
[5. számú melléklet a 59/2008 (IV. 29) FVM rendelethez] 

5.1. Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez 

A) Irányszámok a sertéstartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez 

 Sertés  Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]  

 Megjegyzés Állatkategória Testtömeg Trágyatípus  

Kövér 

hígtrágya(1) 

Közepes 

hígtrágya(2) 

Sovány 

hígtrágya(3) 

Almos trágya(4) 

 Koca + 

szaporulata 

 200 kg és max. 9 

kg 

 76  152  228  98  Koca és 

szaporulata  

(10 db 

szopósmalac) 

 Utónevelt malac  8-35 kg  18  36  54  21  Átlagosan 30-90 

napig 

 Hízó  35-110 kg  32  64  96  35,5  Átlagosan 90-

220 napig 

 Komplex telepre vonatkoztatott adatok 

 Trágyatermelés [kg/kocaférőhely/hét] 

 Technológia  Víztakarékos 

technológiák 

 Moderált 

vízfelhasználású 

technológiák 

 Vízpazarló 

technológia 

 Almos tartás 

esetén mintegy 

10% trágyalé 

tárolókapacitást 

 Telep a 

kocaneveléstől a 

fiaztatáson át a 

véghízlalásig 



is figyelembe kell 

venni 

   630  1260  1890  344   

 (1) Minimális ürülék hígulás (maximum 1-szeres); (2) ~2-szeres hígulás; (3) ~3-szoros hígulás; (4) Átlagos 1 kg/nap (0,5-1,5 kg/nap) 

alomfelhasználással számolva férőhelyenként. 

B) Irányszámok a szarvasmarhatartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez 

 Szarvasmarha Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]  

 Megjegyzés  Állatkategória Testtömeg  Trágyatípus 

Almos trágya(1) Hígtrágya 

 Borjú (0-6 hónap)  40-130 kg  55  -  Egyedi, illetve 

csoportos 

borjúbokszokban. 

 Üsző (6-12 hónap)  130-310 kg  140  -  Almozott 

istállóban 

 Üsző (12-24 hónap)  310-450 kg  230  -  Almozott 

istállóban 

 Hízómarha (6-12 hónapig)  180-300 kg  150    Almozott 

istállóban 

 Hízómarha (12-24 hónapig)  300-420 kg  200    Almozott 

istállóban 



 Hízómarha, anyatehén (>24 

hónap) 

 550 kg  340  -  Almozott 

istállóban 

 Tejelő tehén (24 hónapnál 

idősebb) 

 650 kg  370  140(2)  Almozott istálló + 

fejőház 

 Tejelő tehén (24 hónapnál 

idősebb) 

 650 kg    340(3) + 140(2)  Kevésalmos istálló 

+ fejőház 

 Komplex telepre 

vonatkoztatott fajlagos adatok 

[kg/tehénférőhely/hét] 

        

 Tehénférőhely  -  480  140(2)  Teljes, utánpótlást 

is nevelő 

telepeknél 

 (1) Almos trágya tárolásakor mintegy 2-5%-nyi térfogatú elfolyó trágyalé tárolót is szükséges építeni. 

 (2) Fejőházi trágyatermelés (ennek tárolását a hígtrágya tárolás szabályaival megegyezően kell megoldani) 

 - a napi ürülék 8-10%-a, (napi ürülék 40-60 kg/nap/tehén) 3-6 kg/nap/tehén, 

 - fejőházi víz (amennyiben nem tartalmaz a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2003. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti 

veszélyes anyagot) (tőgymosó-víz, felmosó-víz/elővárakozó, utóvárakozó, fejőterem/fejőberendezés mosóvize, tejhűtés mosóvize, 

tisztításhoz használt víz együttesen víztakarékos technológiával 15 liter/nap/tehén, 

 - fejőházi csurgalékvíz (napi ürülék + fejőházi víz) átlagosan 19 kg/nap/tehén értékkel számolva. 

 (3) Istállói kövér hígtrágya (>10% SZA) 

C) Irányszámok egyes állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez 



 Egyéb állatok  Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]  

 Megjegyzés  Állatkategória Testtömeg  Trágyatípus  

Almos trágya Hígtrágya 

 1000 tojótyúk  ~2,2 kg/állat  -  805(1)  Ketreces tartás, 

csak ürülék (21% 

SZA) 

 1000 brojler  ~2 kg/állat  218  -  Mélyalmos 

tartásnál,  

a kitermelt 

trágyamennyiség 

alapján 

 1000 pulykabak  ~14 kg/állat  790  -  Mélyalmos 

tartásnál,  

a kitermelt 

trágyamennyiség 

alapján 

 1000 pulykatojó  ~5 kg/állat  330  -  Mélyalmos 

tartásnál,  

a kitermelt 

trágyamennyiség 

alapján 

 Juh (vegyes korcsoport)  50 kg-os anyajuh  30    Anyajuhra vetítve  

(anyajuh + 



szaporulat) 

mélyalmos 

tartásnál 

 Juh (vegyes korcsoport)  70 kg-os anyajuh  42    Anyajuhra vetítve  

(anyajuh + 

szaporulat) 

mélyalmos 

tartásnál 

 Kecske (vegyes korcsoport)  50 kg-os anyakecske  30    Anyakecskére 

vetítve  

(anyakecske + 

szaporulat) 

mélyalmos 

tartásnál 

 Kecske (vegyes korcsoport)  80 kg-os anyakecske  50    Anyakecskére 

vetítve  

(anyakecske + 

szaporulat) 

mélyalmos 

tartásnál 

 Anyanyúl + szaporulata  4 kg    8,4  Ketreces tartás, 

trágyagyűjtő 

aknával 



 Ló  600 kg  94    Almozott tartás 

 (1) Trágyaszárításos technológia esetén a trágyamennyiséget a szárazanyag-növekedés arányában korrigálni szükséges (pl. 40% 

SZA esetén a trágyatermelés értéke 402 kg/1000 állat/hét). 

 

D) A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához 

A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához az A)-C) pontok szerint kilogrammban megadott trágyatermelési értékeket a 

tényleges térfogattömeg alapján m3-re kell átszámítani. 

Amennyiben a termelt trágyáról saját mérési eredmény nem áll rendelkezésre az átszámításhoz az alábbi irányszámokat lehet 

alkalmazni: 

 Megnevezés  Érték [kg/m3] 

 Hígtrágya <10% SZA tartalom alatt  1000 

 „Kövér” hígtrágya (kevésalmos szarvasmarha 

tartásból) 

 950 

 Friss almos trágya (laza rakatban)  450 

 Friss almos trágya (kitároláskor)  650 

 Mély-, illetve növekvő almos trágya kitároláskor  750-800 

 Érett istállótrágya (pl. öntözött trágyakazalból)  850 

5.2. Alapkövetelmény a trágyatárolók minimális műszaki paramétereihez 



I) Fóliabéléses tározók vagy műanyag bevonattal ellátott tározófelületek: 

A tározó bélelésére alkalmazott fóliának 

- teljesen vízzárónak, 

- a hígtrágya kémiai hatásával szemben ellenállónak, 

- egyenletes falvastagságúnak és szilárdságúnak, 

- hajlékonynak, a terhelés hatására deformálódónak, 

- a kötéseknél is magas szakítószilárdságúnak,  

- és kimagasló UV sugárzásállónak kell lennie. 

Trágyatárolók bélelésére ezért csak olyan Építésügyi Műszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkező fóliák, műanyagok 

illetve gumi használhatók fel, amelyeknek az állattartó telepek fém vagy földmedencés hígtrágya tárolóiban való alkalmazhatósága, 

a 20 évet meghaladó elvárt élettartama, UV állósága igazolt. A fóliának „kiváló” osztályú besorolásúnak kell lennie. 

II) Beton trágyatárolók (híg- és istállótrágya tározóknál egyaránt) 

Betontároló csak 

- vízzáró, 

- tervezői méretezéssel kiszámított szilárdságú (vastagságú és minőségű), 

- szulfátálló 

betonból készíthető. 



Amennyiben a betontároló előre gyártott elemekből készül, ezen elemekre vonatkozóan rendelkeznie kell az építési termékek 

műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályairól szóló 

külön jogszabályban szereplő Megfelelőségi Tanúsítvánnyal vagy Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozattal. Ezek hiányában a külön 

jogszabály szerint az elemek trágyatárolásra való alkalmasságát ÉME vagy ETA (Európai Műszaki Engedély) is igazolhatja. 

III) Fém vázszerkezetű, szerelt hígtrágya tárolók 

Fém trágyatároló tartályok esetében kiemelt jelentősége van a korrózió elleni védelemnek, az előírt 20 év élettartam 

biztosításának. A gyártmányhoz felhasznált fém, tartályfal szerkezeti elemek megfelelőségét 

- vagy az anyag minősége önmagában, 

- vagy a bevonata biztosítja. 

A korrózióálló anyagból készített fém tartálylemezek mind a szilárdsági, mind a korrózióállósági feltételt kielégítik. A korrózióálló 

fémek tulajdonságait a nemzeti és nemzetközi szabványok rögzítik. Nem korrózióálló fémek korrózióállóságát külön felületi műanyag 

bevonattal kell biztosítani. A felületi műanyag bevonatról, illetve a felhordás technikájáról, a szerkezeti elemek közötti tömítések 

megfelelőségéről Minőségi Tanúsítvány kiállítása szükséges. 

Azon trágyatárolóra, melyek típustervek alapján, különböző méretekben készülő ipari gyártmányok, a gyártóknak a teljes 

hígtrágya tárolóra, mint késztermékre kell Megfelelőségi Nyilatkozatot biztosítania. Ehhez a gyártónak rendelkeznie kell az összes, 

szabványokban foglalt tulajdonságoknak való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal, a megfelelőséget igazoló akkreditált 

vizsgálati eredményekkel. 



 


