
A hulladék kezelés és ártalmatlanítás 
jelenlegi problémái a Duna régióban – 

Javaslataink 

„A régióban fontos kérdése a Fekete-tengerbe ömlő víz minősége. Ésszerű az 
a feltételezés, hogy a szennyező anyagok jelentős része a Dunából származik, 

így a tengerbe kerülő  foszfátmennyiség nagy részéért is a  folyó felel.”  
 



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 környezet szennyezési lánc 

Axióma: Minden, amit felhasználunk a környezetből 
jön és az életciklus végén oda kerül vissza, de nem 

mindegy, hogy milyen formában, és koncentrációban 

A továbbiakban a 
szennyvíziszappal (28-35 kg 

sz.a/fő/év) és a  TSZH 
szerves részével (60-70 kg 

sz.a/fő/év) foglalkozunk 



-Egymásnak is 
ellentmondó 
részletszabályok 
(ajánlások) megjelenése. 
- Hibás – „korábbról itt 
maradt sztereotípiák”- 

elfogadása a részletszabályozásokban. 
-„Lobbyérdekek” megjelenése a 
részletszabályozásokban. 
- Következmény: „Mindenre és 
mindennek az ellenkezőjére is lehet 
szabályt találni.   

A hulladékokra vonatkozóan igen sok (tulságosan sok) EU állásfoglalás, ajánlás és ennek megfelelően óriási 
mennyiségű tagállami jogszabály született. 

A tagállami szabályozásokban – a követelményekeet illetően – igen nagyok az eltérések . 

„Kétarcuság” a szabályozásban. 

Hulladékszabályozás: (Jogszabályokról, EU 
állásfoglalásokról, ajánlásokról általában)  

-Általánosságban  határozott ,a  
a valós helyzethez igazodó  célkitű- 
zések . 
- Kiváló állapot- és helyzetfelmérések. 
-Nemzetközi „nagy projektek” 

szervezése (finanszírozása), amelyek 
megállapításaikkal szolgálhatnák az 
unión belüli cselekvési egységet. 



A Kadmium,ólom és higany határértékei a 
Duna régióban. (Példa az eltérésekre) 

Nagy kérdés, hogy mi lenne az elfogadható? A hatvanszoros 
eltérés megengedhető? 



Hogyan jelennek meg az előző állítások a 
magyar hulladéktörvényben? 

Ártalmatlanítás a „Kármentesítési kézikönyv” szerint: „A szennyező 
hulladék végleges elszigetelésével (lerakás) vagy nemkívánatos minőségének 
megváltoztatásával (detoxikálás, elégetés) a környezetre veszélyes jelleg 
megszüntetése.(kármentesítési kézikönyv) 

Ártalmatlanítás a „Hulladéktörvény” szerint: „Minden olyan kezelési 
művelet, amely nem hasznosítás; a művelet ártalmatlanítás, ha az 
másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez; (az 
ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a 2. melléklet tartalmazza;) 

Szerintem a kettő nem ugyanaz. De mit mond a melléklet? 

Hulladék: Az a termékmaradvány, elhasznált termék, melyet a tulajdonosa 
nem tud felhasználni, vagy értékesíteni. Ezek a maradványok az emberre és 
a környezetre is ártalmasak lehetnek.(2012. évi CLXXXV. Törvény)  

Logikus, ha valami ártalmas, azt ártalmatlanítani kell, de hogyan? 



Ezt tényleg komolyan gondolják ? 

• D1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakás); 

• D2 Talajban történő kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása); 

• D3 Mélyinjektálás (például szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása); 

• D4 Felszíni feltöltés (például folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó- vagy ülepítő 
tavakban); 

• D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített 
cellákban); 

• D6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat; 

• D7 Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is; 

• D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, 
keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek; 

• D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő 
vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés); 

• D10 Hulladékégetés szárazföldön; 

• D11 Hulladékégetés tengeren (európai uniós jogi aktusok és nemzetközi egyezmények alapján tiltott művelet); 

• D12 Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában); 

• D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében ( például a D1-D12 
műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy 
elkülönítés); 

• D14 Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében; 

• D15 Tárolás a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő 
átmeneti tárolás kivételével). 

 



Kérdéseink a hulladékok mezőgazdasági 
hasznosítása kapcsán. 

Nem kéne-e az ártalmatlanítás fogalmát újragondolni? 

Nem kellene-e a talajerő utánpótlásra felhasználható hulladékból származó 
termékek határértékeit EU szinten is egységesíteni? 

A hulladékok (szennyvíziszap, és TSZH szervesanyag) számos gyógyszermaradványt 
tartalmaznak. Ezek közül az antibiotikumokat nem is tudjuk vizsgálni. Nem jelent ez 
talajba vitel esetén kockázatot? 

Hogyan válnak a növények által felvehetővé a szennyvíztítás során oldhatatlanná 
tett N,P, és K vegyületek? 

Nem lenne indokolt vizsgálni a komposztálás során az emissziót? 

A ma ártalmatlanításnak tartott komposztálás és rothasztás során történik valamint 
a nehézfémekkel és a kórokozók spóráival, valamint a szermaradványokkal? 

Ha a nehézfémeket is tartalmazó hulladékból készült  termék mezőgazdasági 
felhaszálását követően sem a taljban nem dúsul az fel, sem a növényekben nem 
találjuk meg azokat akkor mi lesz azokkal?  



A BIOFIVE Zrt. válasza 
A környezeti kockázatot jelentő szerves eredetű hulladékokat 

biztonságosan és gazdaságosan csak termikusan lehet ártalmatlanítani 

Biztonságos mert a termikus ártalmatlanítás (égetés) során amennyiben a berendezés 
biztosítani tudja a hulladék égetésre vonatkozó előírásokat minden fertőző anyag 
biztonságosan megsemmisül. 

A folyamat során az emisszió ellenőrízhető (ellenőrzött is) és kézbentartható. 

A hulladékban lévő éghetetlen (káros) anyagok az eredeti tömeg töredékét (5-8%-át) kitevő 
hamuban maradnak. Ez a legrosszabb esetben lerakható, így kizárható annak környezet 
szennyezése. 

A folyamat során keletkező (zöld) energia felhasználható vagy értékesíthető. (Árbevétel, vagy 
költségmegtakarítás) 

Az égetőműnek a hulladék keletkezési helyére telepítésével megszüntethető a hulladék 
kezelésével járó egészségügyi kockázat 



Biofive termikus ártalmatlanító mŰ 

• Alkalmas minden olyan szerves eredetű hulladék termikus ártalmatlanítására, 
amelynek szárazanyag-tartalma meghaladja 50%-ot és össz. tömegre vetített 
fűtő értéke legalább 7Mj 

• Az ártalmatlanításhoz nincs szükség fosszilis energia hordozóra, tehát nettó 
(zöld) energia termelő. 

• A hulladék keletkezési helyére telepíthető, és az ott alkalmazott 
technológiához (szennyvíztisztító, rothasztó, RDF  [TSZH gyűjtők esetén]) 
hozzákapcsolható. 

• A hulladék égetésre vonatkozó minden előírást (emisszió, égetési 
körülmények) teljesít. 
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A koncepciónk kialakításakor figyelembe 
vett szempontok 

• A szerves eredetű hulladékok általában környezeti kockázatot 
jelentenek. 

• A településeken ma nagyobb problémát jelent a TSZH tovább nem 
hasznosítható szerves része (RDF), mint a szennyvíziszap. (A 
mennyisége kb. kétszerese az előbbinek) 

• Nem indokolt e két hulladéktípusra önálló „stratégiát” alkalmazni. 
• A szennyvíziszap ártalmatlanításában és felhasználásában egészen 

más gyakorlatot kéne kialakítani, a városokban, és a 
kistelepüléseken. 

• A folyamatosan újratermelődő hulladék kockázatot jelentő szerves 
eredetű anyagaiból  a felhasználható energia előállítása - 
fontosságát tekintve – minimum egyenrangú, annak bármilyen 
nyersanyagként való felhasználásával.  



Ez a BIOFIVE rendszer alkalmazhatósága 



BIOFIVE koncepció: a szerves eredetű, 
kockázatot jelentő, hulladékok 

hasznosításának  komplex rendszerére 

 A szennyvízben a tápanyagok oldható állapotban vannak tehát a növények számára felvehetők.  

 A BIOFIVE által kifejlesztett berendezéssel a szennyvízből öntözővíz minőség állítható elő 

 Ha  energia növényt öntözünk, amelyet elégetünk, kizárt, hogy ebből bármi a táplálék láncba 
bekerülhessen 
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Az egyes tüzelőanyag keverékek égetésével 
elérhető árbevétel és megtakarítás az égetőmű 

jelenlegi (1,7 MW) teljesítményének 
kihasználása mellett. 

Magyarázat:   A mono-égetések esetén a lakosságszám mindig a szennyvízre 
vonatkozik.   Ahol RDF égetés is van ott a megadott lakosságú település, 
összes hulladékának biztonságos ártalmatlanítása az égetőberendezéssel 
megoldható.  

Energia termelés és árbevétel (megtakarítás) különböző tüzelőanyagok alkalmazása esetén 

A tüzelőanyag keverék megnevezése 
Száraz 

anyag t/év 
Hő  

GJ/év 
Áram 

MW/h 

Bevétel és 
megtakarítás   

Ft/év 

Mekkora 
település 

(lakos) 

 Szenyvíziszap monoégetés  3 440 3 277 1 306 235 598 100 130 000 

 Szennyvíziszap és RDF  8 000 33 451 1 679 245 723 400 40 000 

 Fermentációs maradvány monoégetés 35 000 14 343 7 355 687 231 300 316 000 

 Fermentációs maradvány és RDF 12 000 32 314 3 037 331 935 300 70 000 

 RDF monoégetés 7 000 33 451 1 679 233 723 400 45 000 



Köszönjük a megtisztelő 
figyelmet 

BIOFIVE Zrt:dr. Garamszegi Gábor vezérigazgató: 
draramszegi@gmail.com;T:+36307484054 

BITESZ:dr. Tóth József főtitkár 

 toth.jozsef@bitesz.hu: T:+36205196491 
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