
17v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 8 / 5a h o g y  é n  l á t o m a k t u á l i s

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?
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A jogszabály sok vitát generál, de legalább van. Pár éve egy jogalkotási 
folyamat során a szennyvíziszapkomposzt kadmium-határértékére 5 mg/
kg (majdnem az élelmiszer-határérték) került be egy jogszabálytervezet-
be, mely végül nem került kiadásra. 

A Földművelésügyi Minisztérium az AKG (Agrár-Környezet-Gazdálko-
dás) kézikönyvében (2015) minden, szennyvíziszapra visszavezethető ta-
lajtápanyag-utánpótlást megtilt! Indokot viszont igazán nem ad.

Közben meg talajaink évtizedek óta degradálódnak. Már 1981-ben Dr. 
Stefanovits Pál akadémikus és többen mások is figyelmeztettek, hogy a ta-
lajok átlagos pH-ja egy egész értékkel (1000-szeresével) csökkent a savas 
esők, az intenzív mezőgazdálkodás miatt. Talajbiológiai követelmények-
kel nem igazán foglalkoztak (és sajnos néhány szakember kivételével, pl.: 
Dr. Bíró Borbála, most sem foglalkoznak). A talajt inkább egy termést adó 
fizikai-kémiai közegnek tekintik (akár még a specifikus növénytermesztés 
is): legyen meg az NPK-egyensúly, emellett esetleg adunk mikroeleme-
ket. Ennek egyik eredményét írja le dr. Márai Géza: a jelenleg betakarított 
növényekben a tápanyag- és vitamintartalom 20–80%-a az ötven évvel 
ezelőttinek. Örül a gyógyszeripar, egyre több gyógyszer és táplálékkiegé-
szítő fogy. Közben elfelejtettünk szerves trágyázni, sőt rengeteg szerves 
anyagot erőműveknek adunk el, a hígtrágya meg környezeti probléma 
lett. Egyre betegebbek a talajaink, és egyre betegebbek az emberek!

Két éve a szakpolitika megértette, hogy a szennyvíziszap jó talajjavító 
anyag, és – mint régen a cukorgyári mésziszapot – állami preferenciával 
kellene hasznosítani. Ezután azonban „elült a lelkesedés”.

Kémiai szakmai kérdésekben az úgynevezett nehézfémek témájá-
ban nagyon sokan alkotnak magvas véleményt, bár néha nem érzékelem 
ehhez a megfelelő alapokat. Először is nem minden ún. nehézfém nehéz. 
Elsősorban a környezetben a koncentráció és a molekuláris megjelenés 
(speciation) alapvető. Ami nagyobb koncentrációban toxikus, az kis kon-
centrációban vagy más megjelenésben esszenciális (pl.: enzimalkotó). A 
molekuláris megjelenést több tényező befolyásolja: kémiai környezet; 
redox rendszer (pH-pE), nedvesség (pF), (agyag)ásványok, szerves vegyü-
letek és a biológiai környezet (baktériumok stb.).

A szennyvíziszapok esetében nagyon fontos a szerves vegyületekkel 
való „nehézfém”-reakció. Hazánkban ezzel a témával még kevesen fog-
lalkoztak (Anton A., Uzinger N., Heltai Gy., Oláh P. stb.): megállapították, 
hogy az ionok reakcióba lépnek a szerves molekulákkal, így azok toxikus 
hatása hosszú távra (normál feltételek mellett véglegesen) megszűnik 
vagy nagymértékben csökken. Erre példa a tiszai cianidszennyeződés is, 
melynek a vártnál gyorsabb regenerálódása a vízügy áldásos beavatko-
zása mellett a szerves anyagok és agyagásványok jelenlétére vezethető 
vissza. Külföldön szerves anyaggal szennyezett talajokat is remediálnak.  

Tehát a szennyvíziszapok (és az azzal kombinálható szerves és szervet-
len hulladékok, melléktermékek – utóbbiak szigorúan ellenőrzött techno-
lógiában) talajaink rendbetételéhez nagymértékben hozzájárulhat – ter-
mészetesen befolyásmentes „földön járó” szakmai feltételekkel. Az elmúlt 
évtizedek alatt bizonyítást nyert, hogy a normál (nem ipari) szennyvízi-
szapkomposzt, a szennyvíz injektálása pozitív agronómiai hatásokkal bír.

A hormonok és gyógyszermaradékok is érdekes kérdéseket vetnek fel. 
Itt kimérhetőségről (nanogrammokban) beszélünk elsősorban, és nem 
definiált kockázati rendszerekről. Ezek a mérések főleg felszíni vizekre 
koncentrálnak. Az USA-ban ezzel a témával kapcsolatban jogszabály-mó-
dosítást nem rendeltek el, bár széles körű méréseket végeztek. Hazánk-
ban például az Észak-pesti Szennyvíztisztítóban végeztek vizsgálatokat, 
 amelyek „intő” eredményeket nem produkáltak. Ilyen jellegű vizsgálatok-
ban elsősorban Záray professzor neve kiemelendő. A téma figyelése és jó-
zan értékelése fontos a teljes kép, a teljes kockázati rendszer ismeretében 
(ne a publikációszám növekedjen, hanem a biztonságos felmérés és szük-

szempontokból felülvizsgálják. (Itthonra utalva az amerikai azt mondja: 
ne találd föl ismételten a kereket.)

Hazánkban semmiféle körforgást vagy áramlást nem tapasztalok. Ná-
lunk EU-s támogatással beruházóérdekeket előtérbe helyezve megszü-
lettek a szennyvíztisztító „megaberuházások”, hallomásom szerint több 
esetben nem megalapozott szennyvíziszap-befogadói nyilatkozatokkal. 
Ezekbe a művekbe 40-50 km távolságról fűtött átemelőkön keresztül pum-
páljuk a szennyvizet. Az így kialakított telepek a működtetőknek lettek át-
adva – gondolom, sok szerencsét kívánva (az USA-ban a szakmai felelősség 
egyetemleges). Közben a terület lakosságának száma csökkent, az ener-
giaárak stb. növekedtek, mint ahogy a Door medencék aljában a rohadás 
mértéke... Az iszap termelődését meg valahogy nem lehet visszatartani.

Korábban (is) értéke volt a jó szennyvíziszapnak. A középkorban a 
pöcegödörtartalom-felvásárlók köbözőpálcával járták a településeket, ál-
lítólag meg is kóstolták, az biztos, hogy a katolikus területek anyagáért 
többet fizettek, mert az „zsírosabb” volt a református területek anyagánál 
(Kádár I.). Nézzük a jelen és a jövő számait (Szennyvíziszap-kezelési és 

-hasznosítási stratégia 2014–2023):

A stratégia nagyon jó összeállítás, de több feltételt én még átgondolnék. 
Például a tudományos, szakmai fejlődést, a teljes hulladékgazdálkodást 
(mindenféle hasznosítható hulladék, melléktermék kombinációs lehető-
sége, a hulladékstátusz vége lehetőségét (End of Waste EOW – termék-
kialakítás – megfelelve az EU körforgásos gazdasági programja köve-
telményeinek), a talajok állapotát, a logisztikai kérdéseket, innovációs 
lehetőségeket, a jogszabályváltozásokat, kereskedelmi érdekeket stb. is 
számításba venném.

jogi gondok
Az 50/2001. rendelet szabályozza ezen területet. Az alábbi táblázat má-
sodik sorában a magyar, a harmadik sorában az USA-határértékek (mg/
kg) láthatóak.

Agglomerá
ciók, ill. 
szenny
víztisztítók 
csoportjai 
(LE)

2013. évi 
szennyvíz

terhelés
(LE)

2013. évi 
iszapszáraz

anyaghozam 
(t/év)

2027. évi 
szennyvíz

terhelés (LE)

2027. évi 
iszapszáraz

anyaghozam 
(t/év)

2 000 alatt 75112 1154 173082 3548

2–10 000 1092917 23980 1640471 37730

10–15 000 510251 11155 836075 17140

15–150 000 3432665 73603 4777653 97942

150 000– 3639204 69486 4586843 94030

Összesen: 8675036 179378 12214124 250390

Hasznosítási mód 2013 (sza t) 2023 – A verzió 
(sza t)

2023 – B verzió 
(sza t)

Egyéb 20151 24489 24489

Végleges lerakás 3564 5442 5442

Energiai 10065 70838 95332

Rekultiváció 81983 57110 57140

Mezőgazdasági 66725 92512 67988

Összesen: 182488 250391 250391

As Cd Cr Cu Pb Hg Mo Ni Se Zn

75 10 1000 1000 750 10 20 200 100 2500 

75 85 3000 4300 840 57 75 420 100 7500 
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– akár heterogén – anyag, nem pontosan kialakított géprendszerek stb., 
bár egyre több a gondolkodó gazda). Még egy hozzáfűzés: drága, indító 
törzsmikróba-tenyészet segíthet a komposztálási folyamat gyorsításában, 
bár annak összes hatékonysága kérdéses számomra.

2. A biogáz-előállítás – ami elméletileg a legracionálisabb eljárás lehet –, 
főleg, ha a második generációs üzemeket vesszük figyelembe. Sajnos az 
egyes üzemek beruházása, működtetése sok problémát vetett és vet fel.

3. Injektálás – a hónapokon keresztül szigetelt tóban összegyűlt szenny-
víziszap homogenizálás utáni, mezőgazdasági területeken történő in-
jektálása mélylazító által, szigorúan betartva a vonatkozó jogszabályo-
kat. A kaposvári Injektor Kft. az élenjáró ezen a területen több évtizedes 
gyakorlattal, eredményekkel.

4. Energetikai hasznosítás a világban sokfelé működik, bár gyakorlatilag a 
hulladék égetéséről (annak minden szakmai és bürokratikus hátrányá-
val) beszélhetünk. Mivel önmagában a szennyvíziszap alacsony fűtőér-
tékű, az égetés előtt az iszapot alaposan szárítani kell, stb. Hazánkban 
hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező erőművek fogadnak be 
szennyvíziszapot (akár Szlovéniából, Olaszországból) együttégetésre. 
Monoégető tervek és nem működő üzemek is léteznek.

 Még olyan elgondolás is létezik, hogy a monoégetés után a keletkező 
hamuból a foszfort kémiailag kivonják műtrágyaként való hasznosítás-
ra – megítélendő a felvetés utópiajellege.

4. Lignimix, magyar technológia: a kommunális szennyvizet egy kavitron-
berendezésben lignitporral nagy erejű dörzskeveréssel egyesítik. A ki-
jövő földszerű anyag gyakorlatilag szagtalan, és mind mezőgazdasági, 
mind energiaipari felhasználásra alkalmas – mindkét irány bizonyított 
többéves kutatóintézeti vizsgálatokkal. Sajnos a módszer nem terjedt el.

5. N-ViroSoil – az USA elnöke által is elismert technológia: szennyvíziszap 
együtt komposztálva szénerőművi hamuval, pernyével.

6. A szárításról mint technológiáról meg kell emlékeznem – van, ahol egy-
szerűen kupacokba kihelyezik, van, ahol nagy üvegházrendszerekkel 
aktívan, gyorsabban elvégzik. Ettől még a szárított anyaggal (meg a 
költségekkel) kezdeni kell valamit…

7. Kavitációs szennyvízkezelést Oroszországban fejlesztették ki a 2000-es 
évekre. Eredetileg a 60-as évektől torpedókba építettek rakétahaj-
tóműveket, s a kiáramló gázokat előre vezették ki, ami a kavitáció je-
lenségével megnyitotta a vizet, és ötszörösére növelte a sebességet. A 
szennyvíz kezelésére ezen technológiát alkalmazzák, melynek során a 
kavitációs tornyokban szétválasztják a vizet és az iszapot, befolyásolva 
mindkettő kémiai és biológiai tulajdonságait. Ennek a technológiának 
a végtermékét többek között az ukrán leromlott talajok javítására hasz-
nálják (humusztartalom a 16-18 százalékról 10 százalék alá csökkent). 
A technológia külföldi bevezetése esetén a keletkező iszapot elvíve to-
vább javítanák a talajaikat.

8., 9., 10. stb.: Itt sorakoznak az általam még nem ismert és a közeli jövőben 
kifejlesztendő jövő technológiák. Nagyon fontos azonban, hogy ezek a 
már fentiekben vázolt szakmai követelményeknek, és nem kiscsoportos 
érdekeknek feleljenek meg.

összefoglalva
Nem fulladunk bele, ha a fenti (és még esetleg más, a jövőben jelentkező 
megalapozott intelmeket) figyelembe véve szakmai alapokon döntünk, 
nem befolyásolva más érdekek által. Figyelembe kell venni a rendszerek 
harmóniáját az ember és a környezet között. Körforgást-áramlást kell 
megvalósítani a logisztikai követelményeket is figyelembe véve. Ki kell 
lépni a megszokott, kényelmes gazdasági ágazatokból, tudományterüle-
tekből, eljárásokból! (Paradigmaváltás!) A különféle önálló területek hatá-
sosságát a határtudományok, határterületek elmélyítésével lehet növelni. 

ség esetén a megoldás mértéke!). A fentiek ismeretében tudományágakat, 
gazdasági ágazatokat átívelve kellene megoldani a problémákat – legyen 
áramlás, innováció, és legyen befolyásmentes, józanész-alapú szakma, 
amely alázattal kíván megoldásokat adni. 

Jó lenne a fenti ábra alapján felépíteni a hulladékhasznosítások kívánt 
(azaz stratégiai) hasznosítási tervét. Ennek során figyelembe kell venni 
egyrészt a meglévő (akár magyar) innovációkat, elérhető technológiákat, 
másrészt a „befogadó oldal” valós (értsd szakmai) igényeit. A stratégia 
megalkotásánál figyelembe kell venni az anyagok körforgását is (ld. fen-
tebb az amerikai példa).

A következő ábra a szervesanyag-tartalmú hulladékok fenti elveknek 
megfelelő hasznosítási rendszerét mutatja. 

 Fentieket mindig szakmai alapon jól átgondolva, a logisztikai követel-
ményeket is alaposan figyelembe véve kellene megvalósítani.

néhány gondolat a technológiákról:
1. A komposztálás ősi technológia, amit lehet kedvező költségekkel és drá-

gán is megoldani. Egy biztos: a kémia-biológia (hőmérséklet, C:N arány, 
pH, nedvesség, oxigénigény stb.) alapszabályait nem tudjuk „meghág-
ni”. Az USA-ban Ohio fővárosában a kommunális szennyvíziszap és 
főleg a kerti szerves hulladékok komposztálását végezték, mely kom-
poszt visszakerült a város parkjaiba, más területeire, így megvalósult a 
körforgás. Toledo, OH városában az N-ViroSoil cég a kommunális szeny-
nyvíziszapot szénerőművi hamuval, pernyével komposztálta, amely 
termékként a mezőgazdaságba került (itt jegyzem meg, a műtrágya 
nem kell, hogy teljes mértékben helyettesítésre kerüljön – egyébként 
a visontai rekultivációnál az NPK műtrágyát lignitporral keverve hasz-
náltuk, ez az LNPK, ha akkor lett volna szárított szennyvíziszap, azt is 
használhattunk volna a lignit mellett).

 Alexa L. goratex segítségével, komputeres ellenőrzéssel minőségi kom-
posztok előállításán dolgozott. Dunaújvárosban a kommunális szenny-
víziszapot szalmával és papírgyári mésziszappal komposztál(gat)ják. A 
komposztok felhasználása a gyakorlatban nagyon kis mérvű. Látunk kivá-
ló eredményeket felmutató példákat egyes vízműveknél (Sütő V., Padra I., 
Mészáros J., Bácsvíz-Nyírségvíz, bocsánat, ha valakiket kihagyok…). Sajnos 
a mezőgazdaságban a tudati feltételek, gazdasági ösztönzők hiánya miatt 
nem alakul ki átfogó használat (a műtrágyához képest nagy  mennyiségű 


