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Általában a szennyvíziszapról 
és a jelenlegi helyzetről 

-Mi az összetétele, mennyi van 

-Felfogások a jelenlegi és jövőbeni 
hasznosításáról 



Amiről beszélünk? 
Szennyvíziszap a 
szennyvíztisztítás 

„hulladéka” (EWC:190805) 

• A szennyvíztisztítás során 
leválasztott szilárd és 
kolloid anyagokból, az 
oldhatatlanná tett 
korábban oldott 
állapotban lévő 
anyagokból, valamint 
mikroorganizmusokból 
álló szuszpenzió. 

• Ez a szuzpenzió jellege 
szerint magas víztartalmú 
biológiai szempontból 
aktív, és tarlamaz káros 
anyagokat is. 

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



A keletkező szennyvíziszap mennyiségi 
megoszlása Magyarországon 

• 28 szennyvíztisztító telepen 
(3,83%) keletkezik az összes 
szennyvíziszap 58%-a. 

• Ez által okozott problémák 
– A nagy telepekenn olyan 

mennyiségben jelenik meg a 
kezelendő iszap, amely már 
komoly logisztikai problémát okoz. 

– A nagyszámú kis telepen viszont 
éppen a csekély mennyiség miatt 
gazdaságtalan olyan berendezések 
(létesítmények) üzemeltetése, 
amelyek biztosítanák a 
környezetkárosítás kiküszöbölését. 

• Ezek miatt a keletkező 
szennyvíziszap mintegy 20%- ával 
számolni sem érdemes, mert 
annak sorsa gyakorlatilag 
követhetetlen. 
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Telepen naponta képződő szennyvíziszap sz.a t. 

Szennyvíztisztító telepek száma és nagysága, 
a keletkező szennyvíziszap mennyisége   

halmozva %-ban 
 (telepek egyedi adatai 2015: 217 000 t/év) 

Mennyiség Db 



 Mit tehetünk a szennyvíziszappal?  

• A szennyvíziszap a 
szennyvíztisztítási tevékenység 
hulladéka. Tartalmazhat 
mérgező és fertőző anyagokat, 
így ez környezet kockázatotot 
jelent ezért ezt ártalmatlanítani 
kell. 

11 millió t 
nyers (fölös 

v.eleven) iszap 

515 
millió 

m3 

Bejön 526 millió 
m3/év szennyvíz 

Injektálás a talajba (megengedett) 

Kijuttatás a talajba Mechanikai  
víztelenítés 
(Az eredeti 

tömeg 10%-a) 
Komposztálás(40% 

iszap+60% adalék) 

34% 
komposzt a 

talajba   

Biogáz előállítás 
(fermentációs 

maradvány 65% 

A talajba Szárítás  Az 
eredeti 

tömeg 20%-a 

Égetés Marad 
hamu a 

tömeg 5%-a  

Lerakás 
hulladéklerakóba 

Mező 
és 

erdő 
gazda
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A sok közül mi a legjobb? 



Hulladékpiramis - Hulladéktörvény 

• anyagában történő hasznosítás: bármilyen 
hasznosítási művelet az energetikai hasznosítás 
kivételével; 

• ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, 
amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben 
is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- 
vagy energiakinyerést eredményez; 

• energetikai hasznosítás: hasznosítási művelet, 
amelynek során a hulladék energiatartalmát kinyerik, 
ideértve a biológiailag lebomló hulladékból történő 
energia-előállítást, valamint az olyan anyaggá történő 
feldolgozást, amelyet üzemanyagként, illetve 
tüzelőanyagként használnak fel; 

• hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő 
eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál 
annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép… ; 

• újrahasználat: olyan művelet, amelynek révén a 
hulladéknak nem minősülő terméket (??) vagy 
alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre 
eredetileg szolgált;                                                

Idétetek a hulladéktörvényből Ez  
eddig 
 gyártási téma 

Ellentmondások - értelmezések:  
-Ártalmatlanítás szerintem a káros 
hatás megszüntetése. 
-Az energetikai hasznosítás miért 
nem hasznosítás?? 
-Újrahasználat: Ha valami nem 
minősül hulladéknak az mit keres a 
hulladékok között?  

 



Mit kéne tenni? 
• Az egyik törekvés szerint ezek a 

szerves anyagok a növények számára 
hasznosak, termésfokozók, ezért 
változatlan vagy kezelt formában 
maradéktalanul vissza kell vinni őket 
az ökoszisztémába. 

• A másik irányzat állítása az, hogy e 
hulladékok ökoszisztémába való 
visszavitelével -azok káros anyag 
tartalma miatt - visszafordíthatatlan 
környezeti károkat okozunk, ezért 
teljes mértékben el kell égetni. Ezzel 
értékes energiát is nyerhetünk.  

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



Mi legyen a szennyvíziszappal? 

Vigyük vissza a talajba mert talajerő 
visszapótló anyag 

• Az utóbbi időszakban  a hagyományos 
szervestrágya mennyiség drasztikusan 
csökkent. A szennyvíziszap talajba való 
visszajuttásával  pótolható a szerves anyag 
hiánya. 

• Az elvégzett vizsgálatok bizonyítják, hogy a 
szennyvíziszap és az ebből származó 
készítmények visszajuttatása szignifikáns 
termésfokozó és szerkezet javító. 

• Bizonyított, hogy még tartós trágyakénti 
alkalmazása sem okoz a talajban 
jelentősebb nehézfém felhalmozódást.  

• Az iszapban benne lévő makro 
tápanyagokkal  (N,P,K) műtrágya váltható ki. 
Ez nem csak költség csökkenéssel jár, hanem 
ÜHG kibocsátást is csökkenti.(Műtrágya 
gyártás) 

Égessük el mert a benne lévő káros 
anyagok, talaj és vízszennyezést okoznak 

• A szennyvíztisztítás célja a szennyvízben oldott 
anyagokat  vízben nem oldódó állapotba 
hozzák. Ez a tény: 

– Kérdésessé teszi a növények számára való 
felvehetőségét; 

– Fennáll a veszély, hogy ezek, a nehézfémekkel 
együtt a vízbázisba kerülnek. 

• A szennyvíziszap számos olyan káros anyagot 
tartalmaz, amelynek jelenlétét ma nem is 
vízsgálják. (gyógyszermaradványok, hormonok) 
Ezek nagyon súlyos kockázati tényezők. 

• A szennyvíziszap hosszú kezelési ideje  (6 
hónap) alatt jelentős annak levegő szennyező 
hatása  energia felhasználása és egészségügyi 
kockázata. 

• A szokásos kezelés (komposztálás, rothasztás) 
során a patogén szervezetek nem, vagy csak 
részben semmisülnek meg. 

 

Abban mindenki egyetért, hogy a hulladéklerakóba való lerakás a lehető legrosszabb 
megoldás és kerülendő. A hasznosítás  (ártalmatlanítás) módjára vonatkozóan 

azonban már   megoszlanak a vélemények.   



Mi a mai helyzet a szennyvíziszappal ? 

• A szennyvíziszap 
felhasználásban a 
mezőgazdaság a meghatározó, 

•  de mintegy negyede a 
hulladéklerakókba kerül. 

• A mezőgazdasági felhasználást 
tartja jónak a szakemberek 
nagyobbik része is.  

• A mezőgazdasági termelők, 
azonban idegenkednek ettől 
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 Naponta képződő iszap szárazanyag t/nap 

A szennyvíziszap hasznosítási  módja 
telepnagyság szerinti bontásban  

Összesen  217 000 t/év 

Égetés Mg hasznosítás Egyéb hasznosítás Lerakás 
Mg-i 

hasznosítás 
59% 

Égetés 
1% 

Egyéb 
15% 

Lerakás 
25% 

Szennyvíziszap felhasználás (2014) KSH   

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 

A szennyvíziszap kezelésére és hatékony 
felhasználására vonatkozóan, átfogó stratégia 

készült 2014 – 2023 időszakra  



Szennyvíziszap stratégia 

-Célkitűzései 
- Az energetikai felhasználás megjelenése a stratégiában. 

- Megjegyzések a tratégiához 
- Az egyes stratégiai célok energetikai és gazdaságossági 

összehasonlítása 



SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS 
HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA  

(2014-2023 ) fő elvei. 

• A stratégia 2027 re 250 327 t/év szennyvíziszap szárazanyaggal számol, amely 526 
millió m3 szennyvízből keletkezik. 

• Magyarországon ma a települési szennyvíztisztítás iszapjai hasznosításának gerince 
a mezőgazdasági hasznosítás (folyékony, vagy víztelenített iszap, illetve – kiemelten 
-komposzt formájában) és a rekultiváció céljára való hasznosítás (iszap, vagy 
komposzt for-májában). A mezőgazdasági hasznosítás szinten tartása, növelése 
elsősorban nem fejlesztést igénylő kérdéseken, hanem szabályozási, szemléletbeli, 
finanszírozási kérdéseken múlik. Amennyiben a mezőgazdasági hasznosításból (ami 
társadalmi szinten legkedvezőbb iszapgazdálkodási megoldás) és rekultivációból 
(ami a második legkedvezőbb iszapgazdálkodási megoldás) a növekvő hasznosítási 
igény nem oldható meg, akkor 2023-ig szükségszerűen meg kell nőnie a 
szennyvíziszapok energetikai hasznosítási részarányának, de talán még fontosabb 
ebben az időszakban új energetikai hasznosító kapacitások beruházásának 
előkészítése.  

• A mezőgazdasági hasznosítás ösztönzése a gazdák eszközeinek fejlesztésével, 
menedzsment eszközökkel. 

• A stratégia javaslatot tett a mezőgazdasági felhasználás korlátainak enyhítésére 



Energetikai hasznosítás (égetés) 
megjelenése a stratégiában 

• „Az iszapok energetikai hasznosítása elsősorban akkor indokolt, 
ha anyagukban történő hasznosítás (mezőgazdasági vagy 
rekultivációs hasznosítás) nem lehetséges.”  

• Jelenleg csak a Mátrai Erőmű, három cementgyár és néhány 
veszélyes hulladékégető, illetve egy kisebb szennyvíziszap 
monoégető (Eger) üzemel az országban.  

• Bővítési tervek - bővíthetőség: 
– Mátrai erőmű 15 000 t/év  bár az 2020-ig hulladékot nem 

éget.(Vállalás) Jelenleg csak komposztált (termékké minősített) 
szennyvíziszapot fogad. (???!!!)  

– Vértesi erőmű (tervezet) 50 000 t komposztált szerves hulladék (?!) 
– Cementgyárak: Elvileg 45 000 t/év kapacitás. Az időszakos átvétel 

miatt azonban legfeljebb tartalékként.  
– Budapesten 54 000 t/év kapacitásu szennyvíziszap égetőmű. 
– Alternatívaként, a szennyvíztisztító telepekhez kapcsolódó integrált 

szárító és monoégető berendezések. 
 

 



Megjegyzések a stratégiai célokhoz 

• Az erőművi égetésnél kizárólag szennyvíziszapból 
készült komposzt égetéssel számol. 
– Ez véleményem szerint legfeljebb elrettentő példa és nem 

fejlesztési cél lehet. (Ez számomra olyan mintha a 
megromlott tartós tejből, tejbegrízt készítenénk, amit jól 
megszórunk csokoládéval és cukorral és csak utána 
dobnánk ki.) 

• A stratégia a szennyvíziszap égetőművek esetében a 
monóégetést preferálja, a hamuból való foszfor 
kivonhatósága miatt. (Az RDF-el való együtt égetést 
elveti.) Ez ugyan elvileg lehetséges, de jelenleg ilyen 
működő rendszer nincsen. (Véleményem szerint a 
foszfor visszanyerését más módszerrel sokkal 
gazdaságosabban is megoldható.)  
 



Gyakori érvek és ellenérvek az égetéssel 
kapcsolatban 

Érvek mellette 
• Égetéssel minden környezeti 

kockázatot jelentő szerves anyag és 
élő szervezet biztonságosan 
megsemmisül. 

• A visszamaradó hamu már 
biológiailag nem aktív, az 
biztonságosan lerakható. 

• Szennyvíziszap monoégetés esetén a 
hamuban lévő foszfor visszanyerhető 
és ezzel műtrágya váltható ki. 

• A visszamaradó hamu mennyisége az 
eredeti tömeghez viszonyítva 
elenyésző, és egyszerű eljárással az is 
ártalmatlanítható 

• Az égetés során megújuló energia 
keletkezik, amellyel fosszilis 
energiahordozó váltható ki. 

Érvek ellene 

• Az égetés során az értékes 
anyagok megsemmisülnek, nem 
kerülnek vissza a „körforgásba” 

• Az égetés jelentős levegő 
szennyezéssel jár. (Széndioxid) 

• A hulladékégető mű nagyon 
drága. 

• A hamuban a káros anyagok 
(nehézfémek) feldúsulnak, így 
azok elhelyezése gondot jelent. 

• A hulladék beszállítása az 
égetőműbe egyrészt anyagi 
terhet, másrészt kockázatot  
jelent.  

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



Miért csak központi (nagy) hulladékégető? 

Központi hulladékégetők 
jellemzői, amelyekkel a 

stratégia számol 

Központi helyen létesültek feltételezik az égetendő 
már előkészített hulladék odaszállítását. 

A hulladék tulajdonosnál jelentkeznek az előzetes 
stabilizációval járó költségek és kockázatok. 
(egészség ügyi, környezeti) és energia felhasználás. 

A hulladék stabilizációja, előkezelése hosszabb 
rövidebb tárolással jár,ami elkerülhetetlenül diffúz 
emissziót jelent. 

Az égetéshez fosszilis energia hordozókat 
használnak. 

Tevékenységük önálló szolgáltatás. A hulladék 
tulajdonosnak ez pénzbe kerül. 

Szennyvíztelepre 
telepített hulladékégetők 

jellemzői amelyet 
stratégia  csak megemlít 

A technológia a hulladék keletkezési 
helyére települ, így nincs szállítási igény. 

A meglévő technológiához zárt rendszeren 
keresztül kapcsolódik, a hulladékot a 
„keletkezése pillanatában” feldolgozza, így nincs 
sem diffúz emisszió, sem kockázat. 

Nem igényli az előzetes stabilizálást. Fosszilis 
energiát nem használ. 

Az ártalmatlanítás a technológia részévé válik. A 
hulladék tulajdonosnak nem költséget, hanem 
árbevételt vagy költség megtakarítást 
eredményez. (Rezsicsökkentés) 

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



És mit mond az égetésről a „körkörös 
gazdaság” EU koncepció? 

• Azokban az esetekben, amikor a hulladék keletkezése nem 
előzhető meg, illetve újrafeldolgozása nem lehetséges, 
energiaértékének visszanyerése többnyire kedvező 
megoldás, mind környezeti, mind gazdasági szempontból. 
Az energetikai hasznosításnak tehát fontos szerep juthat az 
uniós energia- és éghajlat-változási politikával való 
szinergiateremtésben, amennyiben az uniós 
hulladékhierarchia elvei érvényesülnek. A Bizottság meg 
fogja vizsgálni, miként lehet az energetikai hasznosítás 
szerepét a magasabb újrahasználati és újrafeldolgozási 
arányok céljának feladása nélkül optimalizálni, és a 
keletkező energiát hogyan lehetne legjobban felhasználni. E 
célra a Bizottság az energiaunió keretében energetikai 
hasznosítási kezdeményezést fogad el.  



Csak a teljesség kedvéért az ÜHG kibocsátásról 
• A hulladékégetés ellenzői sokat 

beszélnek a széndioxid káros 
hatásáról. A széndioxid nem 
káros anyag. Nélkülözhetetlen a 
növények testfelépítéséhez. 

M.gazd 
37% 

Hulladék 
52% 

Összes többi 
11% 

Magyarország metán 
kibocsátása 2014. évben  

299 385 t/év (stadat) 

Az  üvegházhatás szempontjából a 
legveszélyesebb anyag viszont a 
metán. A legnagyobb „metán 

kibocsátó”  a hulladék. Ezen belül is 
kiemelkedő a szennyvíz. 

Amennyiben azonnal 
ártalmatlanítjuk, vagy zárt térbe 

helyezzük,akkor kevesebb veszélyes 
anyag kerül a levegőbe. 

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 

  Részletesebben lásd: Széndioxid kibocsátás, üvegházhatás,   
globális felmelegedés és  éghajlatváltozás.>>>  

 

http://www.bitesz.hu/wp-content/uploads/2017/01/szendioxid_klimavaltozas.pdf
http://www.bitesz.hu/wp-content/uploads/2017/01/szendioxid_klimavaltozas.pdf


10 000 t/év 20% sz.a. tartalmú szennyvíziszap 
komposztálásának anyag- és értékáramai 

– A szennyvíziszap komposztálásához minden esetben 
jelentős mennyiségű adalék anyag szükséges.(sjelentős 
ráfordítás) 
- A művelet során jelentős  a oxidáció áltak kiváltott 
CO2emisszió (Van még metán és ammónia is.) 
- Az iszapban lévő tápanyagok (N;P;K) a felvehetősége 
vitatható de ha elfogadjuk a felvehetőséget a tevékenység 
még akkor is veszteséges . 
- A komposztálás során a nehézfémek nem tünnek el, így a 

kockázat  megmarad.  
  

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 

Szennyvíziszap komposztálás anyagárama  10 000 t/év  mennyiségre vetítve  

Megnevezés Tömeg Sz.a Sz.a % Arány % Szükséges adalék 
anyag Ft/év 

CO2 emisszió t/év 
Szennyvíziszap.iszap t/év 10 000 1 800 20,00% 40,00% 

Adalék anyag t/év 15 000 10 500 70,00% 60,00% 150 000 000 
13 530 t CO2/év 

Induló összesen t/év 25 000 12 300 49,20% A komposzt 
árbevétele Ft/év Szárazanyag tömeg csökkenés 3 690   Összehasonlitás: 

  Iszapégetés     :       
CO2:6 200 t/év 

Veszteség Ft/év 

Komposzt mennyiség t/év 11 480 8 610 22 960 000 127 040 000 

Komposzt felhasználás közvetett haszna 

Makró 
táp anyag 

Ható anyag 
t/év 

Mü trágya 
t/év 

Műtrágya 
megtakarítás haszna 

Ft/év 

N 94,71 278,559 41 783 824 

P 88,42 421,07 75 792 600 

K 43,05 107,625 12 915 000 

Összesen 130 491 424 

Nettó eredmény 3 451 424 

Emisszió -10 147 500 
Összes  eredmény üzemviteli 
költségek és amortizáció nélkül 

-6 696 076 



Szennyvíziszap rothasztása (biogáz előállítás) 
A rothasztás anyag és energia árama 10 000 t/év 20% sz.a. tartalmú 

szennyvíziszapra vetítve 

Megnevezés 
Mennyiség 

 
Sz.a.t/év 

 Energia GJ/év 

Induló anyag t/év 10 000 2 000 36 000 

Biogáz m3 720 000   16 707 

Maradvány 30% 4 957 1 487 19 293 

Nyerhető elektromos energia MWh/év 1 754 

Hőenergia GJ/év 5 029 

Energia érték Ft/év 80 517 853 

Ebben az esetben a 
szennyvíziszapból ki tud 

nyerni – ha a CHP egység 
hőenergiáját is fel tudja 
használni – 80,5 millió Ft 

értékű energiát. A további 
kérdés az, hogy mit fog tenni 
a közel 5 000 t fermentációs 

maradvánnyal? 

Alternatívák: 
-Komposztálja és 
értékesíti 
-Megszárítja és 
lerakja 
-Elégeti és ebből 
további energiát 
nyer 

10 000 t/év szennyvíziszap rothasztása után visszamaradó fermentációs maradványa 
komposztálásának anyag és érték árama 

Megnevezés Tömeg Sz.a Sz.a % Arány % Szükséges adalék 
anyag Ft/év 

CO2 emisszió t/év 
Ferment. maradvány t/év 4 957 1 487 30,00% 50,00% 

Adalék anyag t/év 4 957 3 470 70,00% 50,00% 49 574 991 
5 453 

Induló tömeg összesen t/év 9 915 4 957 50,00% A komposzt 
árbevétele Ft/év Szárazanyag tömeg csökkenés t/év 1 487 

  

Veszteség Ft/év 

Komposzt mennyiség t/év 4 627 3 470 9 253 998 40 320 993 

A biogáz üzem által szolgáltatott energia értéke Ft/év 80 517 853 

Tevékenység eredménye Ft/év 40 196 860 

Figyelembe kell venni, hogy a fermentációs maradványban mindaz a káros anyag 
megtalálható lesz ami eredetileg a szennyvíziszapban benne volt 

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



Szennyvíziszap égetésről 

-Problémái 

-Jelenlegi helyzet 

- Létező égetőművek 



Most már a szennyvíziszap égetésről 
• Könyvtárnyi irodalma van, de ma Magyarországon szennyvíziszapot 

– tudtommal – összesen két helyen égetnek: Sajóbábonyban és 
Egerben. Mindkét berendezés prototípusnak minősül. 

• Nagyobb monoégetőművet terveznek (majd) Budapestre. 
• Az néhány erőmű és cementgyár fogad ugyan – átvételi díj 

ellenében - „szennyvíziszapból előállított terméket” „együtt 
égetésre” (ami szerintem nonszensz.) de a valós – átvett mennyiség 
jelentéktelen.  

• A fellelhető szennyvíziszap égetésről szóló szakirodalom valójában 
egy a biomassza és a hulladék - még inkább a veszélyes hulladék – 
égetési tapasztalataiból szerzett elméleti „hibrid termék”, amely 
feltételezetten működni is fog.  

• A szennyvíziszap stratégia ugyan elfogadja, hogy a szennyvíziszap égetés 
növelése szükségszerű, és a foszfor visszanyerés érdekében a monoégetés 
kívánatos, ugyanakkor – implicit módon – azt is deklarálja, hogy erre majd 
csak a megépülő budapesti új égetőműben lesz lehetőség. Addig ez 
alternatívaként „a kisebb szennyvíztisztító telepekhez kapcsolódó 
integrált szárító és monoégető berendezésekkel” lesz lehetséges. (Mind a 
kettővel) Ebben az értelemben ez a célmeghatározás tehát „fából 
vaskarika.” (A fejlesztésre ugyanis egyik sem kapott támogatást) 



A hulladék (szennyvíziszap) égetés 
követelményei 

• A szigorú emissziós előírások 
betartása 

• Biztosítani, hogy 2,5 sec –ig a füstgáz 
hőmérséklete folyamatosan 850 °C 
legyen. (Ennek biztosításához 
minimálisan 1 050 °C elméleti 
lánghőmérséklet szükséges. 

•  A szennyvíziszap szárazanyagra 
vetített fűtőértéke (Egerben) 18 MJ.  
mechanikai uton 20% szárazanyag 
tartalmúra lehet sűriteni, Így a 
fűtőértéke 3,6 MJ/kg lesz. 

• A 7,5 MJ/kg biztosításához tehát 51% 
szárazanyag tartalmú tüzelőanyagra 
van szükség. 

• Ez csak előzetes szárítással 
biztosítható. A szárításkor, hogy a 
kívánt szárazanyag tartalmat elérjük 
minden kg víztelenített iszapból el 
kell vonni 60 dkg vizet. 

• A láng hőmérséklete a tüzelőanyag 
fűtőértékének függvénye. 

• Az itt kívánt lánghőmérséklet 
biztosításához 7,5 MJ/kg össz 
tömegre vetített fűtőártékre van 
szükség 

1 069 °C 

y = -1E-06x2 + 0,0611x + 661,91 
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A tüzelőanyag fűtőértéke teljes tömegre vetítve kJ/kg 

A fűtőérték és lánghőmérséklet összefüggése 



Miért drága a hulladékégető? 

• Az az égetőműből kilépő füstgáz 
kilépő hőmérsékletének állandónak 
kell lenni. Ehhez állandó 
hőmérsékletet kell biztosítani az 
égőterekben is. ebből következik: 
– Folyamatosan azonos mennyiségű és 

összetételű tüzelőanyag kell. 
– Ha a rendszerbe épített „hőfelhasználó” 

igénye lecsökken, azonnal gondoskodni 
kell a felesleges hő elvezetéséről. 

– Ha akár az égőterek hőmérséklete 
csökken, akár az emisszió változása 
miatt a hulladék adagolást le kell tiltani, 
gondoskodni kell alternatív – nem 
hulladék – tüzelőanyagról. 

• Az emissziós értékeket folyamatosan 
kell mérni, és a vezérlő rendszernek a 
hulladék égetést le kell tiltani ha 
bármelyik érték tullépi a határértéket 

• Rendkívül pontos, megosztott és 
szabályozott levegő adagoló 
rendszerre van szükség, (Az 
égéshőmérsékletett csak az 
égéslevegővel szabályozhatjuk) Ehhez 
szükség van: 
– Az égőterekben és a kéményben 

beépített folyamatos hőmérséklet 
mérő, és gázelemző műszer(ek) re. 

• Többféle (minimum kettő) 
tüzelőanyag adagoló rndszerre van 
szükség. 

• Több különböző típusú hőcserélőre 
van szükség, és gondoskodni kell – 
hőfelhasználó leállása esetén – 
pótlólagos „hőelvonó” eszközről. 

• Bonyolult és drága vezérlő rendszer  

Követelmény Szükséges részegységek 

Egy magas 35 – 45% víztartalmú hulladék égetésére alkalmas tüzelőberendezés 
előállítása 2 – 2,5 – szer annyiba kerül, mint egy azonos teljesítményű biomassza 

égetésre alkalmas berendezés  

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



A szennyvíziszap monoégetés 
„Achilles sarka” az előzetes szárítás 

• A szennyvíziszap nehezen 
szárítható anyag mert: 
– A benne lévő víz jelentős része sejtekbe 

zárt víz, amelynek elpárologtatása több 
hőenergiát igényel. 

– Magas hőmérsékleten nem szárítható, 
mert a benne lévő illóolajok miatt a 
„lobbanáspontja” alacsony. 
(Meggyullad) 

– Az alacsony hőmérsékleten való szárítás 
pedig hatásfoka rossz, hosszú időt (nagy 
berendezést) igényel. 

– Konzisztenciája ragadós, továbbítása 
nehézkes. 

– A távozó vízpárában savas anyagok 
vannak, korrodáló hatású. 

– Az egri víztelenített iszap 
derivatogramja. (Az illóolajok 
lobbanáspontja 200 °C) 

 

Mivel az előzetes szennyvíziszap szárítás  nehéz 
és nagyon energia igényes, érthető a törekvés, 
hogy az égető berendezés legyen képes minél 

nagyobb nedvességtartalmú hulladék 
elégetésére.(Égéskor 1 kg víz elvonásához csak 

2,26 MJ kell.)  

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



A bruttó energetikai hatásfok meghatározói 
Az energetikai hatásfok ha a szárító fajlagos energia igénye 3,00 MJ/ kg víz 

Fűtőérté
k MJ/kg 
sz.anyag 

Szárazanyag tatralom% 

19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 

Energetikai hatásfok 

10 -57,89% -50,00% -42,86% -36,36% -30,43% -25,00% -20,00% -15,38% 

11 -43,54% -36,36% -29,87% -23,97% -18,58% -13,64% -9,09% -4,90% 

12 -31,58% -25,00% -19,05% -13,64% -8,70% -4,17% 0,00% 3,85% 

13 -21,46% -15,38% -9,89% -4,90% -0,33% 3,85% 7,69% 11,24% 
14 -12,78% -7,14% -2,04% 2,60% 6,83% 10,71% 14,29% 17,58% 
15 -5,26% 0,00% 4,76% 9,09% 13,04% 16,67% 20,00% 23,08% 
16 1,32% 6,25% 10,71% 14,77% 18,48% 21,88% 25,00% 27,88% 
17 7,12% 11,76% 15,97% 19,79% 23,27% 26,47% 29,41% 32,13% 

18 12,28% 16,67% 20,63% 24,24% 27,54% 30,56% 33,33% 35,90% 

  Az energetikai hatásfok  ha a szárító fajlagos energia igénye 4,50 MJ/ kg víz 

Fűtőérték 
MJ/kg 

sz.anyag 

Szárazanyag tatralom% 

19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 

Energetikai hatásfok 

10 -116,84% -105,00% -94,29% -84,55% -75,65% -67,50% -60,00% -53,08% 

11 -95,31% -84,55% -74,81% -65,95% -57,87% -50,45% -43,64% -37,34% 

12 -77,37% -67,50% -58,57% -50,45% -43,04% -36,25% -30,00% -24,23% 

13 -62,19% -53,08% -44,84% -37,34% -30,50% -24,23% -18,46% -13,14% 
14 -49,17% -40,71% -33,06% -26,10% -19,75% -13,93% -8,57% -3,63% 
15 -37,89% -30,00% -22,86% -16,36% -10,43% -5,00% 0,00% 4,62% 
16 -28,03% -20,63% -13,93% -7,84% -2,28% 2,81% 7,50% 11,83% 
17 -19,32% -12,35% -6,05% -0,32% 4,91% 9,71% 14,12% 18,19% 

18 -11,58% -5,00% 0,95% 6,36% 11,30% 15,83% 20,00% 23,85% 

Bruttó energetikai 
hatásfok= (Az égetőműből 

kilépő energia – az előzetes 
szárításhoz szükséges 
energia)/bevitt összes 

energia. Ebből még le kell 
vonni a kéményen elmenő 

energiát és ez lehetne 
kivenni 

A két tábla azt illusztrálja, 
hogy milyen mértékben 

meghatározó a 
száríthatóság. A felső 

táblán egy általános szárító 
fajlagos igényével 

számoltunk. Az alsó tábla a 
valóság, amit a 

szennyvíziszap szárítására 
is is alkalmas 

berendezéssel el lehet érni.   



Az alkalmazott szárítók energia igénye 
Energia mérleg az egri eredmények alapján 1 kg nedves 

(20%-os) iszapra vetítve 

Szennyvíziszap fűtő értéke MJ/kg. Sz.a 18 

20 %- os iszapban van MJ/kg tömeg 3,6 

Kazán önfogyasztása (elektromos) 0,15 

Fal és salak veszteség MJ 0,20 

Elvonandó vyíz kg 0,6 

1 kg víz elvonásához kell MJ/ kg 4,4 

Égéslevegő és anyag felmelegítéséhez 0,15 

Szárítás hőigénye MJ 2,64 

Kiépő füstgáz energiája MJ 0,5 

Felhasználható  (hő) MJ -0,04 

y = -0,6x + 2,6 
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A szárító fajlagos energia igénye MJ/kg víz 

1 kg 18 MJ fajlagos fűtőértékű 20% sz.a. tartalmu iszap 
égetésébő kinyerhető energia a szárító fajlagos energia 

igényének függvényében. 

Elvileg sokféle szárítót (tálcás,szalagos, forgódob,fluid 
ágyas) lehetne alkalmazni s szennyvíziszaphoz is. 
Sokféle róbálkozás is volt – ismereteim szerint – 
azonban a fluid ágyas rendszer  vált be. Ennek a 
rendszernek azonban két problémája van. 
Meglehetősen nagy a fajlagos energia igénye, és csak 
95% szárazanyag tartalomra tud szárítani. Belátható, 
hogy az égetésnél a kinyerhető nettó energia 
mennyiségét alapvetően a szárító fajlagos energia 
szükséglete meghatározza. 

Egerben egy SULTZER típusú fluid 
ágyas szárító van. Eredetileg 
óránként felhasznál 110 m3 
földgázt és 120 kWh elektromos 
áramot és előállít 250 kg 95% sz.a 
tartalmú szárítmányt.  Ez 938 kg víz 
elvonását jelenti. Fajlagosan tehát 
4,6 MJ/ víz kg. A táblázatból 
látható, hogy ezzel az égetés nem 
termel nettó energiát, sőt többlet 
energiát kell a rendszerbe bevinni. 



Szolár szárítás. Megoldás? 

• Valójában nincs energia 
megtakarítás, mert a fűtőanyag 
energiáját csökkentjük le. Nem 
javasolható. 

 

• A szolár „szárítás” 
valójában 
komposztálás. 

• A szárazanyag tömege 
28-30%-al a fajlagos 
fűtőérték 30-34%-al 
csökken 

• Az emisszió 
mennyiségben az 
égetés harmada, de 
összetételében sokkal 
veszélyesebb annál 
(Ammónia és metán) 

• Időjárás és évszak 
függő 

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



Szennyvíziszap monoégetésre 
konstruált rendszerek 



Huber technológia szennyvíziszap 
termikus ártalmatlanítására 

• Ez zártnak tűnik. A problémája azonban az, hogy az ORC berendezés által visszaadott 
hőből nem lehetséges 70 °C – nál magasabb hőmérsékletű hőhordozót produkálni. A 
szükséges mennyiség szárítása igen nagy  és drága szalagos szárítót igényelne. 
(Egyébként amint kiderült ez csak egy elvben létező rendszer) 



Az egri szennyvíziszap égető 

• Prototípus. Tulajdonosa BIOFIVE Zrt. 
• Szakaszosan üzemel, működési 

engedéllyel. 
• Az emissziós előirásokat  minden 

esetben maradéktalanul teljesítette 
• A tervezett teljesítményt még nem érte 

el. További módosítások szükségesek. 
 

• 1 MW kapacitású mozgólépcsős 
rostély kiképzésű szennyvíziszap 
monoégetésre készült 
tüzelőberendezés. 

• A tüzelőanyag mechnikailag 
víztelenített (20% szárazanyagú) és 
95% ra szárított szennyvíziszap 
keveréke. (55-60% száranyagú 7,5 – 8 
MJ/kg tömegű)  

• Biztonsági tüzelőberendezése (illetve 
felfűtése) fapellet égő. 

• A szolgáltatott hőt – termoolajos 
hőcserélő közbejöttével – a SULTZER 
fluid ágyas szárító használja fel.  

• Füstgáz tisztító ENTECO által gyártott 
kombinált (zsákos porleválasztó + 
szűrőanyag) 

• Ártalmatlanítani képes maximum 8 
000 t/év víztelenített iszapot. 

  
 

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



Az egri égetőmű vezérlő panelje (I.) 

• Az adatokat (182 db) a központ 5 sec gyakorisággal egy adatbázisban rögzíti. Ebből 
a bázisból készül a fél évenkénti kötelező jelentés. 

• Ezen a panelen az elégetett mennyiségek, az egyes égőterek pillanatnyi 
hőmérséklete a füstgáz mennyisége és annak legfontosabb jellemzői láthatók 

• Amennyiben a füstgáz hőmérséklete bármilyen oknál fogva az utóégetőből való 
kilépéskor 850 °C alá esne a hulladék adagolást a rendszer leállítja. 
 

Az adatok 5 sec gyakorisággal frissülnek. Beavatkozási 
lehetőség természetesen csak helyben, azonban a 

rendszer on-line módon be van kötve a környezetvédelmi 
hatósághoz is. Bármikor betekinthetnek a rendszerbe. 



Az egri égetőmű vezérlő panel (II. 
Füstgáz tisztító) 

• A füstgáz tisztító zsákos 
prleválasztóval működik. 

• A füstgázban még előforduló  
nehézfémeket a rendszerben 
lévő „additív” anyag 
(mészhidrát és aktív szén) köti 
le. Ezt folyamatosan adagolja 
és telítődéséig visszaforgatja. 

• Szükség esetén nedvesítő 
berendezés is van. 

• A rendszer legvégén vannak 
beépítve a folyamatos emisszió 
mérő műszerek. 

• Ha bármelyik paraméter 5 
percig a határértéket tullépi, a 
vezérlő rendszer a hulladék 
adagolást automatikusan 
leállítja. 



Az egri égetőmű emissziója és a 
szennyvíziszap monoégetéséből 

származó hamu összetétele 
Az egri égetőmű emissziójának napi maximuma 

A káros anyagok megnevezése 
Határérték 
mg/nm3 

Egerben 
mért 

mg/nm3 

Kéndioxid 200 151 

Szén monoxid 100 1 

Nitrogén oxidok 400 144 

Szilárd anyagok 30 7 

Hidrogén klorid 60 2,4 

Hidrogén fluorid 4 0,2 

Összes szénhidrogén 20 0,9 

Higany 0,05 0,02004 

Kadmium, Tallium 0,05 0,01627 

Antimon,Arzén, Ólom, Króm, 
Kobalt,Réz,Mangán,Nikkel, Vanádium 

0,5 0,272 

 A 36/2006 (V,18) 
FM rendeletben 

megjelölt anyagok 
megnevezése 

Mg-i 
felhasználásra 
engedélyezett 

határérték 

Az egri 
égetőmű 

hamujában 
mért érték 

mg/kg szárazanyag 

Összes arzén 75,00 8,60 

Összes réz 1 000,00 1 199,50 

Összes cink 2 500,00 29,88 

Összes kadmium 10,00 0,61 

Összes ólom 750,00 48,00 

Összes nikkel 200,00 73,70 

Összes króm 1 000,00 145,40 

Összes higany 10,00 0,30 

Összes szelén 100,00 0,50 

Összes kobalt 50,00 14,00 

Összes molibden 20,00 28,00 

A hamu hasznos anyagai 

Megnevezés mg/kg szárazanyag 

Összes Foszfor 80 551,50 

Kálium 16 939,00 

Kalcium 164 536,00 

Az emisszió minden tételében a határértéken belül van 
napi maximumban is. A hamuban lévő káros (?) anyagok 
mindegyike (a réz kivételével) belül van azon az értéken, 

amelyet a 36/2006 rendelet mezőgazdasági 
felhasználásra a szennyvíziszapnál megenged.  



Tervezett 3 MW teljesítményű 
égetőmű anyag és energia árama 

• A tüzelőanyag nem szennyvíziszap, hanem fermentációs maradvány 
• Az utóégető szerepét a szekunder égőtér veszi át. Itt biztosított a 850 °C és a 2,5 sec 

tartózkodási idő 
• Az égéslevegő többszörös megosztása. 
• A biztonsági égők biogázzal üzemelnek  
 Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



Az energetikai hatásfok 
• Energetikai hatásfok = 

Felhasználható energia/bevitt 
összes energia. 

• Esetünkben a rendszerből 
kivehető energiát a szárító 
hőlépcsője határozza meg 

• A kilépő füstgáz hőmérséklete 
itt még meglehetősen magas.  

• Elvileg be lehetne még építeni 
egy hőcserélőt és a hővel az 
égéslevegőt lehetne talán 
valamelyest előmelegíteni 
(kivehető lenne maximum 700 
MJ ezzel 65 °C –ra lehetne 
előmelegíteni az égéslevegőt. 
Nem javítaná észrevehetően a 
hatásfokot. 

• Elvileg levihetnénk a kilépő 
füstgáz hőmérsékletét 100 °C 
alá is, (kondenzáció) ez 
azonban olyan egyéb 
követelményeket támasztana 
ami nagyon megdrágítaná a 
berendezést  
 



Sajóbábonyi szennyvíziszap égető 

• Homoktöltetű fluid ágyas égetőmű. 
• A füstgázzal - hőcserélő közbejöttével – 

felfűtik az égéslevegőt, majd ezt követően 
azt füstcsöves gőzkazánba vezetik. 

• A gőzzel a mechanikailag víztelenített 
szennyvíziszapot (20% száraz anyag) 60% 
körüli szárazanyag tartalmúra szárítják, 
amit eltüzelnek. 

• A gőzkazánból kilépő füstgázhoz meszet 
és szénport kevernek és egy zsákos fluid 
ágyasporszűrőn keresztül a kéményen át 
lép ki a levegőbe.  

A fluid ágyas égető 
(földgáz támaszték 

hővel)  



Szennyvízkezelés, 
szennyvíziszap, és a 

körforgásos gazdaság 

-A körforgásos gazdaságról 

-A létező és lehetséges modell a 
szennyvízkezelésre 

- Öntözés a részben tisztított szennyvízzel 

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



Fenntartható és körforgásos gazdaság 

„Világ a gazdaság működése,energia  és nyersanyagigénye 
szempontjából, már túllépte a fenntarthatóság szintjét . Jelenleg  
évente 50%-al  több környezeti erőforrást használunk fel, mint 
amennyi 12 hónap alattregenerálódik.” /Dennis Meadows/ 
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Fenntartható 
gazdaság: 

Hasznosítás-
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A körforgásos (körkörös) gazdaság  

• Az Európai Bizottság 2015. 
december 2.-án 

      a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó ambiciózus, új 
csomagot fogadott el a 
versenyképesség fokozása, 
a munkahelyteremtés és a 
fenntartható fejlődés 
előmozdítása érdekében 

• A javasolt intézkedések a 
nagyobb mértékű 
újrahasznosítás és 
újrafelhasználás révén 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
záruljon a termékek 
életciklusának köre, 
továbbá a környezet és a 
gazdaság számára egyaránt 
előnyökkel szolgálnak 

A tervek az összes nyersanyag, termék és hulladék 
legteljesebb körű hasznosításával és felhasználásával 
elősegítik az energiamegtakarítást és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. 



Az EU irányelv tartalma 

• Az élelmiszer-pazarlás 
csökkentését célzó intézkedések  

• A másodlagos nyersanyagokra 
vonatkozó minőségi előírások 
kidolgozása. 

• A környezettudatos tervezésre 
vonatkozó  irányelvek 

• A műtrágyákról szóló rendelet 
felülvizsgálása a biotápanyagok 
nagyobb arányban való 
felhasználása 

• A műanyagok körforgásos 
gazdaságban betöltött szerepére 
vonatkozó stratégia kidolgozás 

• A tengeri hulladék jelentős 
mértékű csökkentésére vonatkozó 
stratégia kidolgozása  

• a víz újrafelhasználását célzó 
intézkedéssorozat meghatározása 

Az irányelv elemei 



Víz >ivóvíz >szennyvíz >szennyvíziszap-1 

• Óriási infrastruktúra 
segítségével a 
szennyezett vizet 
összegyűjtjük. 

• A tisztító telepen- 
jelentős költség és 
energia ráfordítással és 
ÜHG kibocsátással 
leválasztjuk a szennyező 
anyagokat. 

• A tisztított vizet 
visszavezetjük vizbázisba. 

• A leválasztott anyagot 
kezeljük (energia és 
anyag ráfordítás+ 
emisszió) 

• Ezt vagy kijuttatjuk a 
talajra vagy szárítjuk. 

• Ezt elégetjük, vagy 
lerakjuk. 

Fel kell tenni a kérdést: A tisztított vizet feltétlenül a 
vízbázisba kell visszajuttatni? 

Ha van más alternatíva pl. kiöntözés, akkor nem kívánatos    
a szennyvízből  kivonni a N,P,K-t.  

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



  

Vízkivétel a 
vízbázisból 

Fertőtlenítés 
(Ez már 

szennyezés) 

Felhasználás
ami által 
szennyvíz 
keletkezik 

Szennyvíz 
tisztítók > 
tisztítás 

Tisztított szennyvíz 

Szennyvíz iszap. 
(Ez már 

hulladék) 
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Adalék anyag 
(termék: 

pl.tőzeg;mellék 
termék pl. 

szalma;hulladék 
pl. zöldhulladék) 

Szennyvíziszap 
komposzt. 
(termék v 
hulladék) 

Mező és 
erdőgazdaság 

Szárítás 

Lerakás 

Égetés 

A folyamatban eddig 
nem jelent meg a 
hulladék, mivel a 

szennyvíz nem minősül 
hulladéknak 



A lakossági hulladékok kezelése  jelenleg 

Szennyvíziszap 

Szennyvíztísztító telep 
A szennyvíz 

tartalmaz jelentős 
mennyiségű 

növényi tápanyagot, 
de a kezelés során 

ezek vízben 
odhatatlanná  

válnak 

Élő- 
víz 

A jelenlegi gyakorlat: 
--Szennyezi a környezetet 
-- A kockázatot jelentő hulladékot 
szállíthuk sokszor nagy távolságra 
-- Fosszilis energiát használunk fel 
-- Az eredeti hulladéktömeg 30-
50%-a a lerakóba kerül ezzel a 
probléma megoldását utódainkra 
hagyjuk 
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Hulladék lerakó vagy égetőmű (esetleg nagy erőművek, vagy cementgyártás) 

Sem a komposztásás,  sem a 
rothasztás  nem semmisíti meg a 

nehézfémeket, a patogén 
szervezetek spóráit és az egyéb 

mérgező anyagokat 

Válogatás 
Haszno
sítható 

rész 

Nem 
hasznosítható 
szerves  rész 

Hulladék lerakóba 
vihető állapotú anyag 

Szárítás le
rakás 
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„Házad udvarából ne ereszd ki az eső vagy a hó levét, míg el nem használtad. Úgy 

határodból, vármegyédből, országodból használatlanul a vizet ki ne bocsássad, 

mert ez ingyen az Isten becses ajándéka.”  (Beszédes József, 1840 körül) 

A Kvassay Jenő terv az állapot javítására több célkítűzést is tartalmaz  

Kifolyó víz többlet : 
8,2 km3 



Egy másik – elképzelt –modell  
• A szennyvízben benne 

hagyni a N,P,K -t. Ezzel: 
– A tisztítás, olcsóbb, 

rövidebb, kevésbé 
légszennyező lesz. 

• A tisztított vízet nem a 
sérülékeny vízbázisba 
vezetjük hanem öntözünk 
vele. Ezzel: 
– A teljes tápanyag 

mennyiséget 
felvehető állapotban 
visszajuttatjuk. 

– Öntöző kapacitást 
vízkivétel nélkül 
növelhetjük. 

• A növénytermesztés 
számára ekkor már 
értéktelen iszapot az TSZH 
–val keverve elégetjük. 
Ezzel: 
– Kikapcsoltuk az 

„energiafaló” 
szárítást, így jelentős 
energiát nyerhetünk 

  

E modellel sokkal nagyobb problémát oldhatnánk meg mint 
a szennyvíziszap ártalmatlanítása. A TSZH szerves – újra nem 

hasznosítható – része mennyiségben háromszorosa a 
szennyvíziszapnak. Ezt együtt kezelve szennyvíziszappal, az 

adott település, vagy térség teljes hulladékkezelése 
biztonságosan és jelentős energia nyereséggel oldható meg 
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Minden szennyező anyag, 
amely a talaj kolloidok 
felületén nem kötődik 
meg, illetve a növények 
nem veszik fel az a 
vízbázist fogja szennyezni.  

Vízbázis 
szennyeződés 

Lég-

szennyezés 

Talajszennyezés 

Üvegház hatás 

A környezetszennyezési lánc 
Axióma: Minden, amit felhasználunk az a 

környezetből jön és az életciklus végén oda kerül 
vissza, de nem mindegy, hogy milyen formában, és 

koncentrációban 

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



Szerves hulladékártalmatlanító és 
hasznosító rendszer (BIOFIVE Zrt.) 

Biomassza Termékpálya Szövetség (BITESZ) 



Felhasznált anyagok 
• Felhasznált anyagok 
• VÍZELLÁTÁS ÉS CSATORNÁZÁS ( Horváth Imre, Ligetvári Ferenc, Marjai Gyula, Simándi Péter) 
•  Szennyvíz- és szennyvíziszap-hasznosítás (Ligetvári Ferenc) 
• Fokozott CO2 felvételt szolgáló biomassza előállítása szennyvizes felszín alatti öntözéssel (Glatz 

Ferenc, Ligetvári Ferenc 2005 
• Szennyvíztisztítási technológiák Dr. Simándi Péter (2011)  
• Szennyvíztisztítás korszerű módszerei: Dr. Kárpáti Árpád (2011) 
• VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM dr Bodnár Ildikó 2014 
• A víz körforgása. A hidroszféra fejlődéstörténete és tulajdonságai (Czigány Szabolcs) 
•  A szennyvíztisztítás kialakulása, fejlődése napjainkig 
• A szennyvíztisztítás kialakulása, fejlődése napjainkig /II/ 
•   36/2006. (V. 18.) FVM rendelet A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, 

forgalmazásáról és felhasználásáról 
•  50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és 

kezelésének szabályairól 
•  2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 
•  Szennyvíziszap stratégia 2023 -ig 
•  A hulladékgazdálkodási rendszer által használt kód és törzsállományok 
•  A szennyvíztisztítás alapjai /Kárpáti Árpád 2007/ 
• Vízgazdálkodás-Szennyvíztisztítás_Kárpáti (2011 Környezetmérnöki tudástár) 
•  Szennyvíziszap kezelés (Kocsis István 2011) 
• Széndioxid kibocsátás, üvegházhatás, globális felmelegedés és éghajlatváltozás. (Ligetvári-Tóth 2016) 
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http://www.bitesz.hu/fokozott-co2-felvetelt-szolgalo-biomassza-eloallitasa-szennyvizes-felszin-alatti-ontozessel/
http://www.bitesz.hu/fokozott-co2-felvetelt-szolgalo-biomassza-eloallitasa-szennyvizes-felszin-alatti-ontozessel/
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Szennyviztisztitasi_technologiak_II/ch01.html
http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/anyagok/32-szennyviztisztitas-2014.pdf
http://www.eng.unideb.hu/userdir/bodnari/szennyviz/vgv-2-ea-2014.pdf
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kornyezettan9/www/out/html-chunks/ch16s03.html
http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/kornyezet/2005/04/0409.pdf
http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/kornyezet/2005/04/0409.pdf
http://www.pureaqua.hu/letoltes/technologia/A_szennyviztisztitas_kialakulasa_fejlodese_napjainkig.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0600036.fvm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0600036.fvm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0600036.fvm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100050.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100050.KOR
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200185.tv
http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/SES_STRATEGIA_20150923.pdf
http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/SES_STRATEGIA_20150923.pdf
http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/SES_STRATEGIA_20150923.pdf
http://www.kvvm.hu/szakmai/ewc/
http://koe.hu/wp-content/uploads/2016/07/%C2%A7_szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%A1s.pdf
http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/anyagok/10-szennyviz-2011.pdf
http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/anyagok/10-szennyviz-2011.pdf
http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/anyagok/10-szennyviz-2011.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2010-0019_Higtragya_es_szennyviziszap_kezeles/ch02.html
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2010-0019_Higtragya_es_szennyviziszap_kezeles/ch02.html
http://www.bitesz.hu/wp-content/uploads/2017/01/szendioxid_klimavaltozas.pdf
http://www.bitesz.hu/wp-content/uploads/2017/01/szendioxid_klimavaltozas.pdf
http://www.bitesz.hu/wp-content/uploads/2017/01/szendioxid_klimavaltozas.pdf


Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket! 

A prezentáció hamarosan megtalálható lesz: 

http://www.bitesz.hu helyen is. 

Elérhetőség: 

Mail: info@bitesz.hu  T:+3670 – 391-6024 

http://www.bitesz.hu/
mailto:info@bitesz.hu

