hizlaldákban  adagolt  moslék

etetés. 

A felújított épületekben új aljzatbeton és lagúnás

rendszer került kialakításra, ahonnan a hígtrágya

a 4 639 m3-es szigetelt hígtrágya tárolóba kerül

egy Ø300 mm-es csővezetéken keresztül. 

A  többi  épületből  az  istállók  mellett  kialakított

beton  aknákból  szippantással  kerül  át  a

hígtrágya tárolóba a hígtrágya. 

A  telep  többi  istállójában  napi

trágyaeltávolítással,  illetve  almozással  oldják

meg az állatok tisztán tartását. 

Az  istállótrágya  az  istállók  végénél  lévő

betontálcákra  kerül,  ahonnan  naponta  forgó-

kotróval  traktor  vontatású  pótkocsival  a

központilag kialakított trágyatelepre szállítanak. A

trágyatároló a sertésteleptől 1,3 km-re nyugatra

helyezkedik el.

A trágya hűtését nem tervezik. 

A  gépi  szellőzés  szabályozható,  a  levegő

áramlásának  és  sebességének  csökkentése

megvalósítható. 

c 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 

- A levegő az istállóknál a tetőszint felett 

távozik, az 1800 utónevelőnél és hizlaldáknál 

gerincen, a többinél a szellőzőkürtőn keresztül 

a tetőn. 

- A telep építésekor az akkori előírásokat 

teljesítették, az uralkodó szélirányt is 

figyelembe vették. 

- A külső akadályok elhelyezését megfontolják 

újabb növények telepítésével. 

- A terelőlemezek elhelyezését a 

szívónyílásokra a távozó levegő föld felé 

terelése céljából megfontolják. 
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felőli oldalon történő eloszlatása, az érzékeny 

területtől távol; 

– a természetesen szellőző épület tetőgerince 

tengelyének keresztirányú hozzáigazítása az 

uralkodó szélirányhoz. 

d Légtisztító berendezés alkalmazása, például: 

1. Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes 

szűrők); 

2. Biofilter; 

3. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító 

rendszer; 

Légtisztító berendezés telepítését nem tervezik.

e) Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra: 

1. A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése 

a tárolás során; 

Nem alkalmazzák. 

2. 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); 

Az almos tároló és a hígtrágya tároló 

tervezésénél a tervezők igyekeztek a lakott 

településektől a lehető legtávolabb elhelyezni a 

tárolókat és az uralkodó szélirányt is 

figyelembe vették. 

A telepítési helyük meglévő adottság. 

A tárolók mellett fákat telepítettek. 

A hiányzó fákat pótolják.

3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra 

csökkentése. 

A merevfalú Permastore földfeletti, 

üvegborítású acéllapokból készült, 4 639 m3 -es

tartályban elhelyezett 2 db homogenizáló 

berendezéssel a trágyalében lévő szilárd fázis 

leülepedésének megakadályozása céljából 2 

naponta 30-30 percig villanymotorral forgatják a

kardántengelyről a homogenizáló tengelyét. A 

homogenizáló a felszín alatt helyezkedik el, a 

felkavarodás minimális. A trágyalé felületén 

szellőzik, és a képződött gázok szabadon 

távozhatnak az érlelési időszak során.  

f) Trágyafeldolgozás a következő technikák valamelyikével a bűzkibocsátás minimalizálása 

érdekében a kijuttatás során (vagy azt megelőzően): 

1. A hígtrágya levegőztetése A hígtrágya felületén szellőzik, többlet 

levegőztetés nincs.

2. A szilárd trágya komposztálása; Nem alkalmazzák.

3. Anaerob rothasztás A trágya saját súlyánál fogva tömörödése során

anaerob folyamatok indulnak meg.

g) Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágya kijuttatására: 

1. Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy 

mélyinjektáló alkalmazása hígtrágya 

kijuttatásához; 

Mélyinjektálás: A trágyalé kijuttatása 16 m3 

hasznos űrtartalmú szippantó kocsival történik, 

melyhez talajinjektáló kiegészítő munkagép 

kapcsolat illeszkedik. A trágyalé kijuttatása 

fagymentes időszakban, ugaroltatott és 

növény-kultúráktól mentes szántóterületre 

történik, Fliegl 16000 típusú injektáló 
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berendezéssel Ezáltal a szántó területekre 

tenyészidőszakon kívül közvetlen a talajba 

injektálják a hígtrágyát. Az injektálás 

következtében a szántóterület közelében a 

szaghatás is jelentősen mérsékelhető.

2. A trágyát a lehető leghamarabb el kell 

dolgozni. 

A trágyát a kiszórás után azonnal beforgatják a 

talajba.

14. BAT Szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az

alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása: 

Technika Helyzetfelmérés

a A felület és a térfogatarány 

csökkentése. 

Az almos trágyatároló egy 40 x 106 m betonozott 

felület, melyet három oldalról előregyártott elemekből 

épített beton silófal határol. A trágya magassága 

elérheti az 5 m magasságot is. 

A háromfalú tároló, a trágya tömöríthető, a folyékony 

frakciók és az esővíz okozta elfolyások zárt tartályokba 

kerülnek, kellő kapacitású tárolóhely áll rendelkezésre a

trágya kijuttatására alkalmas időszak beálltáig. 

b A szilárd trágyahalom lefedése Nem alkalmazható, a szilárd trágyahalomra naponta 

visznek ki új trágyát. 

c A szárított szilárd trágya 

mezőgazdasági épületben történő 

tárolása. 

Nem tervezik.

15. BAT Szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése vagy csökkentése

érdekében az alábbi technikák kombinációjának használata a megadott prioritási sorrendben:

Technika Sajóecseg 

a A szárított szilárd trágya mezőgazdasági 

épületben történő tárolása. 

A szilárd trágya zárt térben történő elhelyezése 

nem tervezett.

b Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya 

tárolásához. 

Vízhatlan betonból készült , lejtéssel bíró 

alaplemezzel rendelkezik a szilárd trágya tároló.

c A szilárd trágya tömör, át nem eresztő 

padozaton történő tárolása, amelyet elvezető 

rendszerrel és gyűjtőtartállyal szerelnek fel az 

elfolyás esetére. 

Biztosított. 3 oldalról zárt tároló rendelkezésre 

áll.

d Olyan tároló, amelynek elegendő a kapacitása

a szilárd trágya tárolásához olyan időszakban,

amikor a kijuttatás nem lehetséges. 

Teljes megfelelőség, a tároló elegendő 

kapacitással rendelkezik a szilárd trágya 

tárolásához olyan időszakban, amikor a 

kijuttatás nem lehetséges. 

e A szilárd trágya tárolása kültéri halmokban a 

felszíni vagy felszín alatti vízfolyásoktól távol, 

ahova esetleg a trágyából folyadék 

szivároghatna be. 

Nem alkalmazzák.
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16. BAT A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az

alábbi technikák kombinációjának alkalmazása 

Technika Sajóecseg

a Megfelelő hígtrágyatároló A hígtrágya tároló kör alakú, arányait a 

tervezéskor határozták meg szilárdsági és egyéb 

szakmai tervezési irányelvek szerint, amely a 

tartalmazott levegő-tisztaságvédelmi 

szempontokat is. 

1. A kibocsátó felület és a hígtrágyatároló 

térfogata közötti arány csökkentése; 

A tartályméret levegőtisztaság-védelmi 

szempontból ideális (1:3 – 1:4 arány közötti) 

2. A szél sebességének és a légcserének a 

mérséklése a trágya felületén a tároló 

alacsonyabb telítettségi szint melletti 

működtetésével; 

Tervezési szempont volt, hogy a trágyatároló a 

telephelyen képződő hígtrágya teljes éves 

térfogatát befogadja, egyben és az éves lehulló 

csapadékvizet a párolgással csökkentse. A 

tartály soha nincs tele, így ez szélvédő hatást 

jelent. 

3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra 

csökkentése. 

A hígtrágya tároló üzemeltetésénél a 

felkavarodás minimális. 

- a töltés felszín alatt történik (tervezési 

adottság), 

- a kibocsátás a tároló aljazatához a lehető 

legközelebb történik (tervezési adottság), 

- minimális – csak a szükségesnek tekinthető - 

homogenizáció történik.

b) A trágyatároló befedése. Erre a célra az alábbi technikák valamelyike alkalmazható: 

1. Merev anyagú fedél; -

2. Rugalmas fedél; -

3. Úszó fedőréteg, például: 

 műanyag pellet; 

 könnyű ömlesztett anyagok; 

 úszó rugalmas fedél; 

 geometriai műanyag lapok; 

 levegővel felfújt fedél; 

 természetes kéreg; 

 szalma. 

úszó fedőréteg kialakítása tervezett, úszó 

rugalmas fedél

c A trágya savasítása. -

A telepen tervezett trágyafedési módszer a 16.a.3. és a 16.b. 3. kombinációja.
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18.  BAT  A  talaj  és  a  vizek  hígtrágya  begyűjtéséből,  elvezetéséből,  a  trágyatárolóból  és/vagy

földmedrű  tárolóból  (derítőből)  származó  szennyeződések  megelőzése  céljából  BAT  az  alábbi

technikák kombinációjának alkalmazása:

A telepen földtöltésben nem tárolnak hígtrágyát.

Technika Sajóecseg

a Olyan tárolók alkalmazása, amelyek 

ellenállnak a mechanikus, vegyi és 

hőmérsékleti behatásoknak. 

A nagy hígtrágya tároló tartály merevfalú 

Permastore földfeletti, üvegborítású acéllapokból 

készült. 

Az istállókban keletkező vizelet, trágyalé egy 

része, illetve a hígtrágya az épületek mellett lévő 

vízzáró betonaknákba kerül. 

A tárolók anyagai ellenállnak a mechanikus, 

vegyi és hőmérsékleti behatásoknak. 

b Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, 

amelynek elegendő a kapacitása a hígtrágya 

tárolásához olyan időszakban, amikor a 

kijuttatás nem lehetséges. 

A nagy hígtrágya tároló tartály kapacitása 

elegendő az éves hígtrágya mennyiség 

fogadásához. 

c Szivárgásmentes létesítmények és 

berendezések  

A betonaknák, csatornák, lefolyócsövek, 

szivattyúk szivárgásmentesek.

d A hígtrágya tárolása földmedrű derítőben, 

amelynek át nem eresztő anyagból készül az 

aljzata és a falai, pl. agyag vagy műanyag 

béléssel látják el (vagy duplafalú). 

A beton aknák (derítők) nem eresztik át a 

hígtrágyát. 

A telepen földmedrű derítőben nem tárolnak 

hígtrágyát.

e Szivárgásészlelő (pl. geomembránt, 

szűrőréteget és elvezető csőrendszert 

tartalmazó) rendszer 

A szivárgásészlelő rendszer része egy 

monitoring kút.

f A tárolók szerkezeti épségének ellenőrzése 

legalább évente egyszer. 

Teljesül.

20.  BAT  A  szilárd  trágya  kijuttatásakor  a  talajba  és  a  (talaj)vízbe  történő  nitrogén-  és

foszforkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése

érdekében BAT az alábbi technikák mindegyikének használata:

A trágyatárolóba kiszállított szervestrágya egész évben érlelésre kerül, majd évente egy alkalommal,

október 15. után kiszórják a kijelölt mezőgazdasági területre, illetve egy részét értékesítik. 

A kihelyezés 10-14 napot vesz igénybe. 

A bűzhatás elkerülése érdekében a területet a trágyaszórást követően azonnal tárcsázzák. 

Technika Sajóecseg

a A trágyát befogadó földterület felmérése 

annak azonosítása érdekében, hogy számolni 

kell-e elfolyással, figyelembe véve a 

következőket: 

 a talaj típusa, a körülmények és a földterület 

lejtése; 

 éghajlati viszonyok; 

Teljesül.

A  növénytermesztés  szigorú  szakmai  előírások

és a helyi tapasztalatokra építi munkáját, terveit,

határozza meg a vetésforgókat. 

A  trágyát  befogadó  földterület  minden  olyan

elemét felhasználják a tervezésnél, amelyet ezen

BAT technika említ. 
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 a földterület vízelvezetése és öntözése; 

 vetésforgó; 

 vízforrások és vízvédelmi területek. 

b Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földsáv

fenntartásával) a trágyázott földterületek és a 

következők között: 

1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe 

való lefolyás, pl. vízfolyások, források, 

fúrólyukak stb. esetén; 

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a 

sövényzetet is). 

Teljesül. 

A trágyázásnál betartják a trágyázott földterületek

és  kockázatos  területek  (vízbe  való  lefolyás,

vízfolyások,  források,  fúrólyukak,  stb.)  és  a

szomszédos  ingatlanok  közötti  előírt

távolságokat.

c Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás

kockázata jelentős. Különösen nem 

alkalmazható, ha: 

1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó 

borítja; 

2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy 

tömörödés) és a földterület lejtése és/vagy 

vízelvezetése miatt nagy a kockázata az 

elfolyásnak vagy elszivárgásnak; 

3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre 

jelezhető. 

Nem trágyáznak, ha 

1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó 

borítja; 

2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy 

tömörödés) és a földterület lejtése és/vagy 

vízelvezetése miatt nagy a kockázata az 

elfolyásnak vagy elszivárgásnak; 

3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre 

jelezhető.

d A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a 

trágya nitrogén- és foszfortartalmára, továbbá 

a talaj jellemzőire (pl. tápanyagtartalom), a 

növénykultúra szezonális igényeire, továbbá 

az időjárási viszonyokra és a földterület 

körülményeire figyelemmel, amely tényezők 

elfolyást okozhatnak. 

A trágyázni kívánt területre talajtani szakértő által

készített talajvédelmi terv készült. 

A laboratóriumi vizsgálatok és a talajvédelmi 

tervben foglaltak szerint meghatározásra kerül a 

hígtrágya maximális mennyisége m3/hektár 

mértékegységben. Az adott táblánál ezt az 

előírást szigorúan be kell tartani. 

A kijuttatás során az időjárási körülményeket és a

földterület állapotát figyelembe kell venni, hogy 

elfolyás ne lépjen fel!

e A trágya kijuttatásának összehangolása a 

növények tápanyagigényével. 

Teljesül.

A laboratóriumi vizsgálatok és a talajvédelmi 

tervben foglaltak szerint meghatározásra kerül a 

hígtrágya maximális mennyisége m3/hektár 

mértékegységben.

f A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése 

az elfolyások feltárása és szükség esetén a 

megfelelő reagálás érdekében. 

Állandó ellenőrzés van trágyázáskor és a 

trágyázás után is. Amennyiben elfolyást 

tapasztalnak, azonnal intézkednek, hogy a trágya

ne kerüljön felszíni és felszín alatti vizekbe, ne 

kerüljön nem engedélyezett területre, 

szomszédos ingatlanokra, utakra, út melletti 

árkokba.

g Megfelelő hozzáférés biztosítása a 

trágyatárolóhoz, és annak garantálása, hogy a

trágya betöltésére hatékonyan sor 

A trágyatárolók szilárd úton megközelíthetők, a 

megfelelő hozzáférés biztosítható, a trágya 

betöltése hatékonyan megvalósítható.
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kerülhessen annak kiömlése nélkül. 

h Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató 

gépek megfelelő üzemi állapotban vannak és 

a beállításuk a kellő adagolási arányhoz 

igazodik. 

A trágyázási szezon végén a trágyát kijuttató 

gépeket megtisztítják, felmérik a javításokat 

igénylő beavatkozásokat, a hiányzó alkatrészeket

megrendelik, majd a saját karbantartó részlegük 

ütemezés szerint elvégzi a javításokat.

A trágyázás megkezdése előtt a trágyát kijuttató 

gépeket ellenőrzik, hogy alkalmasak-e az előttük 

álló feladatokra, a tárolás során nem történt-e 

olyan esemény, amely megnehezítené a 

trágyázás engedélyezett és optimálisnak 

tekinthető időben és minőségben történő 

elvégzését. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az 

engedélyezett időtartam nagyon rövid, amelyet 

az időjárási körülmények még csökkenthetnek is.

Ezért nagyon fontos a gépek ellenőrzése a 

trágyázás megkezdése előtt.

21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében

BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása

Technika Sajóecseg

a A hígtrágya hígítása

Az üzem nem használ ilyen technikát.

b Sávos kijuttatás, az alábbi technikák

egyikének alkalmazásával: 

1. Vontatott tömlő; 

2. Vontatott csoroszlya. 

c Sekélyinjektáló (nyitott vájatok). 

d Mélyinjektáló (zárt vájatok). A trágyalé kijuttatása 16 m3 hasznos űrtartalmú szippantó

kocsival  történik,  melyhez  talajinjektáló  kiegészítő

munkagép  kapcsolat  illeszkedik  (Fliegl  16000  típusú

injektáló berendezés).

Közvetlen  a  talajba  injektálják  a  hígtrágyát,  e

technológiával  a  lejtős területekre is  korlátlan  kijuttatást

biztosít és a szaghatás is jelentősen mérsékelhető. 

e A trágya savasítása Az üzem nem alkalmazza.

22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT

a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba a BAT-tal összefüggő időbeli eltolódás a

trágya kijuttatása és a talajba való bedolgozása között

Idő Időbeli eltolódás a trágya kijuttatása és a talajba való

bedolgozása között  

óra 12

A bűzhatás elkerülése érdekében a területet a trágyaszórást követően azonnal a talajba beforgatják.
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23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocákat is ideértve) vonatkozó teljes termelési folyamatból származó

ammóniakibocsátás  csökkentése  érdekében  BAT  a  teljes  termelési  folyamatból  származó

ammóniakibocsátás csökkentés becsléssel vagy kiszámítással. 

Minden évben elkészül a becslés minden állatkategóriára. 

24.  BAT Az összes kiválasztott  nitrogén és foszfor  tartalom megállapítása a trágyában az alábbi

technikákkal legalább a megadott gyakorisággal 

Technika Helyzetfelmérés

a Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének 

alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend 

nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat 

teljesítménye alapján. 

Számítás

b Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának 

elemzésével. 

Becslés, fajlagos adatok képzése 

mintavétellel, majd számítás

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

gyakorisággal történő alkalmazásával:

Technika Helyzetfelmérés

a Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az 

egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy 

teljes ammónia) nitrogén alapján 

becslés

b Az ammónia koncentráció 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. 

mérésen alapuló számítás, fajlagos 

adatok képzésének felhasználásával

c Becslés kibocsátási tényezők alapján becslés

26. BAT a levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása 

Az időszakos ellenőrzésre olfaktometriás szag emisszió mérés szolgál,  a mérési  jegyzőkönyvet a

környezetvédelmi hatóságnak megküldik. 

27.  BAT  az  egyes  állattartó  épületek  porkibocsátásának  megállapítása az  alábbi  technikák

legalább évente egyszer 
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Technika Sajóecseg

a A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén 

alapuló számítás EN-szabványon alapuló vagy más 

olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon 

alapuló) módszerekkel, amelyek tudományos 

szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják 

biztosítani az adatszolgáltatást. 

mérésen alapuló számítás, fajlagos 

adatok képzésének felhasználásával

b Becslés kibocsátási tényezők alapján becslés

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

Monitorozott paraméter Sajóecseg

a Vízfogyasztás Teljesül. 

b Villamosenergia-fogyasztás Teljesül.

c Tüzelőanyag-fogyasztás Földgázvezeték hálózat nincs kiépítve. 

A munkagépek működtetésére a gázolajat 

használnak, melynek fogyását mérik. 

A hőenergiát egy szalmatüzelésű ALTHERM 

T107 típusú biomassza kazán biztosítja az 

épületek egy részénél. A szalmabálák 

felhasználását nyilvántartják. 

d A beérkező és távozó állatok száma, ideértve 

adott esetben a születést és az elhullást is 

Az állatokat egyedi azonosítóval látják el és 

egyedileg tartják számon a nyilvántartásokban.

e Takarmányfogyasztás A beérkező takarmányokat szállítójeggyel 

veszik át és belső nyilvántartást vezetnek 

felhasználásukról. 

f Trágya A keletkező trágyáról vezetnek nyilvántartást. 
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30. BAT A sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az alábbi 

technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása:

Technika Sajóecseg

a Egy az alábbi technikák közül, amelyek a 

következő elvek egyikére vagy azok 

kombinációjára épülnek: 

 az ammóniakibocsátó felület 

csökkentése; 

 a hígtrágya (trágya) kihordási 

gyakoriságának fokozása a külső 

tárolóba; 

 a vizelet és a bélsár elkülönítése; 

 az alom tisztán és szárazon tartása. 

 az  ammóniakibocsátó  felület  csökkent  a

betonrácspadló beépítésével 25 %-kal. 

A  lagúnás  rendszeren  a  hígtrágya

csővezetékrendszeren  közvetlenül  a

hígtrágya tárolóba kerül. 

 A  nem  felújított  épületeknél  a  beton

aknákból  napi  szippantással  viszik  át  a

hígtrágyát a hígtrágya tárolóba. Az almos

trágyát  naponta  eltávolítják  az  istállókból

és a külső tárolóba viszik. 

 A vizeletet és a bélsárt nem különítik el.

 Az almot tisztán és szárazon tartják.

0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen 

rácsozott padló esetén), csak ha további 

enyhítési intézkedéssel együtt alkalmazzák pl.: 

– takarmányozási technikák kombinációja; 

– légtisztító rendszer; 

– a trágya pH-jának csökkentése; 

– a hígtrágya lehűtése. 

Teljesül.

 A technikát takarmányozási technikák 

kombinációjával együtt alkalmazzák. 

 A trágya pH csökkentését nem 

alkalmazzák. 

 A lagúnás rendszernél a levegő a föld alatt 

a lagúnák szintjén jut be, azokkal 

párhuzamos légcsatornákon keresztül ér el

az állattartó termek minden pontjára, s 

eközben a levegőt és a folyékony 

hígtrágyát elválasztó betonfalakon 

keresztül átveszi a levegő a folyékony 

hígtárgya hőmérsékletét. Ez télen a hideg 

levegő felmelegítésével fűtési energiát 

takarít meg, nyáron a külső meleg levegő 

hőmérsékletét hűti. 

1. Vákuumrendszer a hígtrágya gyakori 

eltávolításához (teljesen vagy részlegesen 

rácsozott padló esetén). 

A kiépített rendszer alkalmas vákuum 

létrehozására a „dugó” kihúzása révén.

2. Ferde falak a trágyacsatornában (teljesen 

vagy részlegesen rácsozott padló esetén). 

A kiépített rendszer a lagúnás épületeknél a 

trágyacsatornában ferde falakkal rendelkezik.

3. Kaparó a hígtrágya gyakori eltávolításához 

(teljesen vagy részlegesen rácsozott padló 

esetén). 

Nincs kaparó beépítve.

4. A hígtrágya gyakori eltávolítása öblítéssel 

(teljesen vagy részlegesen rácsozott padló 

esetén). 

A lagúnákat havonta engedik le. 

Nem használják a hígtrágya folyékony 

frakcióját az öblítésre a fokozott bűzképződés 

miatt, a tisztítás vízzel történik. 

5. Kisebb trágyagödör (részlegesen rácsozott 

padló esetén). 

Nem alkalmazzák.
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6. Teljes almozás (tömör betonpadló esetén). Fiaztató: teljes alapterületen 

Előnevelő: teljes alapterületen 

Utónevelő: trágyafolyosó alkalmazása 

1. kocaszálló: trágyafolyosó alkalmazása 

Hizlaldák: trágyafolyosó alkalmazása 

7. Batériákban/egyedi ólakban való elhelyezés 

(részlegesen rácsozott padló esetén). 

Kocák: egyedi állás 

fiaztató: egyedi állás 

Többi épület: csoportos tartás 

8. Külön fekvő- és trágyázóteret tartalmazó ólak

(háromszintű rekeszek) (tömör betonpadló 

esetén). 

utónevelt malac és hízósertés  

A pihenőtér és a trágyatér külön teret alkot

9. Domború padozat és elkülönített trágya- és 

vízcsatornák (részlegesen rácsozott ólak 

esetén). 

Domború padozat nem került kialakításra a 

telepen. 

10. Alommal borított rekeszek kombinált 

trágyatermeléssel (szilárd és hígtrágya). 

fiaztató: almozás 

11. Etető- és fekvőbokszok tömött padlón 

(alommal borított ólak esetén). 

Csak a fiaztatónál alkalmazzák.

12. Trágyagyűjtő tálca (teljesen vagy 

részlegesen rácsozott padló esetén). 

Nincs ilyen rendszer. 

13. A trágya vízbe gyűjtése. Nincs ilyen rendszer. Az almozott területeken 

a trágyát felszívja az alom.

14. V-alakú trágyaszállító szalagok 

(részlegesen rácsozott padló esetén). 

Nincs ilyen rendszer kiépítve 

15. Víz- és trágyacsatornák kombinációja 

(teljesen rácsozott padló esetén). 

Nincs ilyen rendszer. 

16. Alommal borított külső kifutó (tömör 

betonpadló esetén). 

A telepen jelenleg az 1. kocaszálló 

rendelkezik ilyen megoldással. 

b A hígtrágya lehűtése. A lagúnás rendszer bizonyos mértékben és 

feltételek mellett csökkenti a hígtrágya 

hőtartalmát. 

Hígtrágyahűtő csövek és hűtőrendszer 

kiépítésére nem került sor a telepen. 

c Légtisztító rendszer alkalmazása, például: 

1. Nedves mosó; 

2. Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító 

rendszer; 

3. Biomosó (vagy bio csepegtetős szűrők). 

Nem alkalmazzák.

d A trágya savasítása. Nem alkalmazzák.

e Úszó gömbök alkalmazása a 

trágyacsatornában. 

Nem alkalmazzák.
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BAT kibocsátási határérték az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra

vonatkozóan

Ammónia

-kibocsátás

Állatkategória (NH3 kg/férőhely/év) 

NH3-ban 

kifejezve 

Ivarzó és vemhes kocák. 2,7 

Anyakocák (a malacokat is ideértve) 

rekeszekben. 

5,6 

Utónevelt malac 0,53

Hízósertés 2,6 

Részleteiben, istállónként kifejtve az alkalmazott technikával együtt 

Sertésólak Technika
30 BAT alapján

Állatkategória NH3 kg-ja/férőhely/év

K1 kocaszálló: 
330 fh

6. Teljes almozás (tömör 
betonpadló esetén)

Ivarzó és vemhes 
kocák

2,7

K2 kocaszálló: 
202 fh

1. Vákuumrendszer a hígtrágya 
gyakori eltávolításához (teljesen 
vagy részlegesen rácsozott padló 
esetén).

Ivarzó és vemhes 
kocák

2,7

„volt” 
magtárépület: 
217 fh + 1 
kanbox

1. Vákuumrendszer a hígtrágya 
gyakori eltávolításához (teljesen 
vagy részlegesen rácsozott padló 
esetén).

Ivarzó és vemhes 
kocák

2,7

FI1 fiaztató: 127
fh

10. Alommal borított rekeszek 
kombinált trágyatermeléssel 
(szilárd és hígtrágya)

Anyakocák (a 
malacokat is 
ideértve) 
rekeszekben

5,6

FI2 fiaztató: 129
fh

10. Alommal borított rekeszek 
kombinált trágyatermeléssel 
(szilárd és hígtrágya)

Anyakocák (a 
malacokat is 
ideértve) 
rekeszekben

5,6

KK kocaszálló: 
158 fh, 5 
kanbox+1 
ugratóhelyiség 
spermavételre

1. Vákuumrendszer a hígtrágya 
gyakori eltávolításához (teljesen 
vagy részlegesen rácsozott padló 
esetén).

Ivarzó és vemhes 
kocák

2,7

1200-as épület 
(utónevelő): 
1920 fh 

11. Etető- és fekvőboxok tömött 
padlón (alommal borított ólak 
esetén),

Utónevelt malac 0,53

1800-as épület: 
1344 fh

11. Etető- és fekvőboxok tömött 
padlón (alommal borított ólak 
esetén),

Utónevelt malac 0,53

Szín épület: 
840 fh

11. Etető- és fekvőboxok tömött 
padlón (alommal borított ólak 
esetén),

Utónevelt malac 0,53

H1-H8 hizlalda: 
8 x 672 = 5376 
fh

11. Etető- és fekvőboxok tömött 
padlón (alommal borított ólak 
esetén),

Hízósertés 2,6
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