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NÖVÉNYTERMESZTÉS

A nö vek võ mennyi sé gû szenny víz iszap egy re több prob lé mát okoz. A
hul la dé kok ke ze lé se, fel dol go zá sa és el he lye zé sé nek kör nye zet ba rát
meg ol dá sa nem vá rat hat ma gá ra, hi szen az iszap mennyi sé ge a
szenny víz el ve ze té si és tisz tí tá si prog ram elõ re ha la dá sá val szá mot -
te võ en nö vek szik. A szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sá nak
le he tõ sé gé rõl és fel tét ele i rõl Sáry And rást, a ta pol cai Elmolight Bt.
ke res ke del mi igaz ga tó jával beszél get tünk.

Az el múlt év ti zed ben csak nem 85 szá -
za lék kal nõtt a szenny víz isza pok mennyi -
sé ge. El he lye zé se és hasz no sí tá sa el ér te
azt a kri ti kus pon tot, mi kor a po li ti kai aka -
rat és szán dék is meg van ah hoz, hogy a
tör vény ho zók, ha tó sá gok és a szak em be -
rek ak tí van fog lal koz za nak a kér dés kör rel
és meg ol dást ta lál ja nak. Az új hul la dék -
tör vény, a víz ügyi ága zat át ala kí tá sa és az
50/2001 ren de let ha tár ér té ke i nek ter ve zett 
szi go rí tá sa, va la mint a ren de let ben sza bá -
lyo zott bio gáz üze mek fel ál lí tá si szán dé ka 
mind azt mu tat ja, hogy egy re ala po sab ban
át gon dolt stra té gia men tén ha la dunk – fo -
gal maz Sáry And rás, az Elmolight Bt. ke -
res ke del mi igaz ga tó ja. Tény ként szö ge zi
le, hogy az agráriumnak élel mi szert kell
ter mel nie, mert nem a me zõ gaz da ság fog -
ja az ener ge ti kai prob lé má kat meg ol da ni.
Nem (csak) az ener gia el lá tott ság lesz
gond a jö võ ben, ha nem az élel me zés. Eh -
hez va ló ban kor mány szin tû prog ram -
ra/prog ra mok ra van szük ség. To váb bá
ele mi ér de künk a ta la jok ter mé keny sé gé -
nek meg õr zé sé re, a me zõ gaz da sá gi ku ta -
tá sok, ok ta tás és szak ta nács adás élén kí té -
se, mert ko moly az elõt tünk ál ló fel adat. 

Er re biz ta tó je lek mu tat koz nak, s mel -
let tük hasz nos len ne nö vel ni – a ko ráb bi
évek ben le épí tett – nö vény- és ta laj vé del -
mi szak ma sze re pét. Tény az is, hogy nö -
vel nünk kell az élel mi szer-ter me lést (egy -
re ki sebb te rü le ten kell elõ ál lí ta ni egy re
több em ber szá má ra az élel mi szert), amely 
na gyobb tu dást és ku ta tá si hát te ret igé -
nyel ne, de mel let te erõ sebb stra té gi ai
együtt mû kö dés re lesz szük ség az agrá -
rium és a most át ala ku ló vi zes ága zat kö -
zött. Sáry And rás alá húz za: a hul la dé kok,
– köz tük a szenny víz iszap – és ve le a me -
zõ gaz da sá gi mel lék ter mé kek éssze rû fel -
hasz ná lá sa je len tõs mû trá gya-im por tot
vált hat na ki.

Alap el vek és ke re tek
Az úgyne ve zett hulla dék tör vény a

hasz no sítás irányába igyek szik terelni a
szenny víz iszapok elhe lye zését, s ennek
egyik eszköze, hogy a lera kási járulék
jelen legi tonnán kénti 3000 forintos díját
2016-tól 12000 forintra emelik. A Vidék -
fej lesz tési Minisz té rium terve zett, s várha -

tóan 2016-ban életbe lépõ rende lete úgy
fogalmaz, hogy a szenny víz iszap nyers -
anyag, melynek ener gia- és növényi
tápanyag tar talmát hasz no sí tani kell,
azzal a megjegy zéssel, hogy a szenny -
vizek és szenny víz iszapok mezõ gaz da sági 
terü leten való szak szerû felhasz ná lá sával
elke rü lendõk a talajra, a felszíni és felszín
alatti vizekre, vala mint az emberek egész -
sé gére, a növé nyekre és az álla tokra
gyako rolt káros hatások. A termõ földön
csak tisz tí tott szennyvíz, kezelt szenny víz -
iszap, illetve szenny víz iszap komposzt
hasz nál ható fel, és megha tá rozza a fel -
hasz nálás további feltét eleit (növény kul -
túrák, talaj tu laj don ságok, szennye zõ -
anyag határ ér tékek, stb.).

Álta lunk régóta vallott irány, misze rint
a termõ föld nem „hulladék depo” –
beiga zo lódni látszik, és a szigo rítás
minden kinek jól felfo gott érdeke – állítja
Sáry András. A szenny víz iszap kincs, ha
megfe le lõen kezelt, azaz mezõ gaz da sági
felhasz ná lásra terve zett, irányí tott, mikro -
bi o ló giai eljá rással a hulla dék körbõl ki -
emelve termékké alakítják. Ennek egyik
példája az irányí tott komposz tá lási tech -
no ló gia, amely számos helyen bizo nyí tott, 
ráadásul árbe vé telhez juttatja a komposzt
gyár tóját. A biogáz üzemek terme lési ma -
ra déka megfe lelõ mikro bi o ló giai keze -
léssel továbbra is felhasz nál ható a mezõ -
gaz da ságban (a 36/2006 rendelet betar tása 
mellett). Így az ener gián kívül egy másik
lehe tõ séggel – adott esetben már két bevé -
teli forrással – tervez he tõek a biogáz

üzemek. Itt a terme lési mara dékot sûrí teni
kell, mert a híg, kezel he tetlen, mezõ gaz -
da sági vagy egyéb hasz no sí tásra alkal -
matlan anyag (toxikus biotikum, TPH,
PAH, PCB, nehézfém tartalom) felhal mo -
zódhat, ami adott esetben jelentõs költ -
séget okozhat.

A jog al ko tó mind az el já rá sá ban, mind
a ha tár ér té ke i ben szi go rúbb ke ze lést el -
vár va a szenny víz isza pot ki eme li a hul la -
dék kör bõl és a kom poszt alap anya ga ként
ter mék ként ke ze li. Az iszap és szenny víz -
iszap fo gal ma kö zött is kü lönb sé get tesz.
Iszap nak mi nõ sül a te le pü lé si szenny víz
tisz tí tá sa kor ke let ke zõ és az eh hez ha son ló 
össze té te lû szenny vi ze ket ke ze lõ egyéb
szenny víz tisz tí tó mû vek bõl, szenny víz ke -
ze lõ be ren de zé sek bõl szár ma zó iszap és a
te le pü lé si fo lyé kony hul la dék. Ke zelt
iszap nak, az az szenny víz iszap nak te kin ti
ugyan ak kor a bi o ló gi ai, ké mi ai, il let ve hõ -
ke ze lés sel, vagy más meg fe le lõ el já rás sal
(így kü lö nö sen szenny víz iszap fel hasz ná -
lá sá val tör té nõ bio gáz elõ ál lí tást, kom -
posz tá lást). Ide so rol ja to váb bá a te le pü lé -
si fo lyé kony hul la dék tar tós, leg alább 6
hó na pig tar tó tá ro lá sá val, vagy ké mi ai ke -
ze lé sé vel nyert olyan isza pot, me lyek
szennye zõ anyag tar tal ma tel je sí ti a ren de -
let elõ írá sa it, és a ke ze lés ha tá sá ra a pa -
togenitása – pl. fekál co li és a fekál
strepto coccus tar tal ma – az ere de ti ér ték
tíz szá za lé ka alá csök ken. Sáry And rás
úgy fo gal maz, az iszap és szenny víz iszap
kö zöt ti kü lönb ség bõl adó dik szenny víz -
tisz tí tás el sõ és leg fon to sabb fel ada ta, va -
gyis a szennye zõ anya gok (szer ves anya -
gok, a nit ro gén- és fosz for tar tal mú ve gyü -
le tek) el tá vo lí tá sa a vi zes fá zis ból, ami nek 
egyik ered mé nye a szenny víz iszap. A
szenny víz iszap el he lye zé se fo lya ma tos
prob lé mát je lent het, de akár újabb le he tõ -
sé get kí nál egy meg fe le lõ meg ol dás sal,
ke ze lés sel s vé gül az így elõ ál lí tott termék
hasznosításával.

Hasz no sul hat a mel lék ter mék
A szenny vi zek tisz tí tá sá val a

szennyezõanyagok a ki in du lá si ér té kek tö -
re dé ké re csök ken nek, de az iszap ban kon -
cent rá ló dó táp anyag ok, szer ves anyag tar -
ta lom to vább ra is ma gas ma rad, te hát a
me zõ gaz da ság szá má ra ko moly ér ték, jól
hasz no sít ha tó mel lék ter mék, vagy alap -
anya ga le het to váb bi ter mék nek. Ameny -
nyiben a szenny víz isza pot a me zõ gaz da -
ság ban hasz no sít ják, ak kor rend kí vül fon -
tos, hogy a táp anyag ok mi nél na gyobb
arány ban (és jól fel ve he tõ ál la pot ban) le -
gye nek je len. A to xi kus ma rad vá nyo kat

Szenny víz-iszap kom poszt táp lál hat ja a nö vé nye ket
– Ér ték a szenny bõl
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mi ni ma li zál ni –, ha le het sé ges, eli mi nál ni
kell, hogy a ha tá so kat bi o ló gi a i lag ké pe -
sek le gyünk irá nyí ta ni, a kom poszt vég ter -
mé ket pe dig al kal mas sá te gyük a ta laj -
erõ-gaz dál ko dás szá má ra – termékként.

Ilyen el já rás több is lé te zik, nyil ván a
leg jobb és leg biz ton sá go sabb egy bi o ló gi -
ai vagy mik ro bi o ló gi ai el já rás, de a
szenny víz iszap hasz no sí tá sá ban rej lõ le -
he tõ sé gek jobb ki ak ná zá sá ra, fel hasz nál -
ha tó sá gá nak nö ve lé sé re to váb bi, bi o ló gi a -
i lag ke zel he tõ szer ves anya gok, se géd -
anyag ok hoz zá adá sa és együtt ke ze lé sé re
is van tech no ló gi ai pél da. Per sze ilyen kor
to váb bi fon tos té nye zõ az idõ és a szenny -
víz isza pok hasz no sí tá sá hoz szük sé ges ke -
ze lé sek költ sé ge is.

Hasz no sí tás in jek tá lás sal
Sáry And rás sze rint az iszap in jek tá lás

nem iga zán ne vez he tõ iszap ke ze lés nek,
ki vé ve, ha iga zol tan hoz zá já rul an nak a to -
váb bi, kör nye zet kí mé lõ át ala ku lá sá hoz,
hasz no su lá sá hoz. Min den eset ben az a
leg fon to sabb a szenny víz isza pok me zõ -
gaz da sá gi hasz no sí tá sa so rán, hogy ne je -
lent sen köz egész ség ügyi ve szélyt a la kos -
ság ra, az élõ vi lág ra, va la mint fito tox i -
citást a nö vény re. Ezt a kö ve tel ményt a
nyers iszap nál egyes el já rá sok úgy igye -
kez nek tel je sí te ni, hogy in jek tá lás sal a ta -
laj mé lyebb ré te ge i be jut tat ják be a ter més
ara tá sát kö ve tõ en, hogy a kö vet ke zõ ve ge -
tá ci ós idõ sza kig kel lõ en sta bi li zá lód has -
son, patogén és fitotoxikus ha tá sa le csök -
ken hes sen. A ho mo ge ni zált híg isza pot ki -
jut ta tá sa elõtt a szenny víz tisz tí tó te le pen
gra vi tá ci ós sû rí tés sel víz te le ní tik, majd ki -
szál lít ják a fel hasz ná lás he lyé re, ahol me -
den cék ben még leg ke ve sebb fél évig pi -
hen te tik.

Ter mé sze te sen az in jek tá lás ese tén is
te kin tet be kell ven ni a kor mány ren de let -
ben meg ha tá ro zott és meg en ge dett mér ge -
zõ ele mek és ká ros anya gok ha tár ér té ke it.
A ren de let ki tér a szenny víz, szenny víz -
iszap és a szenny víz iszap kom poszt me zõ -
gaz da sá gi fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges ta -
laj- és víz vizs gá la tok ra, to váb bá rög zí ti,
hogy a szenny víz, szenny víz iszap és a
szenny víz iszap kom poszt ag rár gaz da sá gi
fel hasz ná lá sa adott me zõ gaz da sá gi te rü -
let re mi lyen idõ tar tam ra és dó zi sok ra en -
ge dé lyez he tõ. Na gyon fon tos kö ve tel -
mény, hogy a fel hasz ná lás elõtt a ki jut ta -
tan dó szenny víz nek, szenny víz iszap nak,
szenny víz iszap kom poszt nak az 50/2001.
(IV. 3.) kor mány ren de let 2. szá mú mel -
lék let ben fog lalt jel lem zõ it meg kell hatá -
rozni, az az ta laj vé del mi ha tó ság a ta laj, a
ta laj víz, a szenny víz, a szenny víz iszap, il -
let ve a szenny víz iszap kom poszt vizs gá la -

tát meg kö ve te li. A tisz tí tat lan szenny víz,
nyers iszap, va la mint a ke ze let len te le pü lé -
si fo lyé kony hul la dék vagy más ke ze let len 
iszap a me zõ gaz da ság ban nem hasz nál ha -
tó fel. Ter mõ föld ön szenny víz iszap nem
tá rol ha tó és a fel hasz ná lás ra ki je lölt me zõ -
gaz da sá gi te rü let re csak az azon nal be dol -
goz ha tó szenny víz iszap mennyisége szál -
lít ható ki.

Kor lá tok és ti lal mak
Sáry And rás em lé kez tet rá, hogy a ta -

laj vé del mi ha tó ság ha tá ro za tá ban csak a
föld hasz ná ló hoz zá já ru lá sá val a fel hasz -
ná lás ra ter ve zett te rü let re en ge dé lye zi a
szenny víz, szenny víz iszap és a szenny víz -
iszap kom poszt ki jut ta tá sát, és egyi de jû -
leg elõ ír ja an nak fel tét ele it. Ha a föld
hasz ná ló ja és a tu laj do no sa nem azo nos,
ak kor a föld tu laj do nos be le egye zé se is
szük séges. Ar ra is em lé kez tet, hogy a
szenny víz, szenny víz iszap fel hasz ná lá sa
ti los a zöld ség nö vé nyek és a ta laj jal érint -
ke zõ gyü möl csök ter mesz té se ese té ben a
ter mesz tés évé ben, va la mint az azt meg -
elõ zõ év ben. Ter mõ szõ lõ és bo gyós gyü -
mölcs-, va la mint in ten zív, ala csony tör zsû 
gyü mölcs ül tet vé nyek ben szenny vi zet és
szenny víz isza pot csak a ve ge tá ci ós idõn
kí vül le het fel hasz nál ni. Ha gyo má nyos
mû ve lé sû ma gas tör zsû gyü mölcs fák ese -
té ben a ki jut ta tás és a be ta ka rí tás kö zött
leg alább 6 hét vá ra ko zá si idõ szük sé ges.
Szán tó föl di nö vé nyek ter mesz té sé re, va la -
mint ta kar mány ter mesz tés re hasz nált te rü -
le ten szenny víz iszap csak a be ta ka rí tás és
a kö vet ke zõ ve tés kö zöt ti idõszakban
juttatható ki.

Egy le he tõ ség a táp anyag ok
után pót lás ára

Ma gyar or szá gon egy re je len tõ sebb
gon do kat okoz a túl zott, vagy egy ol da lú
ke mi ká lia hasz ná la ta. Az ala csony szer -
ves anyag-vissza pót lás ból, a hu musz kép -
zõ dés le fé ke zõ dé sé bõl ere dõ károk azo no -
sak, és egy for mán sú lyo sak a vi lág bár -
mely ré szén. A mû trá gya árak fo lya ma to -
san emel ked nek, a több év ti ze de tar tó fo -
lya ma tos – és mennyi ség ben nö vek võ –
mût rá gyá zás sú lyos ká ro kat is okoz a föl -
dek ben. Egy re sür ge tõbb egy új al ter na tí -
va a táp anyag-után pót lás ra, a ter mõ föl dek
ta laj éle té nek vissza ál lí tá sá ra, mind ezt bi o -
ló gi ai ala po kon és a le he tõ leg ol csób ban.
Ré geb ben az ál lat te nyész tés re há rult Ma -
gyar or szá gon a me zõ gaz da sá gi te rü le tek
meg fe le lõ mennyi sé gû és mi nõ sé gû szer -
ves trá gya biz to sí tá sa, azon ban az ál lat ál -
lo mány csök ke né sé vel a szer ves trá gyá zá -
si le he tõ ség egy re szû kebb. Ugyan ak kor
egy le he tõ ség az egy re na gyobb mennyi -

ség ben ke let ke zõ szenny víz isza pok, kom -
mu ná lis szenny víz isza pok hasz no sí tá sa a
ter mõ föl dek ben ki ala kult szer ves anyag és 
mik ro elem hi ány vissza pót lá sá ra, hi szen
az al kal mas beltartalmi mu ta tók kal ren -
del ke zõ szenny víz iszap – meg fe le lõ ke ze -
lés sel – felhasználható.

Sáry And rás úgy fo gal maz, egy or szág,
amely nek a tel jes mû trá gya-fel hasz ná lá sa
im port, nem te kint het má sod la gos kér dés -
nek egy már ele ve meg lé võ táp anyag bá -
zist. Ar ról nem is be szél ve, hogy eu ró pai
uni ós el vá rás nak is ele get tu dunk ten ni a
szenny víz isza pok ke ze lé sé vel és an nak
meg fe le lõ hasz no sí tá sá val. A ke zelt
szenny víz iszap ból, kom mu ná lis szenny -
víz iszap ból egy irá nyí tott kom posz tá lás -
sal ké szí tett ter mék a mû trá gyák kal szem -
ben öko no mi kus, ol csóbb és ha tá sá ban
igen ked ve zõ a nö vény ál lo mány ra és ter -
més ered mény re. To váb bi elõ nye, hogy
ké pes hasz no sí ta ni az ag rár ága zat ban
éven te ke let ke zõ mint egy 30 mil lió ton na
sú lyú mel lék ter mé kek je len tõs ré szét is. 

Sáry And rás meg jegy zi, pél dá ul az
Elmolight ál tal ki fej lesz tett irá nyí tott
kom posz tá lási tech no ló gia cik lus ide je
60-90 nap, mi köz ben a bi o ló gi ai be avat -
ko zás faj la gos költ sé ge ele nyé szõ, kö rül -
be lül 500-800 fo rint kom poszt-köb mé te -
ren ként, az az egy át for ga tás ér té ke. Ered -
mé nye sen kom posz tál ha tók kü lön bö zõ
ere de tû bio masszák, szenny víz iszap, és
ha té ko nyan le bont ha tók a ta laj szennye zõ
ve szé lyes hul la dé kok, töb bek kö zött szén -
hid ro gén-szár ma zé kok, nö vé nyi- és ál la ti
ere de tû zsí rok, ola jok, gyógy szer gyár tá si
szer ves ve szé lyes hulladékok.

Bá lint Tóth Já nos

Termék
megnevezése

Fõtermék
aránya

Melléktermék
aránya

Burgonya és zöldség 58% 42%

Gabona 37% 63%

Gyümölcs 72 % 28 %

Hüvelyesek 26 % 74 %

Ipari növények 57 % 43 %

Szálas takarmányok 94 % 6 %

Szõlõ 52 % 48 %

Összes
növénytermesztés

47 % 53 %

Fõ ter mék és mel lék ter mék ará nya
szá raz anyag ban szá mít va


