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átadta a zalavíz zrt. 
Új HulladékFoGadó 
és -kezelő állomását

Mint elmondta, egy ország biztonságos ellátá
sa arról is szól, hogy új, korábban nem ismert 
erőforrások legyenek feltárva és hasznosítva. Az 
elnök elismeréssel szólt Zalaegerszeg ÖKOVÁ
ROSprogramjáról, amely a tisztább, élhetőbb, 
több munkahelyet teremtő várost szolgálja.

Vigh László országgyűlési képviselő kö
szöntőjében elmondta, hogy a szervezett sze
métszállítás a megye településein megoldott, a 
szennyvízrendszer hasonló fokú kiépítéséhez 
viszont a kormány és az energiahivatal elnöké
nek támogatását kérte.

Gyutai Csaba polgármester az ÖKOVÁ
ROSprojekt fontosságát hangsúlyozta beszé
dében. Elmondta, hogy a város hosszú távú 
tervei közt egy olyan – németországi „wasser
werkrendszerhez” hasonló – városi vállalat
rendszer felépítése szerepel, amely teljes egé
szében kiszolgálja Zalaegerszeget.

Rigó Csaba kormánymegbízott a Zalavíz 
Zrt.nél folyó innovatív munkát méltatta kö
szöntőjében. Kiemelte, hogy a szolgáltató nem

csak a fejlesztések terén jeleskedik, hanem a 
kormányzati törekvéseknek is igyekszik mara
déktalanul megfelelni.

Böcskey Zsolt, a Társaság műszaki igazga
tója előadásában elmondta, hogy a mostani 
fejlesztés mintegy százhetven millió forint
ba került, amelynek nagy részét önerőből, a 
fennmaradó összeget pedig hitelforrás segít
ségével valósították meg. A tíz hónapos próba
üzem során a termelt biogáz mennyisége több 
mint húsz százalékkal nőtt a hulladékfogadó és 

keze lő állomásnak köszönhetően.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően 

Delacasse László szennyvízágazatvezető kalau
zolta körbe a telepen az érdeklődőket.

A Kohéziós Alap támogatásával a Zalavíz 
Zrt. ellátási területén 2005ben kezdődtek a 

„Zalaegerszeg és környéke Csatornahálózat és 
Szennyvíztisztító Telep Fejlesztése” elnevezésű 
projekt munkálatai, amely magában foglalta 
negyvenkét település csatornahálózatának és 
a zalaegerszegi szennyvíztisztítótelep fejlesz
tését is. Mind Zalaegerszeg, mind pedig a kör

nyező önkormányzatok – ez idáig legnagyobb 
– környezetvédelmi fejlesztési projektjének 
meg valósítása több mint hat évig tartott. 

A projekt keretein belül a zalaegerszegi 
szennyvíztisztító telepen megvalósult biogáz
termelés motiválta társaságunk műszaki ve
zetését, hogy Magyarországon elsőként alkal
mazza a biogázból – tisztítás és sűrítés után 

– előállított biometánt gépjárművek üzemanya
gaként. Erre saját járműflotta beszerzését indí
tottuk el 2011ben, s terveink között szerepel, 

hogy az elöregedő benzin és dízelüzemű gép
járműveinket folyamatosan CNGüzemű (föld
gázüzemű) járművekre cseréljük.

Zalaegerszegen néhány éve kezdődött el 
az ÖKOVÁROS fejlesztéssorozat, amely környe
zetünk védelmét szolgálja. Ennek részei többek 
között a szelektív hulladékgyűjtés, a geotermi
kus energia kihasználása, valamint a szennyvíz
csatornahálózat kiteljesítése is.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg megyei jogú vá
ros polgármestere, Zalatnai László, a Zala Volán 
Zrt. vezérigazgatója és Nagy András, a Zalavíz 

Ünnepélyes keretek közt 
került átadásra a Zalavíz Zrt.
zalaegerszegi szennyvíz-
tisztító telepén a hulladék-
fogadó és -kezelő állomás, 
amelynek eredményeként 
a telepen termelt biogáz 
mennyisége mintegy 
harminc százalékkal nő. 
A megnyitón Dorkota Lajos, 
a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 
elnöke köszöntötte elsőként 
a résztvevőket.

kovácS balázS
kommunikációs előadó
ZALAVÍZ ZRT.

A Zalavíz Zrt. új hulladékfogadó és -kezelő állomásának ünnepélyes átadása
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Zrt. vezérigazgatója 2011. október 14én kon
zorciumi szerződést írt alá, amely értelmében 
a három vezető közös célja, hogy az ÖKOVÁ
ROSprojekthez kapcsolódóan CNGtípusú helyi 
járatú autóbuszok üzemeljenek a közeljövőben 
a zalai megyeszékhelyen.

2012. június 27én újabb állomásához érke
zett az ÖKOVÁROS Zalaegerszeg Program: ün
nepélyes keretek között átadták Zalaegerszeg 
első „ökobuszát”. A Zala Volán Zrt. vásárolt egy 
MAN NG 232 CNGkivitelű használt autóbuszt, 
amelynek üzemanyagellátását a Zalavíz Zrt. te
lephelyén végzik.

Az „ökobusz” üzemanyaggal való ellátása 
mellett a Zalavíz Zrt. CNGflottája tovább bővült 
az elmúlt években, jelenleg tizenöt gépjármű 
üzemel ilyen technológiával. A megnövekedett 
biogázfelhasználás kielégítésére kezdett a Tár
saság abba a fejlesztésbe, amelynek eredmé
nyeként folyékony és szilárd szerves anyagok 
kezelésével lehet növelni a biogáz termelését.

A munkálatok teljes költsége közel 180 
millió forint volt, amely részben önerőből, va
lamint banki hitelből valósult meg. A tervezés 
és a kivitelezés tíz hónap alatt zajlott le, a leg

nagyobb kivitelezők a Flávy Kft., a Homeland 
Kft., a Controlsoft Kft., a Hidrotechnika Kft., a 
ControlZala Kft., a Kozma Kft., a Forsz Mérnöki 
Iroda Kft. és a Metamorf ’90 Kft. volt. Ezt köve
tően kilenc hónapos próbaüzem zajlott, amely 
során a Mikofami Kft.től érkező vérhulladék 
kezelése történt.

A Zalavíz Zrt. a kedvező tapasztalatok után 
2013. július 26án kapta kézhez a hulladékfo
gadó üzemelésére vonatkozó engedélyt a Zala 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbizton
sági és Állategészségügyi igazgatóságától.

Az engedély alapján a telephelyen 
hasznosítható nem veszélyes 
hulladékok a következők:
•	 mezőgazdasági,	 kertészeti,	 vízkultúrás	 ter

melésből, erdőgazdaságból, vadászatból, 
halászatból, élelmiszerelőállításból és fel
dolgozásból származó hulladékok
– mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás 

termelés, erdészet, vadászat és halá
szat hulladékai
•	 mosásból	és	tisztításból	
 származó iszap
•	 hulladékká	vált	növényi	szövetek
•	 sütő-	és	cukrászipari	hulladékok
•	 fogyasztásra	vagy	feldolgozásra	
 alkalmatlan anyagok

A telephelyen ártalmatlanítható 
2. és 3. kategóriás állati eredetű 
hulladékok
•	 hús,	 hal	 és	 egyéb	 állati	 eredetű	 élelmisze

rek előkészítéséből és feldolgozásából szár
mazó hulladékok
– mosásból és tisztításból származó iszapok
– hulladékká vált állati szövetek

– fogyasztásra vagy feldolgozásra 
 alkalmatlan anyagok

– folyékony hulladékok keletkezésük helyén 
történő kezeléséből származó iszapok

•	 tejipari	hulladékok
– fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmat

lan anyagok
•	 elkülönítetten	gyűjtött	hulladékfrakciók	 (ál-

talában lakossági)
– étolaj és zsír
– biológiailag bomló konyhai és étkezdei 
 hulladékok

Az újonnan épült folyékony és szilárd szer
ves anyagok fogadóállomása a szennyvíztisz
tító telep északnyugati részén került elhelye
zésre. A „homogenizáló gépház” a meglévő 
iszapvíztelenítő gépházba került.

A már működő iszapvonali technológia any
nyiban módosul, hogy az újonnan telepített ho
mogenizáló tartályban keveredik majd össze a 
telepi technológiai iszap a kívülről beérkezett 
és előkészített anyagokkal, majd a megfelelő 
homogenizációt követően betáplálásra kerül a 
rothasztókba.

A beszállított folyékony és szilárd anyagok 
összetétele és állaga próbavétellel vagy a kísé
rő okmányok alapján állapítható meg. Az állo
más folyékony, kvázi folyékony, darabos és szi
lárd hulladékok fogadására alkalmas. Mérgező 
vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó 
hulladékok befogadása tilos, azokat a telep 
haladéktalanul köteles visszaküldeni a beszál
lítónak.

A beszállított kvázi folyékony, darabos és 
szilárd szerves anyagban gazdag, biológiailag 
bontható hulladékokat először ki kell csoma
golni, fel kell tárni, valamint a szerves anyagot 
az inert hulladéktól el kell választani. Ezt köve
tően a hasznos hulladékfázist megfelelően hígí
tani kell, hogy rothasztásra alkalmas legyen.

A beszállított hulladékok az előkezelés so
rán nemcsak homogenizáláson esnek át, ha
nem a kiépített hőcserélő rendszer segítsé
gével egy állandó, magasabb (kb. 30°Cos) 
hőmérsékletre melegítődnek fel. E melegítés 
helye szintén a homogenizáló tartály és annak 
fűtőköre. A melegítési folyamatok eredménye
képpen egy viszonylag állandó hőfokon tartott, 
felmelegített iszapkeveréket kapunk. 

A hulladékfogadóban akár 10.000 kg szer
ves hulladék fogadása és kezelése történhet 
naponta. A próbaüzem során a Mikofami Kft.
től érkezett nagy mennyiségben hulladékvér: 
átlagosan napi 1600 kg, a kezelésének ered
ményeképpen pedig 19,2% gáztöbblet ke
letkezett a rothasztó tornyokban. 2013. ápri
lis 1. és szeptember 1. között 240.460 kg EWC 
020203 kódú vért fogadtunk, ennek kezelése 
hatására a rothasztókban 177.242 m3 biogáz 
keletkezett. Ezt összehasonlítva az előző év 
hasonló időszakával: 2012. április 1. és szep
tember 1. között a rothasztókban 148.713 m3 
biogáz keletkezett (ekkor csak szennyvízisza
pot rothasztottunk).

A Zalavíz Zrt. távlati céljai közt a biogázter
melés kapacitásának növelése szerepel, a je
lenlegi 1200 m3/nap mennyiséget a Társaság 
duplájára növelné, amelyet a térségben műkö
dő vállalkozások és cégek folyékony és szerves 
hulladékának fogadásával kíván elérni.

Hulladékfogadó állomás, Zalaegerszeg


