


KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP  
HASZNOSÍTÁSA 
VERMIKOMPOSZTÁLÁSSAL

Humuszt kommunális szennyvíziszapból? Igen, lehetséges! 
Méghozzá giliszták segítségével! Ez a vermikomposztálás.
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SZENT ISTVÁN EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR TALAJTAN ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS TANSZÉK 



mai modern szennyvíz-
tisztítás elképzelhetetlen 
környezetileg fenntartha-
tó szennyvíziszap-kezelés 
és -hasznosítás nélkül. 

Ahhoz, hogy a szennyvíztisztítás folya-
mata során keletkezett szennyvíziszap 
további célokra felhasználható, illetve 
biztonságosan elhelyezhető legyen, ke-
zelni szükséges. A kezelés módja annak 
függvénye, miként kívánják az iszapot 
hasznosítani, illetve elhelyezni, valamint 
milyen a szennyvíz és az abból kelet-
kezett iszap összetétele. Hasznosítható 
összetevői mellett számos komponen-
se lehet, amely hasznosításának és elhe-
lyezésének lehetőségeit korlátozza vagy 
megakadályozza, ilyenek például a ne-
hézfémek vagy a nem megfelelő makro-, 
illetve mikroelem-tartalom.

A szennyvíziszap-kezelés célja az 
iszap rothadó- és fertőzőképességének 
megszüntetése, térfogatának és ned-
vességtartalmának csökkentése, vala-
mint az iszapban lévő szerves anyag, 
tápelem (nitrogén, foszfor, kálium), nyom-
elem átalakítása hasznosítható termé-
kekké. A kezelések eredményeképpen a 
bűz- és szagártalmak is jelentősen csök-
kenthetők. 

Az iszapkezelés lépései a következők: 
sűrítés, stabilizálás, kondicionálás, vízte-
lenítés. Ezen lépések kötelezők, amelye-
ket követhet további szárítás után a me-
zőgazdasági hasznosítás vagy az ége-
tés, illetve a lerakás. 

A nagy mennyiségben keletkező 
szenny víziszap hulladéklerakón törté-
nő elhelyezése nem fenntartható stra-
tégia, ezért egyre inkább előtérbe kerül-
nek a mezőgazdasági hasznosítási le-
hetőségek. Közülük kiemelten kell fog-
lalkozni az iszap önmagában vagy 
egyéb más szerves anyaggal (elsősor-
ban zöldhulladékkal) történő együttes 
komposztálásával, illetve vermikom posz-
tálásával.

GILISZTÁKKAL 
A GYORSABB 
KOMPOSZTÁLÁSÉRT
A vermikomposztálás a szerves hulla-
dékgazdálkodás olyan technológiáját je-
lenti, amelynek során gyűrűsférgek közé 
tartozó gilisztaféléket használnak fel a 
szerves anyag átalakítására. A víztelení-
tett és rothasztott szennyvíziszapban 
lévő szerves anyag átalakítása többek 
között az Eisenia fetida trágyagilisztával 
lehetséges. Kanadában 1970-ben volt az 
első olyan telep, ahol kezdetben heti 75 
tonna biodegradált iszapkomposztot ál-
lítottak elő vermikomposztálással. 

Szakirodalmi kutatások szerint a kont-
rollhoz képest a vermikomposztált iszap 
esetén a lebon tási  se bes ség akár 
25-szörös növekedése tapasztalható. A 
giliszták anyagcseréjüknek köszönhető-
en eltávolítják az elöregedő baktérium-

populációkat az iszapból, így teret en-
gedve az újabb baktériumcsoportok 
megtelepedésének, amelyek hozzájárul-
hatnak a komposztálás folyamatának 
felgyorsulásához. 

A vermikomposztálás eredményekép-
pen javul a kezelt iszap nitrogén-, fosz-
for- és káliumtartalma, valamint csökken 
a patogének (pl. a Salmonella enteritidis) 
száma. Ezen paraméterek a további, me-
zőgazdasági felhasználás szempontjá-
ból meghatározó jelentőségűek. 

A gilisztatenyészet fenntartása vi-
szonylag egyszerűen megoldható. Az el-
készült gilisztakomposztból az élő egye-
dek könnyen elválaszthatók, amelyek a 
továbbiakban akár takarmányozási cé-
lokra is felhasználhatók (megfelelő bel-
tartalmi értékeik mellett). 

A vermikomposztálás tehát a kom-
posztálás egyik speciális válfaja, amikor 
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a kiindulási alapanyagokat gilisztákkal 
vagy gilisztákban gazdag humusszal 
keverik, így a lebontás hatékonyságát a 
giliszták keverő hatásával, illetve lebon-
tótevékenységükkel növelik. A biodeg-
radációs folyamatok végén a giliszták el-
választhatók a komposzttól, majd újabb 
alapanyag-keverékhez adhatók. 

A kommunális szennyvíziszapok ver-
mi kom posztálását számos környezeti 
tényező határozza meg: a kémhatás, a 
nedvességtartalom, a hőmérséklet, a le-
vegőellátottság, a szén-nitrogén aránya, 
valamint kiemelendő a kiindulási szenny-
víziszap minősége (szervesanyag-, táp-
elem-, nehézfémtartalma). A kommuná-
lis szennyvíziszap a képződés helyétől 
függően kisebb-nagyobb mennyiségben 
tartalmazhat nehézfémeket, amelyek kis 
koncentrációban kedvezők is lehetnek a 
növények számára, de a koncentráció 
növekedésével toxikusságuk jelentősen 
fokozódik, ezért a vermikomposztált 
kommunális szennyvíziszap mezőgaz-
dasági felhasználása előtt elengedhetet-
lenül fontos meghatározni annak nehéz-
fémtartalmát a hatályos kormányrende-
letnek megfelelően. 

KÍSÉRLETEK
A Szent István Egyetem Kertészettudo-
mányi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás 
Tanszékén hagyománya van a biológiai 
talajerő-gazdálkodás kutatásának és ok-
tatásának, így vermikomposztálási kí-
sérleteket is folytattunk laboratóriumi, 
félüzemi és üzemi szinten, eltérő tech-
nológiai kivitelezések mellett, többszö-
rös ismétlésben: nyitott (a mindenkori 
időjárási körülményeknek kitett), illetve 
zárt feltételek között. Kísérleti periódu-
saink minden technológiai szinten 3 hó-
napig tartottak. Kutatásaink alapján 
megállapítható, hogy mind a három 
technológiai szinten megfelelően zajlott 
a kommunális szennyvíziszap giliszták 
általi vermikomposztálása. Kísérleteink-

ben csak előzetesen víztelenített, rot-
hasztott szennyvíziszapot vermikom-
posz táltunk, nem kevertük össze a kiin-
dulási szennyvíziszapot más szerves 
anyaggal (növényi hulladékkal). A gilisz-
ták és a baktériumok közötti együttmű-
ködés hatékonyabb szervesanyag-átala-
kítást eredményezett, ezt támasztják alá 
a nagyobb dehidrogenáz-enzimaktivitási 
értékek (átlagosan 1,5-3-szorosára nőt-
tek) a gilisztát nem tartalmazó vakmin-
tákhoz képest (a dehidrogenáz-enzi m-
aktivitás a bakteriális sejtek összes akti-

vitását jellemzi), illetve a nagyobb hu-
muszmennyiségi és -minőségi adatok 
is. A humusz mennyisége átlagosan 
15–55%-kal nőtt a kiindulási iszaphoz vi-
szonyítva. Vizsgálataink alapján megál-
lapítható volt, hogy a giliszták akkumu-
lálták a vizsgált 14 fém, illetve nehézfém 
mindegyikét (vas, ólom, kobalt, nikkel, 
cink, mangán, króm, bór, molibdén, mag-
nézium, nátrium, kalcium, bárium, lítium). 
A legnagyobb mennyiségben a rezet és 
a vasat építették be a szervezetükbe. A 
réz esetében a giliszták általi akkumulá-
ció mértéke 65–84%, a vas esetében 

53–59%, míg az ólom esetében 11–15% 
közötti volt, így jelentősen csökkent az 
iszapban lévő toxikus nehézfémek kon-
centrációja, ami kedvező lehet a későbbi 
mezőgazdasági felhasználásukat tekint-
ve. Nyitott környezetben az akkumuláció 
mértéke mindig nagyobb volt. 

A vermikomposztálás egy környezeti-
leg fenntartható, innovatív technológia, 
amely sok esetben sikeresen alkalmaz-
ható olyan nehézfémekkel terhelt kom-
munális szennyvíziszapok mezőgazda-
sági hasznosítása esetében is, amelyek 

vermikomposztálás nélkül a hatályban 
lévő kormányrendelet alapján nem len-
nének felhasználhatók a mezőgazda-
ságban. 

A vermikomposztálási technológiai 
kísérleteket a PIAC13-1-2013-0143 projekt 
(Szigépszerk Kft.) támogatta. Az elemana-

litikai vizsgálatok a SZIE Grassalkovich-
ösztöndíj támogatásából valósultak meg.          
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1. TÁBLÁZAT. A VERMIKOMPOSZTÁLÁS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

Előnyök Hátrányok

Környezetbarát biotechnológia Viszonylag lassú folyamat

Lebontásisebesség-növekedés 

Érzékeny a környezeti tényezők 

(hőmérséklet, nedvességtartalom, 

levegőellátottság) megváltozására

A kiindulási anyag tömege akár 

20-30%-kal is csökkenhet

Érzékeny a szennyvíziszap összetéte-

lére (pl. extrém nehézfémtartalom)

Nő az iszap nitrogén-, foszfor-, 

káliumtartalma

Nehézkes az ipari szintű technológia 

folyamatos fenntartása

Csökken a szaghatás

Csökken a patogének száma

Stabil, mezőgazdaságban felhasználható 

termék képződik

Forrás: Wong és Griffiths (1991), Vermes (2005), Khwairakpam és Bhargava (2009)
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Budapest és agglomerációjának lakossága ma 
már környezettudatosabban gondol a világra. A 
szelektív hulladékgyűjtés egyre több ember szá-
mára lett kényelmesen elérhető alternatíva a ha-
gyományos hulladékgyűjtés mellett, és ezzel a le-
hetőséggel mindinkább élnek is. Ezt tényként je-
lenthetjük ki a számok ismeretében, márpedig a 
számok nem hazudnak, csak tudnunk kell azokat 
megfelelő irányból nézni.

Ebben a rövid cikkben igyekszünk megismer-
tetni az olvasókat néhány számmal, és ösztönözni 
arra, hogy kritikusan szemléljék azokat, ne csupán 
egyetlen cselekedetben testesüljön meg a környe-
zettudatos magatartásuk, hanem lássanak egy el-
érhető, tisztább célt is, valamint merjenek és akar-
janak annak érdekében többet tenni.

A címben említett zöldhulladékról lesz szó, 
amely – a hulladékjegyzék szerint – települési (ház-
tartási és ahhoz hasonló), kertekből és parkokból 
származó, biológiailag lebomló hulladék, amit a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt., vala-
mint annak szerződött társvállalkozói gyűjtenek 
és szállítanak a Pusztazámori Regionális Hulla-
dékkezelő Központban található komposztálóte-
lepre, hasznosítás céljából.

A ZÖLDHULLADÉK HASZNOSÍTÁSA – 
ÁBRÁND LENNE 
CSUPÁN?

Budapesten a kerti 
zöldhulladékot külön 
gyűjtőjárművek 
szállítják el

A Pusztazámori Regionális 
Hulladékkezelő Központ 
komposztálótelepe
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Az utóbbi pár évben a begyűjtött zöldhulladék-
mennyiség jelentős mértékben növekedett, és ez 
kifejezetten igaz a 2016–2017. évi változásra, ami-
kor kb. 30%-kal több zöldhulladékot regisztráltunk 
a fővárosi lakosságtól. A telepre, kezelésre történő 
összes beszállítás pedig mintegy 230%-kal nö-
vekedett. Ez több mint 32 ezer tonna szelektíven 
gyűjtött zöldhulladékot jelentett 2017-ben.

A következő, örömre okot adó szám a hulladék-
ból előállított komposzttermék értékesített mennyi-
sége. A pusztazámori komposzt – mint forgalomba 
hozatali engedéllyel rendelkező, talajjavító anyag 
(a műtrágya természetes formája, de annál sokkal 
több) – eddig hasznosítóknak továbbadott meny-
nyisége közelíti a 16 ezer tonnát, valamint további 
10 ezer tonnáról szóló szerződéssel rendelkezünk.

Az emberek az elért eredmények miatt elé-
gedettek lehetnek, mivel így elsőre jó irányt sike-
rült kijelölni, azonban a minket körülvevő környe-
zet nem feltétlenül osztozhat ebből az örömből.

Két jelentős problémakör vázolható fel, ame-

lyek miatt a siker megkérdőjelezhető környeze-
ti szempontból:

Az egyik a hulladék kezelése közben és előtt fel-
használt jelentős energiamennyiség, amelyet a kör-
nyezetből vonunk el. A kezelés centralizált, a szállí-
tási út hosszú. Az alkalmazott technológiát bárhogy 
optimalizáljuk, ez az energiaveszteség a rendszer 
sajátja marad, hiszen senki nem akarná, hogy a 
szomszéd telken kezeljék a fél főváros hulladékát. 

A másik pedig az előállított termék tényleges 
hasznosítási sorsa. A komposzt elsődleges funk-
ciója a talajjavítás és talajerő-utánpótlás, de van egy 
további funkciója is, amit neki tulajdonítanak: a bio-
massza. A biomassza éppúgy, mint a kivágott fák, 
megújuló erőforrást jelent az erőművek számára. 

A termék gyártójaként sajnos nincsen lehetősé-
günk ellenőrizni és ténylegesen megbizonyosod-
ni arról, hogy a hasznosítók mely funkcióját alkal-
mazzák a komposztnak. Ezzel pedig a természe-
tes körforgás nem egészen a kívánt formában va-
lósulhat meg.

Mégis úgy gondoljuk, hogy hulladékgazdálkodó-
ként ez a legjobb, amit a zöldhulladékkal tenni le-
het, és bizton állíthatjuk, hogy ennél többet csak a 
lakosság, a hulladék termelője tehet, mégpedig az 
otthoni/házi komposztálással.

Otthoni komposztálással nem csupán a zöldhul-
ladékok kezelhetők, hanem a konyhai hulladék je-
lentős része is, amelynek a mennyisége akár két-
szerese is lehet a hagyományos zöldhulladéknak.

A komposztálás az egyetlen 100%-os hulladék-
hasznosítás, amelyre bárki képes otthon is. Aki a 
körforgás részesévé akar válni, a komposztálással 
közvetlen közelről élheti azt meg, és segítheti a ter-
mészet működését. Az otthon előállított komposzt 
sorsa pedig biztosan kedvező a környezet számá-
ra, még akkor is, ha a bokrok alá, veteményesbe 
vagy éppen a gyepre kiszórva használjuk fel.

TEGYÜNK EGYÜTT 
A TISZTÁBB 

KÖRNYEZETÉRT!

HIRDETÉS

A komposztot értékesítés 
előtt átrostálják


