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hajtani a deszkát…” Az európai cégek (lásd az 1. 
ábrát) már elkezdték a prototípusok gyártását.

Minden épületkolosszus alagsorában – 
helyben – szennyvíztisztítót építenek be, 
ahonnan a tisztított vizet a WCk öblítésére 
hasznosítják, amivel kb. 40%nyi tiszta vizet ta
karítanak meg. A szilárdfázist közvetlenül egy 
hőkezelő tartályba vezetik, ahol forgácsjellegű 
anyag adagolásával komposztot állítanak elő 
és zárt konténerekben elszállítják, vagy szin
tén zárt konténerekben (sűrítés után) központi 
telepre juttatják energia előállításra.

A nélkülözhetetlen tiszta vízzel való ellátás 
ezekben az óriási városokban jelentős méretű 
vezetékhálózatot is kíván mind a közterületen, 
mind magukban az épületekben, emiatt elen
gedhetetlen a vízzel történő takarékos, újsze
rű megoldások kialakítása, amely szoros össze
függést alkot a csatornázással. Gyakorlatilag a 
lakossági „vízláb” meghatározó várostervezési 
tényező lesz.

A hagyományos toaletteket felváltja a két
rekeszes vizeletleválasztó csésze típus, ahol az 
első rész a folyékony, a hátsó rész pedig a szi
lárd anyagcsere elvezetésére szolgál (Dulovics 
D.né, 2002). Az ülve használat miatt valójában 
megszűnik majd az évszázados családi vita, 
hogy „apukám, már megint elfelejtetted vissza

Mindez maga után vonja a víziközműellátás – 
benne mind a vízellátás, mind a szennyvízelve
zetés és tisztítás – jelenlegi rendszerének jövő
re vonatkozó átértékelését. Ezen óriási városok 
alapterülete – bármennyire is kiterjedt ország
ról van szó – a lakosok számához viszonyítva vi
szonylag kicsi, ezért a lakóépületek felfelé nyo
mulnak, és egyre magasabb toronyépületek 
létesülnek. Szolgáljanak például az igen dina
mikusan fejlődő kínai Csonkingh vagy Guang
zhou városok (10,1 millió lakos), ahol a régi kis
városok vagy városrészek láthatóan már most is 
hatalmassá duzzadtak. Egyremásra bújnak elő 
az ég felé törő csodaépítmények, ahol egyegy 
toronyépülettömbbe népesülő lakosság száma 
kiteszi egy hazai kisváros létszámát (lásd pl. a 
Keppeöbölben létesült csodapalotákat).
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tők. Magyarországon a tisztító telepek mérete 
rendkívül széles skálán mozog. A rothasztás 
alsó alkalmazási határértékének (LE) megál
lapításához szentenciát kimondani csak rész
letes gazdasági elemzés, például dinamikus 
költségelemzési eljárás (MaSzeSz, 2011) után 
szabad. A létesítési költségek időtávi megté
rülésének figyelembevétele mellett számba 
kell venni a nemzetgazdaságnak a megvaló
sítás időszakában lehetséges terhelhetőségét 
is (Juhász E., Kárpáti Á., 2008). A közelmúlt
ban napvilágot látott Nemzeti Vízgazdálko
dási Stratégia tervezetben megnevezett 25 
ezer LE alkalmazási alsó határ gazdasági szem-
pontból megalapozatlan és megfontolatlan, 
ezért a szakmai körök joggal tiltakoznak (lásd 
a „Szennyvíziszap 2013  Haladunk, de mer
re? c. konferencia állás foglalását). Szakmai té
vedés, hogy a jelenleg üzemelő kisterhelésű, 
nagy iszapkor melletti tisztítóművek aerobs
tabilizált iszapjából jelentősebb biogázt lehet 
előállítani. Ehhez teljesen át kell értékelni a 
jelenlegi folyadékfázis tisztítási technológi
áit, azok teljes rendszerében. Ez vonatkozik 
az iszap agglomerációból esetleg számba 
vett telepekre és azok „beszállított” iszapjai
ra is. A rothasztás alsó határának kötelező jel
legű, kategorikus kijelölése a melléktényezők 
figyelmen kívül hagyása, továbbá részletes 
költségelemzés nélkül életveszélyes. Egyrészt 

A fosszilis energiák csökkenése – tenden
ciózusan – az ezekkel való takarékosságot he
lyezi reflektorfénybe. A viszonylag nagy ener
giafelhasználással működő szennyvíztisztító 
telepek esetében (pl. levegőztetők, szárítók) 
ma már természetes és egyenes követelmény, 
hogy megújuló energiaforrások segítségével 
a villamosáramfogyasztást csökkentsék vagy 
kiváltsák. A napenergia hasznosítása (iszap
szárítás, villamos és hőenergianyerés) már ha
zánkban is utat nyitott (Juhász et al., 2002). A 
közismerten energiahordozó szennyvíziszap 
megfelelő módon történő átalakítása (rothasz
tás – biogáztermelés – villamos vagy hőener
gianyerés) egyelőre főleg nagyobb városaink
ban terjedt még el. Magyarországon 2013ban 
mindössze 24 telepen (500 és 12.000 m3 tér
fogat között) 61 rothasztó műtárgy létezik (az 
összes térfogat 152.000 m3). Tizennégy helyen 
építettek be gázmotort és három helyen hasz
nosítják a biogázt meleg víz (fűtés) előállítá
sához. A többi helyen a műtárgyakat csupán 
iszap tárolására veszik igénybe.

Tendencia a rothasztás – biogáztermelés 
– villamosenergiafejlesztés telepenkénti alsó 
kapacitás határának lefelé vitele (LE, m3/d) 
abból a célból, hogy a telep teljes energeti
kai önállóságát minél jobban megközelítsék 
(Juhász, 1986; Dulovics, 2012). E kérdésben 
külföldi példák gyakran lehetnek megtévesz

A szociológiai kifejezés szerinti „élhető vá
rosban” jelentős zöldterületek találhatók, ahol 
a „kellően” tisztított vizet elöntözhetik. A feká
lia tartalmú „másodlagos” anyagnak ivóvízzel 
történő öblítéses eltávolítása hosszú távon 
nem tartható még a tiszta vízzel bővelkedő or
szágokban sem, ezért a „szürkevíz” szerepének 
növekedése elkerülhetetlennek látszik.

A fentiek befolyásolni fogják a szennyvíz
iszap tulajdonságait, és az energiaválság, illet
ve a klímaváltozás hatásaival együtt ez felveti a 
szennyvíz tisztításának és a szennyvíziszap ke
zelésének szükségszerű módosítását.

2. ábra
Egy megvalósult hibridüzemű – megújuló energiára épült – szennyvíztisztító telep (D-Bottrop; KA 2013/3)

1. ábra
Vizeletelválasztó WC-csészék
Balra: Roediger, Németország; 
jobbra: Gustavsberg, Svédország 
(forrás: L. Ulrich (2009) – www.flickr.com)
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rothasztók fűtéséhez fel tudnának használni, 
így arról „egyéb” módon (pl. hőszivattyú alkal
mazásával) kell gondoskodni. Amennyiben a 
kutatások eredményeként az üzemanyagcel
la létesítési költsége belátható időn belül szá
mottevően csökken, ezek alkalmazása forra
dalmi jelleggel meg tudja változtatni a kisebb 
telepek iszapkezelési (értsd: rothasztási) meg
oldásait, beleértve a folyadéktisztítás mai, álta
lánosabb technológiai eljárásait is.

A biogáz hasznosításának igen komoly te
ret biztosít a gépjárműüzemanyagként tör
ténő igénybevétele. Egyes nyugati városok 
előszeretettel alkalmazzák a városi tömegköz
lekedésnél (pl. autóbuszüzemnél), de maguk 
az üzemeltető vállalatok is saját gépkocsipark
juk olcsóbbá tételét is előtérbe helyezik. A bio
gáz átlagos, kb. 6570%os CH4tartalmát ez 
esetben is mintegy 90%os arányra kell növel
ni. Hasonló megoldással – beváltan – Zalaeger
szegen lehet találkozni (Delacasse L., 2011).

A nagy energiafogyasztó államok, mint 
például Németország, mindent megtesznek 
a megújuló energiatermelési lehetőségek ki
használására. Nagyobb városaik szennyvíztisz
títóinál, ahol nemcsak a szennyvíz mennyisége, 
hanem az iparból származó szennyezettség 
aránya is jelentősebb, kedvező légköri (értsd: 
széljárási) körülmények esetén energetikai ön
állóságuk érdekében esetleg előtérbe helye
zik a telepen belül elhelyezhető szélerőművek 
telepítését is (Domann, Schröder, 2011). Ma
gyarországon ezzel a megoldással – természeti 

A technika fejlődése létrehozta a még igen 
költségesnek tekinthető tüzelőanyagcellás 
energiatermelő berendezést. Előnye, hogy 
nincs benne forgó alkatrész, ezért korlátlan 
az élettartama, továbbá mindaddig működik, 
amíg az alkalmas (bio)gázt, hidrogént stb. ke
resztüláramoltatják. Mivel az üzemanyagcella 
nem égésen, hanem elektrokémiai reakción 
alapul, emissziója mindig kisebb lesz, mint a 
legtisztább égési folyamatoké. A tapasztala
tok szerint áramtermelési hatásfoka a gázmo
torokkal összehasonlítva mintegy 15%kal na
gyobb elektromos hatásfokot (5060%) képes 
előállítani. Egyszerűbb a kezelése, karbantar
tása, környezeti szempontból pedig minimális 
a CO2kibocsátása. Hátránya ugyanekkor, hogy 

– mellékhatásként – nem termelődik haszno
sítható hő, amelyet a telepen belül, például a 

jelenleg a büdzsé gazdaságtalan terhelését, 
másrészt – különösen – a szolgáltatási díjba 
beépülő amortizációs költségek növekedését 
jelentik. A MaSzeSz 2012 novemberében tar
tott Kerekasztal Megbeszélésén is egyetértés 
volt abban, hogy elsősorban a klímaváltozás és 
a fosszilis energiahordozó készletek kimerülé
se miatt a szennyvíztisztító telepek aerobiszap 
stabilizálásának átállítása rothasztásra nyújtja 
a megújulóenergiatermelés legnagyobb le
hetőségét.

Napjainkban tendencia a rothasztók ide
gen, nagyobb szervesanyagtartalmú, nem 
közművel összegyűjtött, településiipari – nem 
mérgező anyag tartalmú – hulladékok által 
való teljesítménynövelése. A corothasztás cí
met viselő eljárás igen alkalmas agglomeráci
ós központok létesítésére is, ahol a beszállított 
nagy szervesanyagtartalmú energiatermelés 
gazdaságossága már talán kevésbé kérdője
lezhető meg. Ebben az esetben az iszapvonal 
terhelése messze meghaladhatja az ominózus 
25 ezer LE határt. Itt utalni kell a Magyaror
szág Szennyvízelvezetési Nemzeti Programját 
magalapozó Megyei Szennyvízelvezetési Kon
cepciókra, amelyekben valamennyi megyében 
az iszap agglomerációs központok – az akko
ri helyzetnek megfelelően – kijelölést nyertek.

Jelenleg a telepeken a gázmotoros villamos 
és hőenergiaelőállítás az uralkodó. Ezek élet
ciklusa kisebb telepeknél – évi átlag 55,5 ezer 
órával számolva, beleértve egyszeri nagyjaví
tást is – átlagosan legfeljebb 1012 évre becsült. 
Amennyiben a telep nem részesül másodszor 
is állami támogatásban, vajon kisebb telepek 
esetében – ahol az idegen szerves anyag be
vételt növelő beszállítása (lásd corothasztás) 
csupán korlátozott lehetőséggel vagy egyál
talán nem áll rendelkezésre – a vezetőség ké
pes lesze a gázmotorok újbóli beszerzéséhez 
szükséges anyagiakat előteremteni? 

3. ábra
Egy jövőbeni szennyvíztisztító telep energiakoncepciója (Dohmann, M., Schröder, M., 2011)

4. ábra
A szennyvíziszap hőtermelésre alkalmas, 
préselés útján előállított termékei
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megfelelő égethető anyagmennyiség hozzá
adásával hőnyerés céljára, erőművekben áram
fejlesztésre stb., pelletté, briketté való prése
lés után felhasználható. Fűtőértékük átlagosan 
812 MJ/kg szárazanyag, amely a gyengébb mi
nőségű barnaszénének felel meg. Azonban a 
gátak itt is megjelennek. Először is igazolni kell, 
hogy az iszap és a salak nem tartalmaz mérgező 
anyagot, azaz nem minősíthetőe veszélyes hul
ladéknak. Ezt termékké történő minősítéssel le
het feloldani. Kisebb települések esetén például 
a helyi tanintézmények kazánjaiban való egy
szerű és gazdaságos elégetés esetén is speciális 
kéményt kell kialakítani. A maradék salak szál
lítása, elhelyezése szintén ellenőrzött tevékeny
ség, mivel újból előállhat a veszélyes anyaggá 
való minősítés. A kezelhetőség érdekében (pél
dául mezőgazdasági hulladékkal együtt) préselt 
terméktípusok a 4. ábrán láthatók. 

Mindezek ellenére ha az üzemeltető válla
lat saját hatáskörében – nonprofit jelleggel – 
csak ilyen megoldással tudja iszapját elhelyez
ni, kevésbé terheli a lakosság által fizetendő 
szolgáltatási díjat, mint az igen költséges táv
szállítási és fogadási díj.

A szennyvíziszap hasznosítása terén hazai 
körülmények között változatlanul a mezőgaz
daság által nyújtott lehetőségek dominálnak. 
Ám a termőföld védelme e területen is egyre 
több gátat szab. A szennyvíziszap általános ösz
szetételét vizsgálva (1. táblázat) a nehézfémek 
mellett újabb kockázati tényezőként jelent
keznek az antropogén anyagok. Ezek iszapból 
való „kiszűrése” nálunk egyelőre megoldatlan, 
sőt kimutatására sincsenek szennyvíztelepi la
bortechnikában megfelelő eljárások. 

A magas „egy főre jutó nemzeti jövede
lemmel” (GDPp) rendelkező országok (mint 
például Németország, Dánia, Belgium, Svájc 
stb.) a folyadékfázisból történő antropogének 
(gyógyszermaradványok, hormonok, kozmeti
kumok stb.) eltávolításához IV. tisztítási fokozat 
bevezetésével – aktívszén, UVszűrés, sugaras 
roncsolás, membránszűrés stb. – foglalkoznak 
(Thaler, S., 2012).

A kockázati tényezők gazdag országok ál
tal bevezetett példáit kívánja másolni a hazai 
szabályozás, például a nehézfémekre vonat
kozó normákat (kibocsátási határértékeket) az 
EUnormákat meghaladóan tovább kívánja 
szigorítani – holott egyelőre lerabolt iparunk 
sajnos nem is okoz kibocsátási határértéken 
felüli szennyezettséget. A szakigazgatás által 
pótcselekvésének tekinthető tervezet kevésbé 
látszik hatékonynak. Ha már a sokkalta fejlet
tebb országok előírásaiból kívánnak szigorítási 
példát meríteni, akkor eredményesebb lehet a 
hektáronkénti, évente (kg/ha/év) kijuttatható 

adottságaink miatt – egyelőre sajnos nem szá
molhatunk. (Már a szelünk sem a régi, nem úgy 
fúj, ahogy „kéne”.)

A gépkocsigyártás fejlesztése során meg
jelentek a hibridmeghajtással működő jármű
vek, amelyeket gazdaságos üzemeltetésükkel 
reklámoznak. A szennyvíztisztítás területén 
a jövőkép szintén foglalkozik az üzemeltetés 
szempontjából hibridelven működő telepek 
energetikai kialakításának lehetőségével. A 2. 
ábrán egy ilyen megvalósult telep technológiai 
megoldása tanulmányozható (Grün et al., 2013).

Jól látható, hogy az „A” jelű (Bottrop) tisz
títómű rothasztójából kitermelt biogázzal gáz
motort hajtanak, amely áramot szolgáltat a 
hígfázis tisztításához. Megújuló (szél) energiá
ból termelt árammal vízbontással egyrészt H2t 
állítanak elő az üzemanyagcella áramterme
léséhez, másrészt O2t a tisztítási folyamathoz. 
Mindezzel csökkentik – jó esetben kiváltják – a 
hálózati energiavételt. Az összegyűjtött isza
pot szolárszárító közbeiktatásával hőhasznosí
tás kihasználására elégetik.

Hasonló, jövőbe mutató elvi megoldás ta
nulmányozható a 3. ábrán. A biogáz előállítá
sára a szennyvíziszap mellett biohulladékot és 
biomasszát is hozzáadagolnak. Az elektrolízis
hez (lásd mint előbb) megújuló energiát hasz
nálnak fel, amelyet részben a szennyvíztisztító 
telepen, részben közvetlenül a fogyasztók ré
szére hasznosítanak.

Gyakori téma a szennyvíziszap tüzelő
anyag gá való átalakításának kérdése. Valójában 

1. táblázat
A szennyvíziszapok általános összetétele (Juhász, 2013)
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Magyarországon – az ismeretek szerint – je-

lenleg nincs olyan település, ahol a nehézfémek 

meghaladják a kibocsátási határértékeket. Mind-

azonáltal az üzemeltető vállalatoknak nincs is 

technikai lehetőségük ezeknek a csökkentésére 

vagy az iszapból történő kivonására. Az üzemel-

tetők egyetlen eszköze a szennyezők által kibo-

csátott szenny víz fogadásának korlátozása, szélső 

esetben kizárása. Amennyiben ehhez az eszköz-

höz lenne kénytelen folyamodni, a szennyező vál-

lalkozó megszüntetheti a termelést, ez pedig az 

üzem más területre (település vagy ország) törté-

nő átköltöztetésével fenyeget, ezáltal megszűnhet 

a településen számos munkahely. A tulajdonos ön-

kormányzat a munkanélküliek számának estleges 

növekedése miatt „kényszert alkalmaz” az üzemel-

tetővel szemben, amely végső helyzetében ellehe-

tetlenül. Az amúgy is problémás iszapelhelyezés 

kérdése tovább élesedik.

Gyakorlatilag a foglalkoztatási politika ez 

esetben szembekerül a környezetvédelmi politiká-

val, amelyben a társadalom és a termelési tevé-

kenység által kibocsátott ártalmas szennyezések 

eltávolítását vállaló üzemeltető bírság és egyéb 

szankciók hátrányait kénytelen elviselni!
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is bemutatott 5. ábra jól szemlélteti (Juhász, E., 
2008). Hangsúlyozni szükséges, hogy az isza
poknak mezőgazdasági területen történő el
helyezése valójában indirekt módon szintén 
energiahasznosítást testesít meg. Egyrészt a ter
mésnövelő potenciálja nem megkérdőjelezett, 
másrészt a mesterséges anyagok előállításához 
szükséges jelentős energiahányadot vált ki.

A szennyvíziszappal való gazdálkodás szűk 
keresztmetszete nem a technológiai eljárások
ban, hanem a gazdaságos elhelyezési lehetősé
gek megtalálásában keresendő. Az elhelyezési 
kényszer által kialakuló környezet sérelmére 
elkövetett – állampolgári engedetlenség he
lyett használható – „környezetvédelmi enge
detlenség” mindaddig fennáll majd, ameddig 
nem talál szervezett formában gazdát az éven
te keletkező többszázezer tonnát kitevő hasz
nosítható iszap. A Vízgazdálkodási Társulatok 

– összekapcsolva a közfoglalkoztatási politika 
lehetőségeivel – jelenlegi szervezeti formáját 
és szükséges kondícióit megalapozva, illetve 
továbbfejlesztve, alkalmassá tehetők ezen ál
talános „vajúdó kérdés” feloldására.

Összefoglalásként megfogalmazható, hogy 
Magyarországon az eddigi tendenciák, azaz a 
mezőgazdasági területen a termelési körfolya
matba történő visszaforgatás, a kornak megfe
lelő technikai eszközökkel való energianyerés 
változatlanul érvényes. Feltétlen szükséges az 
iszaphasznosítás számára egy hazai sajátosság
nak megfelelő szervezeti rendszer létrehozása, 
amely biztosítékul is szolgálhat a környezeti fel
tételek betartására. A lényegesen gazdagabb 
országok eljárásainak, szabályozási rendszerei
nek átvétele, a gazdaságilag alátámaszthatat
lan, helytelennek minősülő „politikai” döntések 
semmiképp nem szolgálják a kérdés megoldá
sát, és egyértelműen állampolgárikörnyezeti 
engedetlenséghez vezethetnek.

A cikkhez felhasznált szakirodalom jegyzék 
megtalálható a MaVíz honlapján:
www.maviz.org/szakirodalom_vp2013_6

a salakban lévő különböző haszonanyagok ki
vonását kutatják, és eredmények mutatkoznak 

– a világ foszforkincsei jelentős mértékű apadá
sának kiváltását szolgáló – „Ptartalmú” anya
gok (kalciumfoszfát, magnéziumfoszfát stb.) 
kivonási lehetőségére (Krois). Az eddigi ered
mények azt jelzik, hogy a foszfortartalmú anya
gok a salak 25 súlyszázalékában vannak jelen. 
(Mellékesen megjegyezhető, hogy az állati te
temek elégetéséből származó „lisztben” ez az 
arány 58%, és hasonló mennyiség található 
a növényi anyagok elégetéséből származó ha
muban is.)

A szennyvíziszap többlépcsős hasznosításá
nak általános modelljét az általam már többször 

mérgező anyagok fajlagos értékeit csökkente
ni. Hasonló a szemlélet a kockázati tényezőket 
növelő – egyelőre üzemeltetői szinten nem ki
mutatható – antropogén anyagokkal kapcsolat
ban is.

A már jelzett stratégia tervezete a lénye
gesen költségesebb iszapégetés irányában is 
inspirál. Tudnivaló azonban, hogy a rothasztás 
utáni égetés gazdaságtalansága miatt nem kö
vetett eljárás.

Németországban az iszap termőföldi kihe
lyezését egyre inkább meg kívánják szüntet
ni, helyette a – számunkra egyelőre túlzottan 
költséges – égetést helyezik előtérbe (Lehr
mann, F., 2012). Az égetési maradékban, azaz 

5. ábra
Települési szennyvíz és a szennyvíziszap
többlépcsős energiahasznosítása (Juhász, E., 2008)
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