


Az Iszapfaló Kft. 2006-ban jött létre, biológusok és halászati 
szakemberek közreműködésével. 2008-ban két év kutatómunka 
és eszközfejlesztést követően léptünk szolgáltatásainkkal a piacra 
és elsősorban horgász egyesületek, arborétumok és halászatok 
megrendeléseit teljesítettük. 

Biológiai kezelésekkel, saját fejlesztésű kezelőeszközökkel és eljárásokkal számos 
vízterületen kínáltunk már jól működő és gazdaságos megoldásokat. 
A biológiai iszaptalanítás mellett 2010-től középteljesítményű, mobil eszközöket 
kezdtünk fejleszteni a mechanikai iszaptalanítás lehetőségeinek bővítésére, a kisebb 
vízterületek gyors és hatékony hidromechanizációs kotrására.

2011-re az Iszapfaló Kft. szolgáltatásai között vannak olyan eljárások, melyek használatával, 
akár azonnal szállíthatóvá válik a hidromechanizációval termelt zagy üledéktartalma, a 
tiszta víztartalom pedig folyamatos üzemben visszaengedhető a vízterületre.
2013-ban létrejött a gödöllői Haszonállat-génmegörzési Központ területén a Halászati, 
Génmegőrzési Kutató- és Programközpont, melynek az Iszapfaló Kft, a Szent István 
Egyetemmel és az Aranyponty Zrt.-vel közösen alapítója volt. 
Kiterjedt partnerhálózatunkkal és 10 éves tapasztalattal a hátunk mögött, számos 
megoldás közül tudunk személyre szabott konstrukciókat kínálni megrendelőinknek.  

Célkitűzéseink:
• hatékony és környezettudatos, élőkultúrás eljárások népszerűsítése a hazai akvakultúrában,
• kis energiaigényű, alternatív energiával működtetett, környezetbarát vízi munkagépek fejlesztése 
és üzemeltetése,
• továbbhasznosítása a tavainkban felgyülemlett szerves anyagoknak, alternatív felhasználási lehetőségek 
fejlesztése,
• partnerség és együttműködések erősítése Magyarország vizein.

Cégünk bemutatása

Kiemelt partnereink:



Szolgáltatásaink

Teljes körű állapotfelmérés
• Ultrahangos medervizsgálat
• 3D-s mederkép készítése
• Mechanikus üledékmérés
• Víz/iszap minőségvizsgálat
• Geodéziai mérések

Hidromechanizációs kotrás
• Kis- és középteljesítményű hidromechanizációs kotrási munkák tervezése/kivitelezése
• Speciális kotrási eljárások tervezése/kivitelezése
• Gyorsülepítéses zagykazetták kialakítása

Biológiai iszap- és vízkezelés
• Nagy teljesítményű kezelések kivitelezése, ütemezés
• Kezelőeszközök fejlesztése, értékesítése
• Kezelőanyagok forgalmazása, szaktanácsadás

Víztelenítés
• Különböző teljesítményű víztelenítő berendezések üzemeltetése/
fejlesztése
• Geotextíl víztelenítő párnák gyártása és alkalmazása

Műszaki tervezés / vízépítés



Cégünk felmérése a vízterület és környezetének részletes vizsgálatából 
áll. Ennek eredményeképpen, több eljárási lehetőséget mutatunk be és 
hasonlítunk össze. Teljeskörű ajánlatot, költségkalkulációt tudunk adni 
megrendelőinknek, mind biológiai és mechanikai, mind egyéb alternatív 
megoldásokról. A kapott eredmények alapján kezelési, eljárási ütemtervet 

készítünk .
Felmérésünk eredményeit jegyzőkönyvbe foglaljuk, mely dokumentum 

alapja lehet más ajánlatok bekérésének és a későbbi eredmények értékelésének.

Felmérésünk elemei:
- 3D mederrajz készítése
- Iszapréteg vastagságának mechanikus eszközzel történő vizsgálata
- Ultrahangos meder- és iszapréteg vizsgálat, jelrögzítés
- Terület és térfogat számítások (gps-Sonar)
- Mintagyűjtés, tájékozódás az iszap és víz fizikai és kémiai összetételéről
- Növényzet meghatározás
- Depóterületek vizsgálata és GpS jelölése, térfogatszámítások
- Gátak, műtárgyak állapotvizsgálata
- Szelektív halászat, próbahalászat
- Állománybecslés

Állapotfelmérés, 
kezelési és eljárási tervkészítés



Hidromechanizációs kotrás

Kotrási tevékenységünk a kisméretű medencék, fóliázott tavak és ülepítő kazetták kotrását ugyanúgy 
magában foglalja, mint kikötők, halastavak, víztározók hidromechanizációval történő iszaptalanítását. A 
különböző teljesítményű kotrógépek alkalmazása mellett, saját fejlesztésű eszközökkel tudjuk megoldani 
a speciális feladatokat is. Elsősorban könnyen mozgatható és hatékony eszközökkel állunk megrendelőink 
szolgálatára országszerte. 
2015-től automatizált, kis energiaigényű kotrási rendszerek alkalmazásával bővítettük a szolgáltatásainkat, 
hiszen üzemeltetésük sok esetben rendkívül gazdaságos lehet.

Felmérésünket követően nem csak a hidromechanizációs lehetőségeket tudjuk mérlegelni, hanem egyéb 
gépi beavatkozások eredményességét is. 

Arra törekszünk, hogy
• minden munkánk alkalmával a legcélszerűbb megoldásokat ajánljuk,
• ökológiai szemlélettel, felelősen végezzünk munkát,
• a megrendelő elvárásait, személyre szabott módon teljesítsük,
• innovatívan végezzük a munkánkat.

A kotrási munkákat kiegészítve zagyterek kialakításával, tereprendezéssel, táj helyreállítással, 
hulladékszállítással állunk megrendelőink segítségére.  Szükség esetén, különböző gépi illetve 
gyorsülepítéses víztelenítési eljárást alkalmazunk.



Napjaink egyik legújabb lehetősége, a pelyhesítő anyagokkal történő flokkuláció, új távlatokat nyit 
a hidromechanizációs kotrás területén is. Olyan egyszerű technikai megoldások válnak tökéletesen 
használhatóvá, melyek eddig szóba sem jöhettek. Ilyen egyszerű megoldás a geopárna, mely önmagában 
nem lenne használható, de pelyhesítés mellett új dimenziókat nyit az iszapelhelyezés, 
illetve a fáziselválasztás terén. Ezzel a megoldással csökkenthetjük a 
zagyterek méretét, továbbá építkezni lehet azonnal a kikotort üledékkel. 
Akár hegyeket építhetünk, gátat védhetünk, magasíthatunk, szigetet 
és partvédelmet építhetünk könnyedén. Az olcsó és újkeletű 
megoldás felhasználási lehetőségeinek, csak a fantáziánk szab 
határt!

Előnyök
• költséghatékony megoldás
• környezetbarát kivitelezés
• új deponálási lehetőségek
• az üledék építőanyaggá válhat
• nagyteljesítményű leválasztás

Gépi leválasztás, gyorsülepítés 
Az Olsa széria kisteljesítményű gyorsülepítő gépcsaládunk, mely nek tagjai képesek 
folyamatos üzemben szétválasztani a zagy iszap és víztartalmát. Hidroszeparációs 
eszközeink képesek akár kertitavakból és nagyobb vízterületekből kinyerni az üledéket 
úgy, hogy a tó vizét többször cirkuláltatják rendszerükben. Az Olsa széria fejlesztési 
irányai a teljesítmény növelése, könnyű szállíthatóság, gyors üzembe 
helyezhetőség, kis energiaigény.

Kis és középteljesítmény mellett számos innovatív és 
környezetbarát zagytér-kialakítást alkalmazunk, amik 
nagyon megkönnyíthetik a munkánkat. Munkánkkal 
arra törekszünk, hogy komplett kotrási rendszerek 
et tudjunk megrendelőinknek kínálni, ezért 
az ülepítési/leválasztási eljárásokat munkánk 
jelentős részében alkalmazzuk.

Geotextíl víztelenítő párnák
gépi leválasztás, gyorsülepítés 



Biológiai iszap- és vízkezelés

Cégünk eljárásokat és eszközöket fejleszt a biológiai iszap- 
és vízkezelés lehetőségeinek bővítése érdekében. 

A megfelelő hatóanyag mellett, az élőkultúrás 
eljárásoknál nagyon fontos, hogy a hatóanyag 
megfelelőképpen és megfelelő időben legyen 
kijuttatva.
Több konstrukcióval állunk megrendelőink 
szolgálatára, így jól tudjuk egyeztetni a megrendelői 
igényeket és a problémamegoldáshoz szükséges 

lépéseket. Több hatóanyag alkalmazásával és egyéb 
alternatív eljárással már tíz éve állunk a hazai felszíni 

vizek szolgálatában. Úgy gondoljuk, hogy munkánknak 
köszönhetően nem csak a horgászok érzik 

jobban magukat a parton, hanem a vízi élettér 
minden résztvevője hasznát élvezi.

Saját fejlesztésű eszközeinkkel az alábbi kezelési formákat tudjuk alkalmazni:
• Víztest és vízfelszín oltás, por és folyékony halmazállapotú hatóanyagokkal,
• Iszapfelszín kezelés - anaerob kijuttatások,
• Iszaptest oltások teljes vastagságban.

    



Eddigi pályafutásunk során a legtöbbet az EM hatóanyaggal foglalkoztunk, hiszen ár-érték arányában és 
megbízhatóságában egyedülállónak tartjuk ezt a készítményt.      

Effektív Mikroorganizmus (EM) technológia
Az EM bemutatása

Az EM kifejlesztője japán kutatócsoport mikrobiológus professzor és csapata. Az EM 
egy mikrobiológiális ökoszisztéma, amely tartalmaz fotoszintetizáló baktériumokat, 
tejsavbaktériumokat, sugárgombákat, valamint fermentáló (élesztő) gombákat nagy 

fajgazdagságban és megfelelő arányban.
Garantált élőcsíraszám legalább 2*108 (200 millió) db/ml. Ebben a ökoszisztémában mind 

obligált, fakultatív anaerob, mind aerob baktériumok, sugárgombák, mikrogombák csoportjából 
akadnak képviselők, amelynek mindegyike megtalálja életfeltételeit és kölcsönösen szolgáltatnak 
egymásnak.

„Sokkal könnyebb és értelmesebb létrehozni egy kedvező mikroflórát, 
mint a kedvezőtlent elpusztítani.”

        Dr. Teruo Higa

Az EM működése
A mikroorganizmusok kedvező hatásai négy alapelven nyugszanak:
1. kiszorítás: a kedvezőtlen vagy kórokozó hatású mikroorganizmus kiszorítása a fermentálandó 
közegből,
2. dominancia: az oltott mikroflóra működésének áthangolásával rothadás helyett erjedés megy végbe,
3. bioaktív anyagok termelése: antioxidánsok, vitaminok termelése, amely segíti a hasznos szervezetek 
működését,
4. asztalközösség (commensalismus): a fiziológiai csoportok együttműködése a táplálékforrások 
átalakításában.

Az EM felhasználási területei szinte végtelenek (növénytermesztés, állattartás, kármentesítés, 
fertőtlenítés, hulladékkezelés, komposztálás...), mindenhol kedvező hatást képesek kifejteni, mert a 
fermentáló életfolyamatokat támogatják.

Az EM technológiával kezelt tavaknál...
• a szerves lágyiszap egy szezon alatt is számottevő mértékben csökken,
• az algásodást visszaszorítja és a már elhalt algáktól bűzös vizeken is gyors, de hosszú távú, kedvező 
hatást fejt ki
• iszap szerkezete tömörödik, minősége jelentősen javul, így csökken a gázfelszabadulás mértéke, kock-
ázata
• tömörebb, alacsonyabb víztartalmú, inkább ásványos hordalék jellegű iszap mechanikai eltávolítása is 
sokkal hatékonyabb, eredményesebb, ha szükséges egyáltalán
• megfigyelhető a szárazra állított tavaknál az iszap szaga, ill. annak hiánya, ami szemléletesen mutatja 
a kedvező változásokat,
• az áthangolt mikróbavilág nem hogy ártalmas anyagokat nem termel, de bioaktív ter-
mékeik (rendkívül nagy hatású antioxidánsok) igen jótékony hatással bírnak a 
halak életműködéseire, ellenálló-képességére sőt a húsuk ízletességére és 
eltarthatóságára is.



Műszaki tervezés / kivitelezés

Elsősorban a munkánkhoz köthető vízi létesítmények kivitelezését vállaljuk, így vízszabályzó műtárgyakat, 
partvédelmeket, stégeket sűrűn építünk.

Számos lehetőséget rejt magában a víztelenítő párnák alkalmazása partvédelmek esetén is, hiszen 
az üledék, mint építő anyag így nagyon jó szolgálatot tehet gátemeléseknél, gátszélesítéseknél, 
szigetek, félszigetek építésénél. Az így készült megoldások hosszú életűek, helyszínre szabottak és 
költséghatékonyak.

Felszerelt műhelykapacitással és a vízi eszközfejlesztésben szerzett 10 éves tapasztalattal állunk 
megrendelőink segítségére, egyedi eszközök, célszerszámok tervezésében/kivitelezésében.
 



Kiemelt referenciáink

Hidromechanizáció/fáziselválasztás
Bátor Tábor Alapítvány – Hatvan
Colas Magyarország Zrt. - Keszthelyi szennyvíztisztító telep medence-kotrása
Vácrátóti Botanikus Kert – részleges hidromechanizációs kotrás/fáziselválasztás
Magyar Telekom Nyrt. – Balatonkenesei kikötő kotrása – szikkasztó párna
Pilisi Parkerdő Zrt. Gyarmatpuszta 4 ha kotrása/EM kezelése
Vértesi Erdő Zrt. – Csákvári erdészet – Kápolna-pusztai kistó kotrása
Békés – Kőrös kikötő kotrás
Pócsmegyer – Klímapark tavának kotrása
Gergely Faiskola – víztározó kotrás / szikkasztó párna 
Szalárd – víztározó kotrása / gyorsülepítés

Biológiai kezelések
Fővárosi Állat és Növénykert – Nagy-tó karbantartása 
Vácrátóti Botanikus Kert
Szlovákia – Rúban víztározó biológiai kezelése
Dombóvár – Tüskei-tó 4 éves EM kezelése
Monor – Gombás-tó
Martonvásár – Brunszvik-kastély parktó – 4,5 ha
Szlovákia – Berek III. 
Czikkhalas – Varsád III. 
Etyek – Horgásztó – 21 ha 
RDHSZ – Makád I. termelői tó 
Pécel – Tőzeg III – 1,5 ha 
Tiszalúci-holtág – 5 ha
Gyirmót – Holt-Marcal (felső szakasz)
Bélapátfalva – Gyári-tó – 1,5 ha
Dunakeszi SHE horgásztava
Bácsalmás – Kígyós-tó
Királyréti Horgásztó
Gödöllő – Malomtó
Isaszeg – Breki I.-II.
Csömöri Horgásztó
Fóti Horgásztó
Isaszeg – Béke Horgásztó

Felmérés/tanulmánykészítés
BGT Hungária Kft. – Medervizsgálatok, mintagyűjtések
Propontis Kft. – Hidak mederkörnyezet vizsgálata
Tanyató Program Kézikönyve – átfogó tananyag
Tonna Bt. – Isaszegi tórendszer medervizsgálata
Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér – víztározó medervizsgálata és kotrási terve
Rozsályi bányató medervizsgálata
Jeli Arborétum vízrendszerének speciális kotrási lehetőségei - tanulmány



Kapcsolat

Iszapfaló Kft.
Cím: 2100 Gödöllő, Ősz utca 20.
Tel.: +36-28 421 722
e-mail: info@iszapfalo.hu
Cégjegyzékszám: 13 09 110539.
Adószám: 13844549-2-13

Telephely
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200. – Haszonállat-génmegőrző Központ (HáGK)

Kovásznai Szász Gergely - kapcsolattartó, műszaki vezető
Tel.: +36-20/228 7484
e-mail: kovasznai.gergely@iszapfalo.hu


