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Az éhség nagy úr! – tartja a mondás, és nem is alaptalanul. Napjainkban az 
éhség konkrétan milliók élelemhiány miatti éhezésében, átvitt értelem-
ben pedig a világ energiaéhségében nyilvánul meg. Míg az előbbi a világ 
szegény, sok esetben kedvezőtlen termőhelyi környezetében (kedvezőt-
len éghajlat, terméketlen talajok, vízhiány, háborúk stb.) élőket sújtja, ad-
dig az utóbbi éppen a kedvezőbb körülmények között élők egyre növekvő 
energiafelhasználásából adódik.

A fokozódó energiaigény és a ha-
gyományos, fosszilis eredetű energia-
hordozó készletek csökkenése, továbbá 
ezen energiahordozók árának növeke-
dése drasztikusan megköveteli az úgy-
nevezett „megújuló vagy megújítható 
energiahordozók” mind nagyobb ará-
nyú bevonását az energiafüggőség és 

-éhség csökkentésébe úgy, hogy az élel-
miszerhiány lehetőleg ne növekedjék.

A víz-, a nap-, a szél-, valamint a geo-
termikus energia mind nagyobb mér-
tékű felhasználása valóban megújuló és 
nagyrészt folyamatosan rendelkezésre 
álló természeti energia hasznosítását je-
lenti, hiszen ezek az emberi tevékenységektől függetlenül léteznek.

Óvatosabban kell bánni azonban az emberi tevékenység során, vala-
mint a természeti alapok ember által történő használata során előállítható 
energiahordozók megítélésével, ugyanis ezek valójában nem „megújuló”, 
hanem „folytatólagosan előállítható”, vagy még inkább „termelhető vagy 
termelődő” energiahordozók.

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy ezek között vannak hulladék-
ként keletkező, kisebb-nagyobb energiatartalmú anyagok (élelmiszeripa-
ri hulladékok, állattartó telepi hulladékok/trágyák, szennyvíztisztítókból 
származó szennyvíziszap stb.), és vannak a termőföldön meghatározott 
célra (élelmiszer, takarmány, ipari alapanyag) termelt termények és azok 
(szár)maradványai, továbbá a kifejezetten energetikai célú „energiaültet-
vények”.

Az emberi tevékenység során keletkező/termelődő szervesanyag-tar-
talmú hulladékok – mint például a csatornázottság és a technologizált 
szennyvíztisztítás következtében egyre nagyobb mennyiségben keletke-
ző szennyvíziszap – közvetlenül és közvetetten is alkalmasak energiahor-
dozók előállítására.

A szennyvíziszap – más szervesanyag-tartalmú hulladékokhoz hasonlóan 
– igen értékes, kettős céllal hasznosítható melléktermék:
– anaerob lebontással közvetlenül hasznosítható biogáz nyerhető belőle,
– a visszamaradó iszap a szántóföldi áru- és energianövény-termelésben hasz-

nosítható.
A biológiai lebontás során a szennyvíziszap szervesanyag-tartalmának 

egy része C-tartalmú energiahordozóvá 
– metánná – alakul, míg a növényterm-
esztés szempontjából fontos anyagok, 
elsősorban a makroelemek (N, P, K), de a 
mezo- és mikroelemek is a visszamaradó 
iszappal a termőföldbe juttatva haszno-
síthatók.

Energetikai célú hasznosításnál a 
bioreaktorból kikerülő nyers biogáz kö-
rülbelül 45-70% metánt (CH4), 30-55% 
szén-dioxidot (CO2), nitrogént (N2), 
hidrogént (H2), kén-hidrogént (H2S), 
ammóniát (NH3) és egyéb maradvány-
gázokat tartalmaz (pl.: sziloxán, me-
til-merkaptán). 

Megfelelő tisztítás után a közvetle-
nül hasznosítható biogáz átlagos fűtőértéke: 14–29 MJ/Nm3.

A szennyvíziszap biológiai lebontása során 1 tonna szárazanyagból 
700-800 Nm3 biogáz nyerhető, amivel 280–320 kWh elektromos energia 
állítható elő úgy, hogy a generátort meghajtó gázmotor hűtésével jelen-
tős hőenergia nyerhető. Ez a hő fűtésre, meleg víz előállítására és abszor-
pciós hűtésre (pl.: légkondicionálásra) is hasznosítható.

Kogenerációs hasznosítással a biogáz hasznosulási hatásfoka akár a 
70-80%-ot is elérheti.

A termőföld használatával előállítható/megtermelhető energiahordo-
zók esetében két változat különböztethető meg: 
1.: a hagyományos növénytermelés során megtermelhető, de energiahordo-

zónak feldolgozott növények;
2.: az energia (energetikai célú) előállítására szánt ültetvények.

Ami a termőföld használatával kapcsolatos, az a talaj termőképességé-
nek és minőségének fenntartása vagy növelése. Ez egyrészt a termesztés 
során a növényi tömeggel kivont táp- és ásványi elemek folyamatos visz-
szapótlását, valamint a termőföld szervesanyag-készletének megőrzését/

a szennyvíziszap 
szerepe az anyag- és 
energia-körForgásban
kivonat A szennyvíziszap mint az emberi tevékenység során folyamatosan képződő termék jelentős energiaforrás és 
talajerő-visszapótló anyag. Ideje tehát a szennyvíziszapot értékén kezelve, azt minél teljesebb mértékben bevonni a 
globális anyag- és energia-körforgásba.

kulcsszavak Szennyvíziszap, energiaforrás; talajjavítás; hasznos elemek, toxikus elemek, talajok elemhiánya

Vörös Ferenc ügyvezető, INJEKTOR Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. 
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növelését, másrészt a talaj minőségi jellemzőinek (szerkezet, levegő- és 
vízgazdálkodás, pH-érték) megtartását követeli meg.

Ezen a ponton kapcsolható az emberi tevékenység során keletkező és 
a talajok termőképességének fenntartásánál igen jól hasznosítható hul-
ladékok/melléktermékek (mint például a szennyvíziszap) felhasználása, 
kiváltva, illetve csökkentve ezzel az energiaigényes ipari eredetű műtrá-
gyákat, amelyek károsítják a talaj szervesanyag-készletét, rontják annak 
víz- és levegőgazdálkodását és pH-értékét.

Hogy a termőföld jó minőségét és termőképességét megőrizzük, il-
letve visszaállítsuk, szükséges a termelés során évről évre kivont szerves 
és hatóanyagok, valamint a különféle elemek minél szélesebb körének a 
talajba juttatása. Évtizedekkel ezelőtt erre megfelelt az akkortájt jelentős 
tömegben rendelkezésre álló istállótrágya, amit sajnos napjainkban nél-
külözni kényszerülünk. Tény viszont, hogy a mind nagyobb számban lé-
tesülő szennyvíztisztító telepek iszapja –hasonlatosan az istállótrágyához 

– tartalmazza úgy a makro- (N-P-K), mint a fontos mezo- és mikroelemeket, 
azaz megfelelő technológia alkalmazása mellett részben képes pótolni a 
hiányzó istállótrágyát.

A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásánál mindig felmerül a 
kérdés, hogy a szennyvíziszap toxikuselem-tartalma nem károsítja-e a ta-
lajt, vagy „mérgezi” a termesztett növényt? 

Egyértelműen ki lehet jelenteni – amit több évtizedes szakmai gya-
korlat és igen nagy számú laboratóriumi vizsgálati eredmény is alátámaszt 

–, hogy a szakmai és a technológiai (írott és íratlan!!!) szabályokat megtart-
va akár a „nyers”, akár a biológiai lebontás (gázkinyerés) után visszama-
radó iszap úgy hasznosítható a szántóföldi növénytermesztésben, hogy 
sem a talajban, sem a növényben nem okozza káros (toxikus) elemek fel-
dúsulását.

A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásánál az eddigi tapaszta-
latok és laboratóriumi vizsgálatok eredményei szerint a limitáló elem a N. 

Mikroelem-tartalmak szennyvíziszapokban (mg/kg szárazanyag)

Megnevezés As Cd Co ΣCr Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn

5–9% száraz
anyagtartalmú
sűrítettszenny
víziszapok 
toxikuselem
tartalma
50/2001. 
(IV. 03.) sz. Korm.r. 
szerinti határérték

3,18 1,03 2,41 413 110 0,909 2,01 37 29 4,29 901

3,9 1,37 3,12 295 701 <0,06 4,35 130 27,4 2,86 1856

4,81 1,31 3,14 385 749 0,301 6,99 139 38,1 3,73 1050

4,2 1,98 2,51 259 899 0,836 7,47 108 34,5 2,18 1260

5,94 1,37 7,1 64,2 700 1,31 6,23 94 49,4 3,18 1550

75 50 10 1000 1000 10 20 200 750 100 2500

Legnagyobb
telítettségi arány a 
határ
érték %ában

7,9 19,8 14,2 41,3 89,9 13,1 37,3 69,5 6,6 4,29 74,2

A mikroelem-tartalom változása szennyvíziszappal kezelt talajban 15 év után (mg/kg szárazanyag)

Talajvizsgálat
éve As Cd Co ΣCr Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn

1994. „0” 
állapot
(MI08
17351990)

030 n.a 0,08 9,7 10,4 10,3 <0,5 0,48 16,7 3,6 <0,2 43,3

3060 n.a. <0,05 10,4 13,9 13,4 <0,5 0,48 20,7 5,7 <0,2 51,7

Vizsgálatkori 
határérték 15 1 50 75 74 1 10 50 100 10 200

Kiindulási 
elemtartalom a 
felső határérték 
%ában

átlag n.é. 6,5 20,1 16,2 15,8 <50 4,8 37,4 4,65 <20 23,8

2009.
(50/2001. IV.03. 
Korm.r.)

030 <0,2 0,05 5,41 14,6 10,5 <0,06 <0,06 13,7 4,14 <0,2 45,7

3060 0,41 <0,02 8,36 15,2 13,2 <0,06 <0,06 20,9 6,43 <0,2 51,2

Vizsgálatkori 
határérték 15 1 30 75 75 0,5 7 40 100 1 200

Elemtartalom 
15 év múltán a 
felső határérték 
%ában

átlag 2 3,5 22,9 19,9 15,8 < 12 <0,86 43,2 5,28 <20 24,2

Változás 15 év 
után (%) n.é 46 31,5 22,6 0 n.é. n.é. 7,5 13,6 0 2,0
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Ma a magyarországi talajok jelentős hányada – éppen az elmúlt év-
tizedek túlzott műtrágya-felhasználásának egyik következményeként 

– nitrátérzékenynek minősített, ahol az évente maximálisan adható N-ha-
tóanyag 170 kg/ha.

Az INJEKTOR Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. 30 éve folya-
matosan végzett vizsgálati eredményei alapján az alábbi, a mezőgazdasági 
felhasználás szempontjából hasznos makroelem- és a táblázatban bemuta-
tott mikroelem-tartalmakat lehet a szennyvíziszapoknál megállapítani: 
•	 N	 :		45–65	kg/t	iszapszárazanyag	
•	 P2O5 :  25–35 kg/t iszapszárazanyag 
•	 K2O  :    5–10 kg/t iszapszárazanyag 

A közölt adatokból egyértelműen megállapítható, hogy a N-tartalom 
függvényében egy hektár termőterületre 2,6–3,8 tonna iszapszárazanyag 
juttatható ki. Ezzel a szennyvíziszap-mennyiséggel a talajba juttatott toxi-
kus mikroelemek mennyisége meg sem közelíti az 50/2001. (IV. 03.) szá-
mú Kormányrendelet, valamint a 86/278/EEC számú EU-direktíva előírásai 
szerint mértéket, tehát az előírások megtartásával felhasznált szennyvízi-
szap sem a talajra, sem a termesztett növényre nem jelent semmiféle ve-
szélyt, amit az alábbi vizsgálati eredmények is igazolnak.

Nem kell külön hangsúlyozni, hiszen köztudott, hogy a termőföldből 
a növények az élettevékenységük során szinte minden elemből (lásd: 
Mengyelejev-tábla!) bizonyos mennyiséget kivonnak, és a saját szerve-
zetükbe/tömegükbe beépítenek, amit azután élelmiszer vagy takarmány 
formájában onnan elszállítanak. 

Ha ezeket az elemeket hosszú évek-évtizedek során nem pótoljuk 
(lásd: csak a N-P-K bevitelt!), akkor a növények egy idő után nem találják 
meg a talajban a számukra fontos mezo- és mikroelemeket.

Ezek hiánya a növények betegségek iránti fogékonyságát is növeli, tá-
pértéküket rontja (a tápláléklánc mikroelemhiánya áll elő, amit az egész-
ségünk védelme érdekében tablettákkal kell pótolnunk!).

A különböző elemhiányok specifikus hiánybetegségeket okozhat-
nak elsőként a növényeknél, majd a táplálékláncon végigvonulva már 
az embereknél is. (Azért kapnak egyre nagyobb súlyt a különféle elem-
kiegészítő gyógyhatású vagy táplálékkiegészítő készítmények, mert 
a talajok elemkészletének csökkenése a táplálékok elemtartalmának 
csökkenését okozza.)

Itt említem meg Dr. Márai Géza agrármérnök, a Szent István Egyetem 
c. egyetemi docense 2013. április 19-én egy budapesti orvosi kongresz-
szuson elhangzott, „Primer prevenciós lehetőségek a táplálék- és a kör-
nyezetminőség alakulása alapján” című előadásának néhány figyelemre 
érdemes gondolatát:

•	 A	 táplálékok	ásványianyag-tartalmának	csökkenése	komoly	 rizikófaktort	
jelent a tüdőrák kialakulásában, elsősorban a Ca, Mg, Fe, Cu, Se és Zn eseté-
ben (National Cancer Institute, USA, 2010)

•	 Az	ásványianyag-	és	vitaminhiány	általában	nagy	kockázatot	 jelent	a	da-
ganatok kifejlődésének különböző fázisaiban. Ezen tartalmak optimális 

 szintre emelése a táplálkozásban hozzájárulhat a rákprevencióhoz és 
egyéb krónikus megbetegedések megelőzéséhez (Nutrition Genomics 
Center, USA, 2002)

•	 A	talajleromlás	következményeként	rákkeltő	hatások	megjelenése:
 Rákkeltő mikotoxinok feldúsulása az élelmiszer-alapanyagokon, első-

sorban a szemesgabona-féléken, pl. aflatoxinok, ohratoxin-A, F-2 
toxin stb.

•	 A	nagyszámú	nemzetközi	szakirodalom	szerint:
 Az élelmiszer-alapanyagok ásványianyag- és vitamintartalom-csökke-

nése az elmúlt 40-50 évben:
– Az Európai Unióban 20-30%-os,
– Az USA-ban pedig 30-40%-os.

•	 Környezet-táplálkozás-egészség	szempontjából	kiemelten	fontos:	
A TALAJ termékenysége és tápanyag-szolgáltató képessége

Ugyancsak külön figyelmet érdemel Dr. Márai Géza professzor úr alább 
bemutatott vizsgálatának eredménye, ami jól mutatja, hogy évtizedek 
alatt a csak N-P-K műtrágyák kijuttatása milyen értékvesztést okoz a ter-
mesztett növény (jelen esetben: paradicsom) termésében. Ez az érték-
vesztés természetesen a teljes táplálékláncon végigvonul.

Dr. Márai Géza c. egyetemi docens 2013. évben tartott „Új adatok a kör-
nyezet-táplálkozás-egészség összefüggésrendszerben” című előadásá-
ból (Európai adatok a Német Táplálkozási Társaságtól, 2004):

A mikroelem-tartalom változása szennyvíziszappal kezelt talajban 17 év után (mg/kg szárazanyag)

Talajvizsgálat
éve As Cd Co ΣCr Cu Hg Mo Ni Pb Se Zn

1994. „0” állapot
(MI0817351990)

030 n.a 0,03 11,6 11,6 12,7 <0,5 0,5 21,3 5,8 <2,0 42,1

3060 n.a. 0,03 14,6 17,4 20,5 <0,5 0,67 33,4 3,6 <2,0 59,3

Vizsgálatkori 
határérték 15 1 50 75 74 1 10 50 100 10 200

Kiindulási 
elemtartalom a 
felső határérték 
%ában

átlag  3,0 26,2 19,3 22,4 <50 5,85 54,7 4,7 <20 25,4

2009. (50/2001. 
IV.03. Korm.r.)

030 0,77 <0,02 9,49 17,3 11,6 <0,06 <0,06 24,1 6,79 <0,4 45,7

3060 1,03 <0,02 10 23,1 12,6 <0,06 <0,06 28,5 4,29 <0,4 58,5

Vizsgálatkori 
határérték 15 1 30 75 75 0,5 7 40 100 1 200

Elemtartalom 
15 év múltán a 
felső határérték 
%ában

átlag 6,87 < 2,0 32,5 26,9 16,3 < 12 <0,86 65,7 6,04 <40 28,4

Változás 
15 év után (%) n.é 33 25,6 39,3 27 n.é. n.é. 3,8 17,8 n.é. 2,8
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Vizsgált élelmiszer: Paradicsom

Ezért is fontos, hogy a szennyvíziszapokat értékükön kezelve, azok teljes 
elemtartalmát értékelve törekedjünk azokat a talajok termőképességé-
nek megőrzése érdekében mind teljesebb mértékben felhasználni.

A többször módosított, 50/2001. (IV. 3.) számú Kormányrendelet a 
szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásáról és ke-
zelésének szabályairól lehetővé tette a szennyvíztisztítás melléktermé-
keként képződő szennyvíziszapnak a szakmai szempontok és igények, 
valamint az Európai Unió normái és elvárásai szerinti biztonságos, környe-
zeti ártalmat hosszú távon sem okozó felhasználását. A Magyarországon 
jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telepeken évente képződő szennyvízi-
szap szárazanyag-mennyiségét 225,35 ezer tonnára becsülik. 

Ez a mennyiség 2025-re várhatóan 250 ezer tonnára növekszik, amely-
nek 98-99%-a a többször módosított, 50/2001. (IV. 03.) számú Kormányren-
delet, valamint a 86/278/EEC számú EU-direktíva előírásai szerint mezőgaz-
dasági felhasználásra alkalmas. Jelenleg az országban évente termelődő és 
mezőgazdasági felhasználásra alkalmas szennyvíziszap-mennyiség mint-
egy 6-8 ezer hektár termőföld 2-3 évi N-tápanyagigényét fedezi. 

Ez azt jelenti, hogy a jelenleg termelődő szennyvíziszap-mennyiség-
gel 2-2,5 ezer hektár termőföld fő tápanyagellátását lehet a környezeti 
elemek legcsekélyebb károsítása nélkül biztosítani, szemben a környezet-
károsító hatás szempontjából egyre többet vitatott N- és egyéb tartalmú 
műtrágya felhasználásával. 

A jogszabályi előírások és szakmai szempontok szerint trágyaként 
hasznosított szennyvíziszapnak a talajra kifejtett hatásai sokéves vizsgála-
tok eredményei alapján a következőkben foglalhatók össze:

– Kedvező szervesanyag-tartalma révén növeli a talaj humusztartalmát.
– Javítja a talaj mikroelem-ellátottságát.
– Növeli az elsavanyodott talajok pH-értékét, a káros sótartalom növeke-

dése nélkül.

– Injektálás esetén a talaj lazításával javítja annak levegő- és vízgazdálko-
dását.

Mindezen hatásokat a jogszabályi előírások és szakmai szempontok sze-
rint felhasznált szennyvíziszap anélkül fejti ki, hogy káros folyamatokat 
indítana el a talajban, vagy bármiféle káros (toxikus) elem feldúsulását 
okozná akár a talajban, a talajvízben vagy a termesztett növényben. A 
szennyvíziszap trágyaként való felhasználása során nem tapasztalható 

káros mértékű ásványi-N-felhalmozódás a talajban, így nem áll fenn a N 
talajvízbe mosódásának veszélye sem.
Ideálisan 6–9% szárazanyag-tartalmú szennyvíziszap, hígtrágya és bio-
gázreaktorokból származó massza talajba injektálásával gazdaságosan 
lehet úgy a hagyományos növénytermesztés, mint az energetikai ültetvé-
nyek tápanyagellátását biztosítani.

Az elhelyezésre tervezett terület, valamint az ott felhasználásra terve-
zett anyag akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredményei alapján „talaj-
védelmi terv” készül. A talajvédelmi terv alapján a területileg illetékes Nö-
vény- és Talajvédelmi Hatóság engedélyét be kell szerezni. Az „engedély” 
előírásai szerint történhet az elhelyezendő anyag felhasználása, figyelem-
mel a talaj N-terhelésére. 

A felhasználandó anyag fajlagos N-tartalma alapján kell az egy hektár 
területre kijuttatandó anyagmennyiséget meghatározni m3/ha vagy ton-
na szárazanyag/ha formában.

Az injektálógép megfelelő beállításával nagy pontossággal adagolha-
tó a kijuttatandó anyag, ezért ez a technológia úgy a talajerő-visszapótlás, 
mint a környezeti elemek védelme szempontjából megbízható.

Az injektálótagok 40-50 cm mélységig átlazítják a talajt, és egyenle-
tesen juttatják be az injektálandó tápanyagot a talajba anélkül, hogy a 
környezeti elemeket (levegő, felszíni, felszín alatti víz, talaj) a legkisebb 
mértékben szennyeznék. A művelet során az injektálandó anyag nem 
kerül a felszínre, ezért nincs sem elfolyás, sem a környezetet irritáló szag.

Azáltal, hogy az injektálókések mély hasítékából nem jut az injektá-
landó anyag a talaj felszínére, az injektálandó anyag nem is kerülhet a 
felszíni vizekbe (tavak, vízfolyások), így azokat mint környezeti elemeket 
nem is veszélyeztetheti. 

Ugyanezen ok miatt nincs környezetet irritáló szag, sem az injektált 
területen, sem annak közvetlen közelében.

A sokévi tapasztalat alapján kijelenthető, hogy a szennyvíziszap és 
más anyagok talajba injektálásánál ezért nem indokoltak a jelenleg ér-
vényes „védőtávolságok”, azok érvényben tartása feleslegesen korlátozza 
ezen anyagok mind teljesebb felhasználását. 

Energiaültetvényeknél az injektálás a felszínközeli gyökerek elszagga-
tásával a gyökérzet mélyebbre hatolását kényszeríti ki, csökkentve ezzel a 
növényzet csapadékérzékenységét, ami elősegíti a növényzet fejlődését, 
intenzívebb tömeggyarapodását.

A téma kapcsán csupán továbbgondolásra ajánlom: Sajnálatos tö-
rekvés ma a szennyvíziszap-technológiák tervezésénél a víztelenítés. Ez a 

Vizsgálat 1954 2003 Változás %ban

Mikroelemek Átlagosan mg/100g 9,7

Nátrium (Na) 125 5 96

Kálium (K) 315 235 24,4

Magnézium (Mg) 51 11 78,5

Kalcium (Ca) 43 10 77

Vas (Fe) 1,6 0,27 83,1

Foszfor (P) 40 24 60

Réz (Cu) 0,06 0,059 1,7

Vitaminok

C 50 13 74

B1 0,12 0,037 69,2

B2 0,2 0,019 80,5

B3 niacin 0,65 0,595 8,5

B5 0,25 0,08 68

Folsav 0,13 0,015 88,5

A 0,55 0,042 92,4

E 1,2 (1976) 0,54 55

IGM–03 típusú, nagy teljesítményű önjáró injektálógép feltöltés és injektálás közben
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művelet jelentős összegű beruházást, valamint annak költséges üzemel-
tetését és fenntartását követeli meg. E folyamat során nagy költséggel 
vizet vonunk ki a szennyvíziszapból, azt a vizet, ami az ivóvízhálózatból 
került ki. Majd ezt a valamikor ivóvíznek szánt anyagot mint tisztított 
szennyvizet valamely befogadóba bocsátjuk, és kifolyatjuk az országból. 
Kérdés: Szükségszerű és gazdaságos-e a szennyvíziszapok víztelenítése 
akkor, amikor a mezőgazdasági termelésnek éppen abban az időszakban 

Cikkemben a kommunális szennyvíziszappal kapcsolatosan osztok meg 
néhány gondolatot – természetesen röviden, csak utalva a témában meg-
jelent nagyon sok értekezésre, amelyből eddig is nagyon sok jelent meg 
és lesz kiadva a jövőben. Talajtani, talajkémiai és rekultivációs nemzetközi 
(többek között Ohio Állami Egyetem, N-ViroSoilLtd, Columbus OH és Tole-
do OH, Vízművek, American ElectricPower, Mineracao Rio de Norte, Porto 
Trombetas stb.) és hazai tapasztalataim (Mátraaljai Szénbányák, GE Lighting, 
EUROCERT Kft stb.) alapján ajánlom átgondolásra a következőket. Egy biz-
tos, a környezeti problémák nem ismernek tudományos, hivatali, földrajzi, 
ágazati határokat! Ennek tudatában kell ezekkel a témákkal foglalkozni.

Sokéves külföldi munka és tanulás után hazatérve meglepődve ta-
pasztaltam, hogy itthon mennyi csoportos érdektől vezérelve befolyásolt 
a szennyvízkezelés, a szennyvíziszap-hasznosítás, a rekultiváció, (ide írhat-
nék még egy „stb.”-t? – gondolva többek között a kommunális hulladék-
kezelésre, RDF- és SRF-előállításra vagy más környezetvédelmi témákra is).

Az Egyesült Államokban az iparosodás, az urbanizáció sokkal hamarabb 
kezdődött, és sokkal nagyobb mérvű volt, mint hazánkban. Ez azt is jelenti, 
hogy a kapcsolódó környezeti problémák jóval hamarabb és jóval nagyobb 
mértékben jelentkeztek, átalakítva a természetet, vagy negatívan befolyá-
solva az életfeltételeket, vagy akár sok-sok ember halálát okozva. Így jóval 
korábban nagy erőforrásokat összpontosítva értek el nagyon figyelemre-
méltó eredményeket a környezetvédelemben és a háttértudományokban.

van többletvízre szüksége, amikor vetések előtt a talajerő visszapótlásá-
ra is? Nem észszerűbb-e a víztelenítés nélküli, csupán csak (lényegesen 
kisebb költséggel) sűrített szennyvíziszap talajba injektálásával, a talaje-
rő-visszapótlással együtt a vízigény kielégítését is megoldani?

Perecsi Ferenc, a szakma egyik nagy öregje mondta még a ’90-es évek 
elején: 10% szárazanyag-tartalom fölött minden 1% vízkivonás 10 km-re 
való szállítás költségével egyenlő.

Az USA-ban a nagy földrajzi távolságok miatt a szennyvízkezelés 
koncentrációja mellett a dekoncentrált, egyedi megoldások is elfoga-
dottá váltak és elterjedtek – ez utóbbinál az innováció nemcsak a keze-
lésre, hanem az iszapelhelyezésre is választ adott (jogilag szabályozott 
mezőgazdasági stb. hasznosítás – lásd később). Az óriási tisztítótelepek 
természetesen nehezen kezelhető iszapmennyiséget termeltek. Az isza-
pokat nagyon sokáig, amennyire csak lehetett, az óceánokba, tengerek-
be, tavakba juttatták ki „biztonságos távolságba”. A múlt század vége felé 
ezen gyakorlatot betiltották. Ezután kialakult az USA nagy nitrogénkör-
forgása: a kukorica-búza övezetből (közép-USA) a nitrogén mint a takar-
mány része az állattenyésztési övezetbe (Chicagótól délre) került, majd 
innen a sűrűn lakott emberi övezetekbe (keleti part). Innen a szárított 
iszap viszont irányvonatokkal visszakerül a kiindulási pontra, a mezőgaz-
daságba, növénytermesztésbe.  Természetesen az évek folyamán a szak-
mai, innovációs eredményekre alapozva ez a rendszer finomodott, úgy, 
hogy mindig mindennek volt felelőse, szakmai felügyelete! A folyamatot 
szabályozó 503-as szövetségi törvényt 1993-ban adták ki (Standards for 
the Use or Disposal of Sewage Sludge). A jogalkotásban 13 egyetem sok 
professzora (én Dr. Terry Logannal dolgoztam együtt), hatóságok, intéze-
tek, cégek vettek részt, kialakítva kockázatértékelésen alapuló eljárásokat 
(mintázások, mérések, alkalmazások), különös figyelmet fordítva a közért-
hetőségre és a hatósági segítségre. Az egész rendszert kétévente szakmai 

Injektálás során az injektálandó anyag nem kerül a felszínre, ezért nincs sem elfolyás, sem a környezetet irritáló szag

gondolatok a szennyvíziszapról 
– beleFulladunk?

kivonat A hazai kommunális szennyvízkezelés és ezáltal a szennyvíziszap-termelés komoly mértékben növekedett 
az elmúlt pár évtized során. A szakmai és jogi közélet minden szempontból megnyugtató megoldást nem dolgozott 
ki a jelenség kezelésére. Ezzel együtt növekedett a mezőgazdaságban, rekultivációban a különféle szerves mellék-
termékek és hasznosítható szerves hulladékok mennyisége. A trágyák kezelése is környezetvédelmi problémává vált. 
Eközben az intenzív mezőgazdaság a talaj (biológiai) minőségére nem figyelve emberi tápláléknak szánt tömegtakar-
mány-terméscsúcsokat kíván elérni, nem figyelve az ökológiai követelményekre.

kulcsszavak szennyvíziszap, hasznosítás, talajkémia, talajbiológia, redox, pH-pE, pF, koncentráció, szerves anyag, 
agyagásványok, környezetvédelem, beltartalmi érték, end of waste, EOW, melléktermék, trágya
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