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A földgáz ára, amely elsősorban az ammónia előállításának és árának a 
mozgatója, megduplázódott az utóbbi tíz évben. Az ammónia árában 
a földgáz ára annak a 60%-a, s a nitrogénműtrágya előállítása ezzel a 
világ energiafelhasználásának az 1-2%-át jelenti (Smil, 2001). Egyébként 
a szennyvíztisztításé ezzel szemben mintegy a duplája. A nitrogénműt-
rágya ára az utóbbi két évtizedben a négyszeresére nőtt. Ez majd a 
szennyvíz nitrogéntartalmának a távolabbi jövőben történő kinyerését 
igényelheti, természetesen annak a költségcsökkentésével egyetemben. 

összefoglalás
A kémiai energia láthatóan a könnyen kinyerhető energiafajtája a lakos-
sági szennyvizeknek. A hőenergiájuk csakis hőszivattyúval hasznosítható 
valamilyen mértékben, éppen a szennyvíz hőmérsékletének a függvé-
nyében. A szerves anyagok kémiai energiájának visszanyerésével a szeny-
nyvíztisztítás elvileg energiasemlegessé alakítható, a környezet iszaphul-
ladékoktól egyidejűleg megvalósuló védelmével egyetemben. Sajnos 
a gázmotorok energiaátalakítási hatásfoka elég gyatra, így a keletkező 
hőenergia egyidejű hasznosításáról is gondoskodni kell, mint teszi ezt 
hazánkban a debreceni szennyvíztisztító lakossági hőszolgáltatással. Ösz-
szességében megállapítható azonban, hogy a jelenlegi szennyvíztisztítási 
megoldások még igencsak energia-, vegyszer- és beruházásigényesek. 
Együtt rothasztás nélkül csupán a tisztítás teljes energiaigényének a felét, 
tehát a levegőztetés energiaigényét lehet az iszaprothasztással vissza-
nyerni, megtermelni. A szennyvíziszap jól tervezett együtt rothasztása vi-
szont akár teljesen energiafüggetlenné is teheti a szennyvíztisztítást, mint 
ahogy sikerült elérni azt az észak- és dél-pesti szennyvíztelepeken.
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A MaVíz Elnöksége tavaszi ülésén 
elfogadta a Műszaki Bizottság által 
összeállított, csapadékvíz-gazdálkodással 
kapcsolatos alábbi ajánlást, intézkedés-
tervezetet:

1. Országos szinten szükséges felmérni a csapadékvíz-levezetésre szolgáló 
létesítmények állapotát, vízelvezető kapacitását. Ki kell alakítani a közös 
szemléletű, egymásra épülő igénybevételük, hasznosításuk jogszabályi 
és szervezeti hátterét.

2. Meg kell kezdeni a rendelkezésre álló csapadékvíz-elvezető létesítmé-
nyek kapacitásának bővítését (felmérés, lehetőségek feltárása, tervezés) 
a szükséges források hozzárendelésével.

3. Felül kell vizsgálni az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornák terhelé-
sével kapcsolatos tervezési alapelveket, jogszabályi hátteret.

4. Ki kell dolgozni a csapadékvíz-visszatartás, -beszivárogtatás és -késlelte-
tés ajánlott területeit (hegyvidék, elválasztott rendszerben csatornázott 
területek) és technikai megoldásait, figyelemmel az éghajlatváltozási 
előrejelzésekre.

5. Támogatni kell a csapadék/idegenvíz túlterhelések csillapítására szolgá-
ló átmeneti tározók létesítését, ill. a tervezett kiöntési pontok elfogadá-
sát/engedélyezését.

6. Felül kell vizsgálni a csapadékvizek okozta szennyezés-kibocsátással 
kapcsolatos bírságolás rendszerét.

7. Ki kell alakítani az új csapadékfüggvények meghatározásához szüksé-
ges infrastruktúrát, metodikát.

8. Az új csapadékfüggvényekre támaszkodva meg kell tervezni a még hi-
ányzó csapadékvíz-elvezető rendszereket.

9. Meg kell kezdeni az új csapadékvíz-elvezető rendszerek, csatornák ki-
vitelezését, először a belvíz érzékeny, magas talajvízállású területein a 
forrás hozzárendelésével.

10. Ki kell dolgozni a csapadékvizek okozta élővízszennyezés csökkentésé-
nek egységes műszaki-gazdasági-jogi feltételrendszerét, a teljesíthető 
minimumkövetelményeket. 

11. Forrást kell biztosítani a csapadékvíz-elvezető rendszerek üzemelteté-
sére és fenntartására.
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