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SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÁS ANYAGMÉRLEGÉRE 
IRÁNYULÓ VIZSGÁLATOK 

 
VÁGVÖLGYI ANDREA, MÉSZÁROS IMRE, CZUPY IMRE 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet 
vagvolgyi.andrea@uni-sopron.hu 

 
 
Bevezetés 
 
Magyarországon nagyjából 3 millió hektár nagyságú terület alkalmas települési szennyvíziszap, 
illetve iszapkomposzt hasznosítására. Ha ebből levonjuk a talaj- és talajvíz-vizsgálati eredmé-
nyek szerint kizárható területeket, akkor 1,2 millió hektár mezőgazdasági területtel számolha-
tunk.  
Ekkora nagyságú területen évente akár 5-6 millió tsza iszap is elhelyezhető, ami az összes éves 
iszaptömeg 20-szorosa. Erdőterületen csak termékkomposztok (termékké minősített komposzt) 
hasznosítására van lehetőség, évente nagyjából 20.000 ha-on, ami 160.000 tsza/év mennyiség 
felhasználását jelentheti.  
A szennyvíziszapok és szennyvíziszap komposztok a hasznosításuk során tápelemeket szolgál-
tatnak a növények számára, növelhetik a talajok szervesanyag tartalmát és adszorpciós kapaci-
tását, javíthatják fizikai tulajdonságait, valamint kedvezően módosíthatják azok vízgazdálko-
dását.  
Ugyanakkor tartalmazhatnak toxikus nehézfémeket, valamint szerves szennyezőket, amelyek a 
szennyvíziszap vagy az iszapkomposzt kihelyezésével feldúsulhatnak a talajban, vagy kilúgzó-
dással, növényi felvétellel, erózióval és deflációval távozhatnak onnan. Aggályos a gyógyszer-
maradványok és egyéb szerves szennyező anyagok jelenléte, ugyanis ezeket a szennyvíztisztí-
tási technológiák nem képesek eltávolítani. (Szennyvíziszap kezelési és hasznosítási stratégia 
2014-2023) 

Hazánkban az utóbbi években növekedett a szennyvíziszap mennyisége (1 ábra). 
 

 
 
1. ábra: A keletkezett szennyvíziszap mennyisége Magyarországon 2006-2017 között (ezer tonna) (Eu-

rostat adatbázis alapján, 2020) 
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Ebből a kezelt iszap kezelésére vonatkozóan az alábbi megállapítások tehetők a 2. ábra alapján. 
 

 
2. ábra: A szennyvíziszap kezelési formái 2006-2017 között (ezer tonna) 

(Eurostat adatbázis alapján, 2020) 
 
2017-re minimalizálódott a lerakott szennyvíziszap, valamint az iszap mezőgazdaságban való 
elhelyezésének mennyisége, viszont nőtt a komposztált és égetett mennyiség. 
Kezelés szempontjából kiemelve a 2006 és 2017 éveket (3. és 4. ábra) láthatjuk, hogy 2006-
ban a mezőgazdasági kihelyezés és lerakás dominált, ezt követte a komposztálás, mint kezelési 
művelet. 2017-ben viszont a komposztálási technológia vezette a kezelési műveletek rangsorát 
ezt követte az égetés és a mezőgazdasági kihelyezés csak azután következett. 
 

 
3. ábra: A szennyvíziszap kezelésének formái 2006-ban (%)  

(Eurostat adatbázis alapján, 2020) 
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4. ábra: A szennyvíziszap kezelésének formái 2017-ben (%)  

(Eurostat adatbázis alapján, 2020) 
 
Az irodalmi adatokból is látható, hogy a komposztálással, mint kezelési művelettel érdemes 
foglalkozni, kutatásunk is erre a kezelési műveletre irányult. 
 
Vizsgálat anyaga 
 
Kutatásunkban szennyvíziszap, hozzáadott lignocellulóz és a bomlási folyamatot elősegítő ada-
lékanyag aerob biotechnológiai módszerrel, azaz komposztálással történő lebomlásának anyag-
mérlegét vizsgáltuk.  
A komposztálási technológia helyi alkalmazása, a megfelelő „betanulás”, valamint az üzeme-
lési tapasztalatok megszerzése után szükséges a minél pontosabb anyagmérleg, azaz a bemenő 
és kimenő paraméterek ismerete. Segítségével jobban vizsgálható a folyamat költséghatékony-
sága, kiszámíthatóvá válik a gazdaságossága, tervezhetőek a logisztikai feladatok.  
Vizsgálatunkban komposztprizmákat különítettünk el, minden hozzáadott elem mennyiségét 
mértük, a mérések alapján pedig anyagmérleget készítettünk.  
A mért komponensek: 
a hozzáadott lignocellulóz (szalma);  
a bekevert szennyvíziszap; és  
a hozzáadott bomlási folyamatokat elősegítő adalék (ELMOLIGHT knauhau). 
A vizsgálat 2019.09.16-án kezdődött a prizmák bekeverésével, és 2020.01.17-én végződött az 
iszapkomposzt prizmából mezőgazdasági területre való kihordásával, utóérlelés nélkül. 
 
A komposztálás technológiája 
 
Az irányított prizmás komposztálási eljárásoknál (ELMOLIGHT technológia) az érlelési folya-
mat teljes egészében szabadtéri prizmákban megy végbe. A prizmás komposztálási módszernél 
a nyersanyagokat háromszög vagy trapéz keresztmetszetű prizmákba keverik be, és kívánt 
rendszerességgel átforgatják. Az átmozgatással egyúttal levegőztetik is a komposztot. A folya-
mat paramétereit rendszeresen ellenőrzik, ezzel nyomon követhető a komposztálás előrehala-
dottsága. Az érlelés/bomlás időigénye évszaktól, valamint időjárástól függően 30-120 nap kö-
zött változik. Mérsékelt gépesítettség, rendszerint mobil gépek alkalmazása és jó folyamatsza-
bályozás jellemzi ezeket a módszereket. 
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Vizsgálati eredmények 
 
A komposztálási tér korlátozottsága miatt, a kísérlet két prizma bekeverésével indult, majd a 
többszöri átkeverés folyamán a prizmák térfogata jelentősen csökkent. A folyamat során olyan 
térfogatcsökkenés következett be, hogy a komposztálás egy prizmával zárult. 
 

1. táblázat: Összesített mérleg jegyzék a vizsgált prizmákra 
Komposztáló mérleg jegyzék összesítve 

Szalma Iszap Adalék Teljes tömeg [kg] Bevitt tömeg [kg] Bevitt tömeg [kg] Bevitt tömeg [kg] 
5960 84120 4070 94150 

Kihordott tömeg [kg] 59320 
Komposztálás során végbemenő tömegcsökkenés [kg] 34830 
Kihordott komposzt mért szárazanyagtartalma [%] 30,49 

 
Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések 
 
A vizsgálati eredményekből látható, hogy a komposztálás során a hozzáadott és adalékanya-
gokkal érlelt iszap tömegében közel 37%-os csökkenés következett be. A komposztálás ered-
ményeképpen tehát csökken a szállítandó mennyiség, a komposztálás során javul az iszap struk-
túrája, valamint patogén mikroorganizmusok pusztulnak el az alapanyag magasabb hőmérsék-
leten tartásával (a komposztálás kezdetén). Azt is érdemes megjegyezni, hogy az 50/2001 Kor-
mányrendelet az iszapkomposzt termőterületre való kihelyezésében kevésbé szigorú, mint 
szennyvíz és szennyvíziszap esetében, hiszen az iszapkomposzt további (hő)kezelésen átesett 
anyag. A telepen a komposztáló tér nagysága korlátozott, mely nem tette lehetővé a megfelelő 
utóérlelést. Amennyiben utóérlelésre lehetőség lett volna a kiszállított komposzt víztartalmában 
további javulást tapasztalhattunk volna, ugyanis megfelelő utóérleléssel igen jelentősen növel-
hető a szárazanyagtartalom, ezzel együtt tovább csökkenthető a térfogat. A vizsgálatok befeje-
ződtek, a következő munkafázis az adatok kiértékelése, elemzése, következtetések levonása. A 
megfelelő elemzés érdekében mind a beviteli, mind a kimenő anyagokat szárazanyag-tarta-
lomra célszerű visszaszámolni. Ezt követően javasolt a kiértékelés, valamint adatelemzés. Az 
eddig elvégzett vizsgálatokból látható, hogy a további pontosítások érdekében újabb anyagmér-
leg készítése indokolt. Újabb kísérletek beállítását javasoljuk nyár eleji, esetleg nyári időpont-
ban. Ebben az esetben rövidebb komposztálási időre és jobb, magasabb szárazanyag tartalmú 
komposztra számítunk. 
 
Köszönetnyilvánítás 
 
A tanulmány/kutatómunka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat – 
RING 2017” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szechenyi2020 prog-
ram keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósult meg. 
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