
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, ezért gondoskodni kell az ártalmatlanításukról, illetve az újrafelhasználásukról!



Ártalmatlanítás fogalma a 2012. évi CLXXXV. Törvény szerint: 

„ami nem kezelés”

Ebbe a felsorolásba 
a komposztálást és a 
rothasztást 
besorolni nem, csak 
beleerőltetni lehet!

A víztesbe történő 
bevezetés, vagy 
kutakba való 
elhelyezés, miért 
lenne 
ártalmatlanítás ???

A lerakás, szerintünk 
a probléma 
áthárítása a jövő 
generációra.

Három megjegyzés



• Csak néhány kérdés:

– Mitől válnak a növények számára felvehetővé a 

ezen eljárások során szennyvíztisztítás alatt 

vízben oldhatatlanná tett N, P, és K vegyületek? 

– Történik-e valami az eredetileg e 

hulladékokban lévő nehézfémekkel, és egyéb 

mérgező anyagokkal?!

– Mi történik a kórokozó baktériumok spóráival?!

Komposztálás és Rothasztás = Ártalmatlanítás ???  
(Szerintünk, nem!)
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És mi van az Emisszióval ?

Szerintünk itt a széndioxidon túl sok egyéb gáz kerül a levegőbe! Pl. az anaerob 

szakaszban metán, és ammónia is! Vajon miért nincsenek kvantitatív adatok a 

komposztálás emissziójáról?! Ha nem mérjük, akkor nincs is?  Aztán valójában 

mekkora a szárazanyag tömeg vesztesége? Anyag és energiamérleg?!



A nehézfém 

megnevezése

Budapesti 

szennyvíz 

tisztító 

2014.04.1

7-i mért 

adat.

Egyes Európai országokban engedélyezett 

határértékek a szennyvíziszap felhasználására 

vonatkozóan, mg/sz.a kg

Magyar Szlovénia Dánia
Német- 

ország

Francia 

ország

Cd- kadmium 1,11 10 0,5 0,8 2 20

Cr- króm 78,20 1000 40 100 80 1000

Hg- higany 1,94 10 0,2 0,8 1,4 10

Cu- réz 492,00 1000 30 1000 600 1000

Zn- cink 1180,00 2500 100 4000 1500 3000

Pb- ólom 48,40 750 40 120 100 800

Ni- nikkel 86,10 200 30 30 60 200

As - arzén 6,87 75  25   

Mo- molibdén 6,59 20     

Co- kobalt 10,70 50     

Szabályozási különbségek - Hol és milyen terhelésű szennyvíziszap 

használható a mezőgazdaságban ?

Nehéz lenne magyarázatot találni arra, hogy Európán belül 

mi indokolja ezeket az óriási eltéréseket





BIOFIVE®-ENTECCO Termikus Ártalmatlanító Rendszer
Nem megsemmisítés! Nem égetés, termikus átalakítás 

zöldenergiává és hasznosítható hamuvá – zárt rendszerben!



Rugalmas, konténeres rendszer (változatok)



Példa a szennyvíziszap ártalmatlanítás anyag és energia áramára 

és pénzügyileg is mérhető eredményére (lehetséges változat)

A modell energia mérlege

Megnevezés MJ/h Részarány

Bevitt energia 7 968 100,00%

Ártalmatlanítás vesztesége 1 499 18,81%

Füstgázzal távozik 885 11,11%

Szárításra felhasználva 3 533 44,34%

A rendszer önfogyasztása 1 048 13,15%

Pellettálásra felhasználva 1 003 12,59%

Értékesíthető pellet kg 520

Az eredeti állapot és a modell pénzügyi 
összevetése

Eredeti állapot (szárítás fosszilis energiával)
Megnevezés Ft/üzemóra

Elektromos áram ára 2 880
Földgáz ára 10 391
Szárítmány lerakási díja 5 032
Összes fix töltség 18 304

A modell alapján számított
Faapríték többletköltsége 8 172
A fapellet árbevétele 36 375
A modell fix eredménye 28 203
Az eredeti állapothoz viszonyított 
többlet eredmény

46 507

Egy év üzemidöre  Ft/év 390 656 857



BIOFIVE®-ENTECCO Termikus Ártalmatlanító Rendszer


