
 

 

 

 

 

 

 

Szennyvízalapú biomassza felhaszn{l{s 

 

2010. m{rcius 11-én rendezte meg az Energetikai Szakkollégium a tava-

szi, Pattantyús-Ábrah{m Géza emlékfélévének harmadik előad{s{t, amelyet 

Homola Anett, a BÁCSVÍZ Zrt. Kecskemét csatornaszolg{ltat{si főtechnoló-

gusa tartott a szennyvízalapú biomassza felhaszn{l{s{nak lehetőségeiről. 

Az előad{s bevezetőjében röviden ismertette, hogy a szennyvíztisztít{s 

eme termékét nem m{s, mint mi, emberek „produk{ljuk”. Ezzel szemben az 

egész t{rsadalom idegenkedve r{zza a fejét, amikor ennek a nagy mennyiségű 

anyagnak az elhelyezéséről lenne szó. Azt is kiemelte, hogy a szennyvíztisztí-

tó telepek üzemeletetőinek rendkívül nagy gondot okoz – a Magyarorsz{gon 

{ltal{ban anaerob rothaszt{ssal – stabiliz{lt szennyvíziszap elhelyezése. A 

t{rsadalmi előítéletek mellett tov{bb nehezíti az üzemeltetők helyzetét, hogy 

nincsenek rögzített jogszab{lyi követelmények, vagy hi{nyosak. 

A BÁCSVÍZ Zrt. Kecskemét vezetőségének nyitotts{ga és elsz{nts{ga a 

szennyvíztisztít{s felé adhatott lehetőséget Homola Anettnek és Sütő Vilmos-

nak (csatornaszolg{ltat{si főmérnök) a szennyvíziszap elhelyezés probléma-

körének kutat{s{hoz, amelyet 2008-ban a Magyar Víziközmű Szövetség 

(MaVíz) keretein belül el is kezdtek. A kutat{s sor{n a magyarorsz{gi 

szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap hasznosít{s{nak leg-

gyakrabban alkalmazott lehetőségeit mérték fel. Egy összefoglaló tanulm{ny-

ban – amely a MaVíz honlapj{n elérhető – prób{ltak egy egyszerűen haszn{l-

ható javaslati tervet össze{llítani a szennyvíztisztító telepeknek, amely alapj{n 

t{jékozódhat és cselekedhet egy telep üzemeltetése a szennyvíziszap sors{ról. 

A felmérésben 230 szennyvíztisztító telep került megkérdezésre, így ~ 450 

ezer m3/év – 20% sz{razanyag-tartalommal sz{molt – szennyvíziszap elhelye-

zéséről beszélhetünk. Tov{bb{ értékelésre kerültek a szennyvíztisztító telepek 

fajlagos energiafelhaszn{l{sai, a r{csokról és a homokfogókból sz{rmazó hul-

ladékok illetve szennyvíziszapok elhelyezési lehetőségei. 

A szennyvíziszap hasznosít{s, elhelyezés értékelése kapacit{s, illetve 

hasznosít{si – mezőgazdas{gi, rekultiv{ció, depon{l{s, komposzt{lóba törté-

nő {tad{s – kategóri{kként történt. Az üzemeltetők a legtöbb esetben kom-

poszt{lóba (44%) adj{k {t a keletkezett iszapot, azonban a felmérés csak a te-

lepen történő komposzt{l{s ut{ni kihelyezésről ad inform{ciót, a települési 



komposzt{lók végtermékének hasznosít{s{ról nem. A mezőgazdas{gi kihe-

lyezés a m{sodik leggyakoribb hasznosít{si forma (22%), ehhez képest a de-

pon{l{s csak 2%-kal marad el, ami lehet végleges vagy {tmeneti depónia, de a 

legtöbb esetben a szeméttelepre történő lerak{st alkalmazz{k. Az utolsó he-

lyen a rekultiv{ciós hasznosít{s {ll 14%-kal, amelynél a felhaszn{l{s helyszíne 

a legtöbb esetben meddőh{nyó és/vagy hulladéklerakó. 

Milyen célokra is haszn{lható fel a víztelenített szennyvíziszap? A vízte-

lenítés foka nagyon mérvadó, főként az energetikai hasznosít{s területén fon-

tos a minél nagyobb ar{nyú sz{razanyag-tartalom. A víztelenített szennyvíz-

iszap kerülhet mezőgazdas{gi (iszapként, komposztként, granul{tumként 

stb.) vagy termikus (szén/biomassza erőmű, cementmű, hulladékégető, ka-

z{nban történő égetés) hasznosít{sra is. Az erőművek nyitottak a szennyvíz-

iszap fogad{s{ra, azonban az alacsony víztartalom egy sarkalatos pont, amit 

sok szennyvíztisztító telep nem tud teljes mértékben teljesíteni. Az égetőmű-

ben történő elégetést a hatós{gi, jogszab{lyi értelmezési problém{k is nehezí-

tik. A hatós{g elfogadja, hogy az iszap biomassza, de erőműben {rtalmatla-

nítva hulladékégetésnek minősül, így az erőműnek olyan igazol{st kellene 

kiadnia, hogy a biomassza égetés megfelel az üzemeltetési engedélyükben 

meghat{rozottaknak. Tov{bbi nehézséget okoz, hogy az erőművek csak ter-

mékké nyilv{nított anyagot akarnak fogadni, mert hulladékhasznosít{ssal, 

annak engedélyeztetésével és adatszolg{ltat{si kötelezettségeivel nem akar-

nak foglalkozni, sőt termékként az erőművek fizetnének (~ 1000 Ft/GJ). 

Az előad{s végén Homola Anett azt is elmondta, hogy a B{csvíz Zrt. 

Kecskemét rendelkezik a v{rostól nem messze egy kihaszn{latlan földterület-

tel, ahol energiafűz és energiany{r telepítését tervezik, illetve ennek a terület-

nek szennyvíziszappal való „t{pl{l{s{t”. Ez egy példaértékű és ir{nymutató 

kezdeményezés, amely m{sokat is pozitív lépésekre sarkalhat. A környezet 

védelme, megóv{sa t{rsadalmunk egyik legfontosabb feladata, éppen ezért 

döntéseink egyik meghat{rozó pontja is, amit szem előtt kell tartanunk. 
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