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1. fejezet - 1. A biogáz előállításának 
külföldi és hazai helyzete, tendenciái 
és felhasználása 

1. 

A mezőgazdasági termelés új irányzata, az energiatermelés a termelők részére sokféle jelentéssel bírhat. A 

növénytermesztők és a szállítmányozók részére a biztosabb és korlátlan piacot, az állattenyésztők és a 

feldolgozók számára pedig egyesek szerint a drágább takarmányt/alapanyagot jelentheti. A biogáz-előállítás 

azonban egy olyan eljárás, melyben kiválóan megfér egymással a növénytermesztő és az állattenyésztő – sőt ha 

egy jelentős hőigényű vágóhíd, vagy szárító is található a szereplők között, az csakis előnyös lehet. Egy 

biogáztelep képes lehet ellátni vízzel és tápanyaggal a szántóföldeket, feldolgozni bármilyen szervesanyagot, 

hővel ellátni a nagyfogyasztókat, a villamos áram – nagyméretű üzem esetén akár a földgáz minőségű biometán 

– pedig jogszabályilag garantáltan értékesíthető termékek hazánkban is. Mindezt úgy, hogy közben az üzem 

hulladékgazdálkodási feladatokat is ellát, lehetővé teszi a versenyképes termékeket előállító állattartó telepek 

további működését, jó esetben fejlődését is. Fontos kihangsúlyozni, hogy csak az állattartó telep hosszú távú 

működtetésének szándéka indokolhatja egy ilyen üzem létrehozását, bizonytalan piaci-gazdasági 

feltételrendszerben szinte biztos a kudarc. 

A biogáz szerves anyagok anaerob erjedése során képződő, a földgázhoz hasonló, rendkívül sokoldalúan 

felhasználható légnemű anyag. Előállítására bármely, az élelmiszergazdaságban és a kommunális szférában 

képződött szerves anyag alkalmas. A folyamat spontán módon is lejátszódik mélyvízi tengeröblökben, 

mocsarakban és hulladéktároló telepeken, azonban mesterséges beavatkozással a gáztermelés hatásfoka 

megsokszorozható. A mikróbák együttműködésével nyert gáz mintegy 50-70 % éghető metánt, 28-48 % égésre 

képtelen széndioxidot és 1-2 % egyéb gázt, elsősorban kénhidrogént és nitrogént tartalmaz. A földgáz, mint 

ismeretes, gyakorlatilag teljes egészében metánból áll, ezért a biogáz fűtőértéke a metán részarányától függően a 

földgáz fűtőértékének 50-70 %-át teszi ki (18-25 MJ/Nm3), mely sűrítéssel, illetve a széndioxidtól való 

megtisztítással növelhető. 1 m3 biogáz hőenergiája tisztítás nélkül megközelítőleg 0,5 liter tüzelőolajat, vagy 1 

kg feketeszenet képes helyettesíteni. Tisztítás után a földgázzal gyakorlatilag megegyező fűtőértéket képvisel. 

A hazai biogázüzemek elsősorban hulladék-gazdálkodási céllal valósultak meg, a biogázból pedig szinte 

kizárólag villamos áramot és hulladékhőt állítanak elő. Ennek indokoltsága a közvetlen hőhasznosítással 

szemben egyértelmű: nagyobb méretekben és a nyári időszakban szinte lehetetlen kizárólag hőenergia-

termelésre felhasználni a biogázt. 

A megtermelt biogáz mintegy felét Nyugat-Európában energianövényekből állítják elő (www.akii.hu, 2009) és 

döntő részben villamos áramként hasznosítják. Mindezt magyarázza a „zöld áram” magas (energianövények 

felhasználását és kisüzemeket kiemelten támogató) átvételi ára, az energianövények területi alapú támogatása, a 

hulladékgazdálkodás szigorodása, valamint termelői csoportok és vertikális integrációk létrejötte is. A CO2-

piacnak 2008-ig egyre jelentősebb szerepe volt a finanszírozásban, a világválság miatt azonban ennek értéke 

(valamint a környezetvédelmi beruházások nagysága is) jelentősen csökkent. 

Hazánkban az egy főre jutó biogáz-termelés az EU átlagának mintegy hatodrésze (0,08 GJ/fő), míg elméletileg a 

földgáz-fogyasztásunk mintegy 30 %-át állíthatnánk elő biogázból (Szunyog I, 2009).A megújulókon belül az 

EU-ban éppen a biogáz-eljárás az, amely a legdinamikusabban terjed. 2007-ben 5,9 MtOE (millió tonna-

olajegyenérték) biogázt állítottak elő az EU-ban, az iparág 15-20 %-os növekedése várható a következő években 

is. 2011-ben a termelés meghaladta a 10 Mtoe-t (1. táblázat). A vezető szerep Németországé, ahol a termelés 

ezer lakosra vonatkoztatva 51,5 toe/év. míg Magyarország 3,1 toe/ezer fő/év biogázt termel, de a termelés 

jelentős bővülésére számítanak (AKI, 2012). 
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2. 1.1. A biogáz-előállítás története, indokai 

A biogáz felfedezésének története több évszázadra nyúlik vissza. Shirley 1677-ben fedezte fel a mocsárgázt. 

Volta 1776-ban megállapította, hogy ez éghető anyag, Daltonnak pedig 1804-ben sikerült kimutatni belőle a 

metángázt. Pasteur fedezte fel, hogy ezt az anyagot mikróbák állítják elő. 1888-ban ezen megfigyelések 

eredményeképpen, Gayon a Francia Tudományos Társaság ülésén már olyan gázt égetett el, melyet trágyából és 

vízből saját maga állított elő 35 oC hőmérsékleten. A módszer fejlődése igen gyors volt: a világ első 

biogáztelepét 1856-ban az indiai Mantungában, egy lepratelepen helyezték üzembe, 1896-ban az angliai 

Exeterben közvilágításra használták a biogázt, 1937-ben pedig már 7 német nagyvárosban működtek biogázzal 

üzemelő szemétszállító járművek. A biogáz-biotrágya előállítást a világon 1806-ban H. DAVY, a trágyából való 

gázkiáramlással indította el. 1857-ben Bombayban valósult meg az első biogáz berendezés. 1920-30 között a 

szennyvíziszapok anaerob erjesztését kezdték el, amivel ugyancsak biogázt lehetett nyerni. 1942-ben 

DUCELLIER és ISMANN Algériában mezőgazdasági hulladékot erjesztettek kétütemű fermentációs 

módszerükkel. A mai formában a második világháború után kezdődött el az eljárás széleskörű elterjedése, a 

másodlagos energiaforrások felkutatása jegyében, mint ami a legkedvezőbb és legegyszerűbben hasznosítható 

eljárás. 

Hazánkban évszázadunk első felében kezdődtek meg a kutatások és a hazai próbaüzemek mellett 1959-65 

között már Indiában is létesült két biogázüzem Dr. v. Bartha István tervei alapján (Bartha I, 1966). 

A Világon már 1983-ban 9 millióra becsülték a biogáztelepek számát, melyből a Távol-Keleten mintegy 7,5 

millió - nagyobbrészt kisüzemi méretű és kézi üzemelésű - működik főleg egészségügyi és energianyerési céllal. 

Ezen létesítmények eredményes működése olcsóságukban rejlik, hiszen keverő-berendezésük egyszerű, a meleg 

éghajlat miatt fűtetlenek és fóliafedésűek, ugyanakkor a kezdetleges technológia miatt üzemeltetésük sokszor 

életveszélyes. 

A külföldön eredményesen működő telepek az alábbi komparatív előnyökkel rendelkeznek a hazai üzemekkel 

szemben (Bai et al, 2005): 

• Nyugat-Európa: 

• jelentősebb állami támogatás mind a beruházásnál, mind a megtermelt elektromos áram értékesítésekor, 

• szigorú hulladékkezelési szabályok (drága a hulladéktárolás), magas energiaárak, 

• a biotrágya felvevőpiaca biztosított. 

• Egyesült Államok: 
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• a szigorú környezetvédelmi előírások betartatása miatt sokszor az állatállomány 

• növelése nem biztosítható egyéb módon, 

• elektromos áram termelése esetén a magas hálózatfejlesztési hozzájárulás megtakarítása. 

• Közép- és Dél-Ázsia: 

• a fermentorok fűtése - a meleg éghajlati viszonyok miatt - nem szükséges, 

• az alacsony technikai színvonal miatt alacsony beruházásigény, 

• alacsony komfortigény, járványmentesítés fokozottabb jelentősége. 

Ausztria, Németország és Svédország sok tekintetben példaként szolgálhat a hazai alkalmazásra, ezért röviden 

ennek a három országnak a legfontosabb jellemzőit mutatom be. 

Ausztriában a farmméretű üzemek a meghatározóak. Az új üzemek átlagos mérete 250-500 kWe között van. A 

biogázüzemmel rendelkező farmok átlagosan 70 ha mezőgazdasági területtel rendelkeznek, mely jelentősen 

felülmúlja az átlagos mezőgazdasági üzemméretet (17 ha) és a korábbi biogáz-farmok nagyságát is. A 

biogáztelepek tulajdonosainak 90 %-a rendelkezik állatállománnyal, átlagosan 64 nagyállat-egységgel, 

túlnyomórészt szarvasmarhával. Bár Ausztriában mindössze 9 % a biogazdálkodók aránya, a biogáz-üzemmel 

rendelkezők körében 23 % ez az arány, ezek természetesen a kisebb üzemek köréből kerülnek ki. A biogáz-

telepek 15 %-a szövetkezeti rendszerben üzemelnek, több farm szervesanyag-gazdálkodását integrálva – ezek 

kizárólag az új üzemek köréből kerülnek ki. Az üzemek túlnyomó része állati trágya és energianövények 

együttes erjesztését végzi. Ennek alapanyaga minden második üzemben a silókukorica, kisebb mennyiségben 

fűszilázs, zöld rozs, lucerna, lóhere, sőt zöld napraforgó is előfordul. Az energianövényt termesztő farmerek 23 

%-a kifejezetten biogázcélra termel alapanyagot. Az üzemek több, mint fele nagy zsírtartalmú szerves 

hulladékokat és ételmaradékot is hasznosít, melyek begyűjtését saját maga végzi, a nagyobb üzemek külön 

tartálykocsikkal. A receptúra általában legalább háromféle alapanyagra alapozott és változatlan összetételű, 

szezonális ingadozások a turisztikailag frekventált régiókban, vagy a legeltetéses állattartás alkalmazása esetén 

fordulnak elő. Az üzemi kapacitás átlagos kihasználása a régebbi üzemeknél 80 %, az újabbaknál (2000 

utániaknál) mintegy 70 %-os, utóbbi üzemek a termelés felfuttatásával számolnak 

(http://www.biomassmagazine.com/. A zöldáram ára elsősorban az üzemmérettől függ (13-18,5 €c/kWh), ezért 

a kisebb üzemek terjedtek el. 

Németország termeli az EU-27 biogáz alapú villamos energiájának több mint a felét, 15 000 GWh-t, amellyel 

4,3 millió háztartást látnak el energiával. A biogáz ágazat 30 000 embernek adott munkát 2010-ben Abból a 275 

ezer hektár mezőgazdasági területből, melyet az EU-27-ben biogáztermelésre használnak, 240 ezer ha 

Németországban található, ez 1,3 %-os részarányt jelent, ami több, mint tízszerese az EU-27 és mintegy 50-

szerese a Világ átlagának. 2030-ra 4,5 millió ha-ra tervezik ennek növelését, melynek nagyrésze silókukorica, 

de terjed a napraforgó, szudánifű és cukorrépa alkalmazása is. (http://www.renewables-made-in-

germany.com/en/biogas). A zöldáram átvételi árát egy komplex rendszer határozza meg, mely a méretet, a 

technológia korszerűségét, a felhasznált alapanyagot és a hőhasznosítás irányát veszi számításba (10-33 

€c/kWh). 

Svédországi specialitás, hogy a biogáz értékesítése három csatornán keresztül folyik: az országos gázvezetéken 

kívül 150-200 palacknyi gázt tartalmazó konténerekben, valamint helyi gázvezetékekben is lehetséges. Az 

utóbbi elsősorban a farmerek részére kedvező megoldás, hiszen így tisztítás nélkül is továbbítani tudják, vékony, 

olcsó műanyag vezetékeken keresztül a képződött biogázt, mely egy dúsítóba szállítja azt, ahol megfelelő 

minőségűre tisztítják. Az állam szintén erőteljesen támogatja ezt a szférát: a biogázos járművek nem fizetnek 

parkolási- és (Stockholmban) behajtási díjat, 35 % beruházási támogatás elérhető, ÁFÁ-n kívül más adó nem 

terheli (ez a földgázhoz képest 1, a folyékony üzemanyagokhoz képest 5-7 Ec/kWh kedvezményt jelent), 

jövedelemadó-kedvezményt vehetnek igénybe a kocsi-tulajdonosok és a forgalmazók, a kormányzati 

járművásárlásnál pedig kifejezetten a bio-hajtóanyagokkal működő autókat részesítik előnyben. A kormányzati 

járműpark 35 %-át teszik ki jelenleg ezek a járművek. Jelenleg 69 benzinkútnál lehet tankolni tisztított biogázt, 

ezen kívül 26 helyen működik csak a buszok feltöltésére szolgáló, lassabb feltöltésre képes busz-töltőállomás. 

Az éves forgalom csak a nyugat-svédországi régióban is évi 10 millió m3 fölött van, ebből a régióból indult ki 

(Göteborg és Götaland városok, valamint a Volvo cég részvételével) a „Biogáz-városok” elnevezésű 

kezdeményezés, melynek célja a hajtóanyagcélú biogáz-hasznosítás elterjesztésével a belvárosok tiszta 

levegőjének biztosítása (Bai, 2007a). 
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2. fejezet - 2. A biogáz jellemzői, 
előállításának mikrobiológiai 
összefüggései 

1. 

A biogáz előállítása több szempontból is különleges helyet foglal el a megújuló energiaforrások között. Ez az a 

biomassza-felhasználási mód, amely a legsokoldalúbb módon elégítheti ki a felhasználók – különösen egy 

település, vagy egy mezőgazdasági vállalkozás – igényeit, hiszen a folyamatban - közvetlenül, vagy további 

átalakítás során - többféle termék állítható elő. Ezek a következők: 

Saját felhasználásra 

• biogáz, mely hasznosítható fűtésre, hűtésre, gázmotorok meghajtására, 

• biotrágya, mely a felhasznált szerves trágyánál, illetve kommunális hulladéknál jóval értékesebb, 

• szén-dioxid, a biogáz tisztításának mellékterméke (üvegházak, alga szén-dioxid trágyázása). 

Értékesítésre 

• tisztított biogáz (biometán), melynek jellemzői megegyeznek a földgázéval (fűtés, hálózatba táplálás, 

autógáz), 

• elektromos áram a biogáz generátorral történő átalakításakor, 

• dúsított biotrágya virágföldként, illetve humuszképző anyagként, akár biogazdálkodók részére is. 

A gyakorlatban a különféle szerves anyagok egy kilogramm szárazanyagából mintegy 230-400 liter biogáz 

kinyerésével lehet számolni. Az elméletileg lehetséges érték: 587-1535 l/kg. Ezen belül a hevítő hatású 

trágyáknak, valamint a cukorrépa-, a kukorica- és az élelmiszeripari termelés melléktermékeinek a 

legkedvezőbb a fajlagos biogáztermelésük. Ez még fokozható az alapanyagok keverésével, mely további 1-40 

%-kal javíthatja a gázkihozatal hatásfokát. Legmagasabb a metántartalma a szennyvíziszapokból erjesztett 

biogáznak (70 %), ezt követi a mezőgazdasági melléktermékekből (60-65 %), majd a szilárd települési 

hulladékokból (50 %) nyerhető gáz metántartalma. Az utóbbiak elgázosodásával képződő depóniagázban jóval 

magasabb a nitrogén aránya is (Bai et al, 2007). A földgáz, a biogáz és a depóniagáz legfontosabb jellemzőit az 

2. táblázatban mutatjuk be. 
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Alapvető szempont a technológia tervezésekor hogy minél olcsóbban állítsuk elő a felhasználni kívánt 

termékeket. Ez lényegében háromféleképpen érhető el (Bai et al, 2005): 

• Lehetőleg helyben rendelkezésre álló alapanyagot használjunk fel, hiszen ezek kis értékűek, de szállításuk 

költséges. 

• Minél kevesebb munkafolyamattal állítsuk elő a számunkra megfelelő terméket. Minden szükségtelen 

átalakítás növeli a beruházási és a működési költségeket is. Ideális eset a saját felhasználás, mert a 

piacképessé tétel, bár lehetséges a biogáz és biotrágya esetében is, de mindenképpen jelentős 

többletköltségekkel jár. 

• Biztosítsuk az üzem működésének zavartalanságát. Ez az üzemzavarok gyors elhárításán kívül magában 

foglalja a folyamatos alapanyag-ellátást és – a tárolás korlátozott volta miatt - az előállított termékek 

folyamatos felhasználását, vagy értékesítését is. Miután az üzem megvalósítása családi méretben is legalább 

százezer Ft-os, nagy kapacitás (állattartó telep, szennyvíztelep) esetén pedig százmillió Ft-os nagyságrendű, 

ennek az évente, amortizációs költségként elszámolható része a működéstől függetlenül is jelentkező, 

„állandó” költség. Az egységnyi termékre jutó állandó költségek nagysága a kapacitások teljes 

kihasználásával minimalizálható, ez pedig a biogáz és a biotrágya önköltségében döntő fontosságú tényező. 

Az ideális biogáztelep tehát képes a képződött biogáz és biotrágya közvetlen felhasználására. A biogáz 

eltüzelésével nyert energia alkalmas a biogáztelep fűtésére és a kapcsolódó létesítmények melegvíz-ellátására. 

Kizárólag hőenergia előállítása esetén problémát jelenthet viszont az évszakonként ingadozó kereslet, amelyet 

még tetéz az, hogy – főleg az alacsonyabb gépesítettségű üzemeknél - a külső hőmérséklet emelkedése (nyáron) 

a biogáztermelés növekedésével jár, éppen abban az időszakban, amikor eleve kisebb a hőenergia-felhasználás. 

A biogáz közvetlen eltüzelése tehát csak jelentős hőenergia-igényű tevékenység (baromfi-tartás, fóliasátras 

zöldség-, vagy virágtermesztés) társítása esetén javasolható. 

A biotrágya közvetlen felhasználása megfelelő méretű saját növénytermesztési ágazatot (lehetőleg 

kapásnövényeket, vagy zöldséget, gyümölcsöt) feltételez, ennek hiányában pedig szerződéssel biztosított 

átvételt. Egy hektár mezőgazdasági területre 30-40 t/ha trágyával érdemes számolni 3-4 évente. Amennyiben a 

saját hőigény nem elegendő a kapott biogáz-mennyiség maradéktalan belső felhasználására, az értékesítésre az 

alábbi lehetőségek kínálkoznak: 

• A biogáz megtisztítása a széndioxidtól és egyéb szennyező gázoktól, amelyet követően a kapott bio-földgáz a 

fosszilis földgázzal gyakorlatilag megegyező fűtőértéket képvisel. Ez ma már az országos (vagy helyi) 

földgázvezetéken keresztül, értékesíthető. 

• Másik lehetőség a (tisztított) biogáz komprimálásával nagyobb fűtőérték elérése és ennek a gépkocsi-

motorokban történő felhasználása. 4 bar-os nyomás eléréséhez mintegy 130 MJ/m3 energiabefektetés 

szükséges, ugyanakkor a sűrített gáz fűtőértéke (1200 MJ/m3) még mindig jóval alacsonyabb a könnyebben 

összenyomható földgáznál és PB gáznál. 

• Végül a leggyakoribb eljárás: a villamos energia előállítása gázmotorban, mely univerzálisan felhasználható, 

sőt piacképes terméket produkál. Ezt a hatályos szabályzók értelmében garantált és támogatott áron (2013: 31 

Ft/kWh átlagár) a területileg illetékes villamosenergia-szolgáltató köteles átvenni. Az eljárás során nagy 

mennyiségben (55-65 %) keletkező hulladékhő hatékony felhasználása alapvetően meghatározza az eljárás 

gazdaságosságát. Ennek jelentőségét aláhúzza, hogy a hazai rendszerek technológiai önfogyasztása eléri a 15-

30 %-ot ( 1. ábra). 

• A biogáz tisztításakor kapott tiszta szén-dioxidot fóliák és növényházak kultúráinak (esetleg algáknak) a szén-

dioxid trágyázására használják. Alkalmazása növényfajtól függően 15-40 % terméstöbbletet és a 

termésminőség javulását eredményezi (Zatykó, 1997). 
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2. 2.1. Mikrobiológiai háttér 

A biológiai metántermelést lényegében három mikrobiológiai tevékenység köré csoportosíthatjuk, amelyek 

egymásra épülnek és ezért természetes körülmények között nem lehet ezeket egymástól elválasztani. A 

természetben ez több tucat mikroorganizmus összehangolt működését jelenti, minden egyes fajnak 

meghatározott szerep jut a bonyolult elágazási lehetőségeket is tartalmazó lebontási útvonalban. A könnyebb 

áttekinthetőség kedvéért a továbbiakban ezeket a folyamatokat csoportosítva tárgyaljuk. (2. ábra) 

 

A biogáz, a szerves anyagok anaerob bomlásakor, illetve a biomassza zárt térben való elgázosításakor 40-50 

különböző mikroorganizmus közreműködésével fejlődő gáz. A komplex szerves-anyagok (fehérjék, zsírok, 

szénhidrátok, növényi rostok stb. keveréke) részlegesen, általában csak 50-90%-a alakíthatóak át biogázzá az 

erjesztőkre jellemző tartózkodási idő alatt. A magasabb értékek általában a termofil eljárásokra jellemzőek. 

A fermentorokban élő és dolgozó mikroszervezetek ugyanúgy tevékenykednek mint a kérődzők összetett 

gyomrában lévő baktériumok. A jó fermentáció feltételeinek bemutatásához a legjobb állattenyésztési példa egy 

magas tejtermelő tehén takarmányozási rendszere. Nem a tehenet etetjük, hanem a bendőjében lévő 

baktériumokat és attól függ a tejtermelés minősége és mennyisége, hogy milyen összetételű és mennyiségű 

tápanyagot tudunk bevinni a bendő térfogatba egységnyi idő alatt és milyen gyors annak a lebomlási ideje. A jó 

hozzáállást erősíti, ha a fermentorokban tevékenykedő baktériumokat egy speciális állattenyésztésnek 

minősítjük és takarmányozásként kezeljük az alapanyag ellátásukat. 
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A fermentorban és a bendőben is egy időben többfajta baktérium típus dolgozik. Először a nagy molekulák 

felbontása történik, majd az így lebontott tápanyagból a savképző baktériumok ecetsavat és hidrogént állítanak 

elő, melyből végül a metanogén baktériumok metánt termelnek. Ezeknek a baktériumoknak nem az a céljuk, 

hogy metánt termeljenek, hanem hogy biztosítsák az életfenntartás és szaporodás szükséges tápanyag 

szükségletét és a metán csupán az anyagcsere végterméke. A baktérium flóra egymásra épülő baktériumokból 

áll, melyek egymás anyagcsere végtermékét hasznosítják. Szaporodásuk és étvágyuk attól függ, hogy van e 

elégséges alapanyag és annak milyen az összetétele. Minél nagyobb a metántermelés annál koncentráltabb és 

jobb beltartalmu takarmányra van szükség. Ha azt akarjuk, hogy egy m3 fermentor térfogatban minél több 

biogáz termelődjön és annak magas legyen a metántartalma, szükségszerű a monodiétás takarmányozás. A 

monodiétás takarmányozás azt jelenti, hogy mindig ugyanolyan összetételű és minőségi alapanyagot etetünk 

ugyanabban az időben és ugyanabban a mennyiségben. A biogáz üzemben tevékenykedő baktériumok annyiban 

különböznek a haszonállatoktól, hogy nem annyira igényesek a minőségre, inkább a tápanyag szén/nitrogén 

aránya és mennyisége a fontos (Petis in Bai (2007). 

2.1. 2.1.1. Kofermentáció 

A reaktorok teljesítménye ugrásszerűen megnövekedik, ha a reaktor térfogat 5-20%-nak megfelelő 

mennyiségben zsíros (pl. vágóhídi hulladék) vagy olajos (pl. használt sütőolaj, halolaj) adalékokat adnak. A 

kofermentáció kiterjedt üzemeltetési tapasztalatot igényel, hiszen az “adalék” hulladékok összetétele és forrása 

is változó, a mikrobiológiai rendszer gyorsan felborul, ha túladagoljuk a könnyen és hatékonyan bontható újabb 

hulladékokat. A kofermentáció bizonyos logisztikai feladatot is igényel, hiszen az állattartó telepeket, ahol a fő 

tömeg hígtrágya keletkezik, a feldolgozás helyétől térben elválasztva kell közegészségügyi megfontolások miatt 

elhelyezni. A vágóhídi hulladékot tehát kellő körültekintéssel és ütemezéssel kell a hígtrágya feldolgozó 

anaerob fermentorokhoz szállítani. Ugyanez igaz a kommunális szerves hulladék feldolgozásra is. Az akár 2-3-

szorosra megnövekedett biogáz kihozatal igazolja a kofermentáció gazdaságosságát, ezért egyre több helyen 

alkalmazzák. Természetesen a túladagolás veszélye mellett ügyelni kell arra is, hogy csak olyan adalékokat 

adjunk a fermentorba, amelyek lebomlási termékei nem veszélyeztetik az elfolyó, kezelt anyag 

elhelyezhetőségét például mezőgazdasági területeken talajerő utánpótlásra (Kovács K-Bagi Z. in Bai, 2005). 

2.2. 2.1.2. Előkezelés 

Mechanikai és kémiai módszereket dolgoztak ki, amelyek a szerves anyag előkezelésével annak 

hozzáférhetőségét javítja. Erre főként az első, hidrolitikus lépésben van nagy szükség, hiszen a polimerek 

lebontása azok felületén történik, tehát minél jobban és könnyebben hozzájutnak az enzimek a polimerekhez, 

annál alaposabban tudják azokat feldarabolni. A szilárd részecskék méretének csökkentésével ezt a felületfüggő 

reakciót lehet gyorsítani. A méretcsökkentést mechanikai darabolással, vagy nagy nyomás (3-10 bar) és magas 

hőmérséklet (133- szer, 

amikor lúgos körülmények között, oxigén jelenlétében kezelik az anyagot nagy nyomáson és magas 

hőmérsékleten. Ezek az eljárások bizonyítottan javítják a szerves anyag emészthetőségét a polimerek feltárását, 

de gazdasági hasznuk kétséges, ha figyelembe vesszük az előkezelés munka- és energiaigényét. Ígéretesebb 

megoldás a hulladék enzimatikus előkezelése, például cellulóz-bontó enzimek adagolásával. Ennek a 
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technológiának a széleskörű elterjedése a közeljövőben várható, amikor olcsón tudunk nagy mennyiségben ilyen 

enzimeket előállítani a molekuláris biotechnológia eszközeivel. 

Ugyancsak jelentős hozamtöbblettel és a felhasználhatóság javulásával járhat 5-10 % lignit, vagy barnaszén 

hozzáadása az erjesztendő anyaghoz (Lipták, 2007) az alábbi előnyök miatt: 

• Keverés után a szuszpenzió szaghatása jelentősen csökken 

• A szerves anyag feltáródása miatt növekszik a biogáz kihozatal 

• Növekszik a fajlagos felület 

• A fermentált iszap magasabb fűtőértéke alkalmassá teszi kazánokban történő elégetésre 

• A patogén baktériumok száma jelentősen csökken 

• A szén adalékanyagokkal a stabilizált iszap jobban vízteleníthető, így költséghatékonyabban szállítható, 

illetve erőművi hasznosításra is alkalmasabb a magasabb energiaérték miatt. 

2.3. 2.1.3. Baktérium-beoltás 

Mivel a hidrolízis az első mikrobiológiai tevékenység csoport az anaerob hulladékkezelésben, a cellulóz 

hidrolizáló baktériumokat egy külön lépésben célszerű használni. Ezzel az értékes hidrolizáló baktériumok jó 

részét vissza tudjuk tartani az előkezelő edényben, ráadásul csökken annak a veszélye, hogy a kívülről jött 

baktériumot az anaerob konzorcium nem fogadja be. Ilyen kezelés eredményeként nagyüzemi körülmények 

között is mintegy 20% biogáz kihozatal növekedést lehetett reprodukálhatóan elérni. Elvileg gyorsítható a 

folyamat metanogén mikroorganizmusoknak a rendszerbe juttatásával is, azonban ezeknek az obligát anaerob 

lényeknek a tenyésztése nagy tömegben igen költséges, szállításuk során a levegő-nyomoktól is súlyosan 

károsodnak, vagy olyan berendezéseket igényelnek, amelyek nagyon drágák. 

A működő biogáz rendszerhez hidrogén-termelő baktériumokat adagolva a folyamat középső reakció csoportját 

(acetogenezis) gyorsítják fel azzal, hogy helyben termelnek a fajok közötti hidrogén átadásra alkalmas 

hidrogént. Ez a hidrogén, mint fentebb tárgyaltuk, a metanogének metán termelő képességét fokozza, hiszen ők 

állandóan hidrogénre kiéhezett állapotban vannak a természetes populációban. A végeredmény a biogáz termelő 

mikrobiológiai folyamat felgyorsulása, intenzifikálódása. Az eljárást mezofil és termofil körülmények között is 

alkalmazni lehet, természetesen más-más baktérium tiszta kultúrájára van szükség. A metanogének biokémiai 

folyamatait, életritmusát persze nem lehet minden határon túl feszíteni, gyorsítani, de az időegység alatt termelt 

biogáz mennyisége ezzel az egyszerű technológiával megduplázható, ami jelentős előrelépést és komoly 

gazdaságossági javulást jelent. Az eljárást egyaránt alkalmazható sertés illetve szarvasmarha hígtrágyára, 

szennyvíziszapra és kommunális szilárd hulladékra ipari léptékben elvégzett kísérletekben. A módszer további 

előnye, hogy a rendszerbe juttatott mikroorganizmus nagy tömegben, viszonylag olcsón előállítható, kezelhető, 

szállítható (Kovács K-Bagi Z. in Bai, 2005). 

2.4. 2.1.4. Gátló anyagok, konkurrens mikróbák kiküszöbölése 

A rendszerbe kerülő levegő okozza a leggyakrabban a metanogenezis leállását. A legtöbb anaerob mikróba 

ugyanis olyan enzimeket tartalmaz, amelyek az oxigénnel reagálva hidrogén peroxidot, szuperoxid és hidroxil 

gyököket állítanak elő, ezek a termékek pedig megölik a mikróbákat. Az anaerob baktériumok egy része 

rendelkezik olyan védekező enzimekkel (kataláz, peroxidáz), amelyek ezeket a gyilkos anyagokat semlegesíteni 

tudják, de ez a védekezési mechanizmus csak akkor eredményes, ha oxigén legfeljebb csak nyomnyi 

mennyiségben kerül a rendszerbe. Szerencsére az oxigén nagyon rosszul oldódik vízben, ezért a fermentorba 

táplált, levegővel érintkező anyaggal általában nem kerül be több oxigén, mint amennyivel a fermentorban élő 

fakultatív anaerob baktériumok el tudnak bánni. 

Nagy veszély forrása lehet a sok nitrogént oxidált formában (nitrit, nitrát) tartalmazó alapanyag is, mert a nitrát 

nagyszerűen oldódik vízben és az anaerob környezetben előforduló denitrifikáló baktériumok eredményesen 

versengenek a metángyártókkal a redukálószerért. ráadásul a nitrát-redukció közti termékei toxikusak is a 

metánt termelőkre. Ezt olvashatjuk ki abból a megfigyelésből, hogy a nitrát 50mM koncentrációban a 

metanogenezist felére csökkenti, sokkal kevesebb nitrit (0,2mM) viszont teljesen gátolja a metán képződést. 

Ezért érdemes figyelemmel kísérni a nitrit és nitrát szintjét a biogáz termelő fermentorban, ami főként akkor 

jelent problémát, ha magas koncentrációban nitrátot tartalmazó ipari hulladékot adunk a rendszerhez. A 
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“normális” hígtrágya vagy szennyvíziszap nitrát koncentrációja csak ritkán borítja fel a metán termelők 

aktivitását biztosító mikrobiológiai egyensúlyt. A problémát a csökkenő metán-kihozatali eredmények jelzik. 

Hasonló mechanizmus szerint versengenek a metántermelőkkel a szulfát-redukáló baktériumok, amelyek a 

szulfát elredukálásából nyerik az életük fenntartásához szükséges kémiai energiát. A legtöbb szulfát-redukáló 

baktérium nem csak hidrogént fogyaszt, hanem szerves szénvegyületet is, ez ad lehetőséget arra, hogy a 

mikrobiális egyensúlyt a számunkra kedvező irányba befolyásoljuk, ha túl sok szulfát kerül a reaktorba. A gátló 

(50 mg/liter) szulfid koncentráció ritkán alakul ki az anaerob fermentorban, mert a szulfid a jelen levő fémekkel 

oldhatatlan fém-szulfidokat képez, így gátló hatását általában nem tudja kifejteni. Ha azonban a fermentorba sok 

fehérjét tartalmazó anyagot táplálunk be, az ammónia és szulfid gátlás lehetőségére komolyan oda kell figyelni 

(Kovács K.-Bagi Z. in Bai et al, 2005). 

2.5. 2.1.5. A hőmérséklet hatása a mikróbák tevékenységére 

A biogáz keletkezése elméletileg +4 és +98°C között lehetséges. Természetesen minden hőmérsékleti 

tartományban a metanogén baktériumok más-más törzse tevékenykedik. A különböző technikai szintet jelentő 

biogáz-telepeken a szokásos lebontási hőmérsékletek: 

• pszichrofil zóna, azaz a környezeti hőmérsékleten termelő biogáz-berendezés, 

• mezofil zóna, azaz +25...+40 °C között termelő biogáz-telep, 

• termofil zóna, azaz +50...+60 °C hőmérsékleten termelő telep. 

A mezofil és termofil tartományban kialakuló mikrobiális közösségek túlnyomórészt más-más fajokból állnak. 

Ez azt jelenti, hogy megtalálunk egy mezofil fermentorban is termofil törzseket, de részarányuk sokkal kisebb, 

mint a termofil körülmények között. A gyakorlatban ez azért fontos, mert a hőmérséklet megváltozásával (vagy 

jelentős hőmérséklet-ingadozás esetén) a lebontás időtartama erősen megnő, hiszen ki kell alakulni az új 

mikrobiális közösségnek, ami időigényes és nagymértékben lecsökkenti az éves biogázhozamot. A termofil 

baktériumok érzékenyebbek a hőmérséklet változására a mezofil fajoknál. 

Jelentős különbség, hogy a magas hőmérsékleten dolgozó mikróba közösségek kevesebb propionsavat és 

vajsavat készítenek, a közti lépések fő terméke az ecetsav és hidrogén. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 

termofil körülmények között végzett anaerob lebontás környékén kevésbé érezhető az anaerob bomlást kísérő 

jellegzetes illat, amit a hosszabb szénláncú szerves savak okoznak. 

Különös elővigyázatosságot igényel a termofil fermentáció indítása, ha mezofil reaktorból származó oltóanyagot 

használunk a művelethez. A termofil mikróba közösség tagjai ugyan kis számban ilyenkor is jelen vannak, de 

nem azonos ütemben szaporodnak fel. Termofil körülmények között is igaz, hogy a metanogén szervezetek 

sokkal lassabban szaporodnak, mint a velük egyensúlyt tartó acetogének. Az eltérő szaporodási sebesség miatt 

könnyen felborulhat az érzékeny egyensúly és a biogáz termelés leáll, általában a szerves savak felhalmozódása 

okozta gátlás miatt. A kellő körültekintéssel indított termofil fermentáció viszont teljesen üzembiztos. 

Összességében magasabb hőmérsékleten több biogáz nyerhető (4. ábra) és környezetvédelmi szempontból is 

előnyösebb, viszont jelentősebb odafigyelést és ellenőrzést, adott esetben gyors beavatkozást igényel. 



 2. A biogáz jellemzői, előállításának 

mikrobiológiai összefüggései 
 

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az erjesztés hőmérséklete a szokásos erjesztési idővel fordított arányban áll (5. ábra). Mivel a magasabb 

hőmérsékleten gyorsabb a baktériumok életműködése, így a lebontás sebessége is, ezért pszichrofil 

körülmények között legalább 60 nap, mezofil hőmérsékleten 30 nap, termofil esetben pedig 15-20 nap a 

szokásos erjesztési idő. Mindez összefüggésben áll a szükséges erjesztő nagyságával is, adott alapanyag-

mennyiség esetében. 

 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a degradációs folyamatok során felhalmozódó köztestermékek (szabad savak) 

hatására a pH-érték savas irányba tolódhat el, ennek hatására a baktériumok működése teljesen lelassul. Ha ezt 

az elsavanyodási folyamatot időben észlelik, savfogyasztó anyagokkal (mésztej, szódaoldat) az egyensúly 

helyreállítható. 
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3. fejezet - 3. A biogáz lehetséges 
alapanyagai 

1. 

A biogázüzemek kialakításának célja, hogy minél olcsóbban, minél több és jobb minőségű terméket állítsunk 

elő, lehetőleg automatizált módon. Ezek a szempontok egyszerre természetesen nem valósíthatók meg, hanem 

az alábbi tényezők alapvetően befolyásolják: 

• Az alapanyag konzisztenciája (szárazanyag-tartalma) befolyásolja az eljárás kiválasztását. 

• Az alapanyag mennyisége és minősége, az erjedés hőmérséklete és időtartama megszabja az erjesztő tartály 

méretét. 

• A kényelmesség iránti igény, illetve a rendelkezésünkre álló pénzforrások pedig behatárolják az építőanyagot 

és a technológiát. 

A biogáz előállítására szolgáló eljárások az alapanyag minőségében, betáplálásának módjában és 

gyakoriságában különböznek. Így működési mód szerint háromféle technológia különíthető el: a folyamatos- (az 

alapanyag folyamatos ki- és betárolása), a Batch-eljárás (szakaszos ki- és betárolás) és ezek kombinációja. Az 

alapanyag szárazanyag-tartalma szerint megkülönböztethetjük a „félszáraz”- (15-30 % sz.a.) és a „nedves” (1-15 

%)-eljárást. A víz szükséges a mikroszervezetek anyagcseréjéhez, ám megszabja az alapanyag 

továbbíthatóságának módját, ezen keresztül az alkalmazható eljárás típusát és berendezéseit is (3. táblázat). 

 

Hazánkban és Nyugat-Európában is jellemző módon a folyamatos üzemelésű, egyenletes erjesztést lehetővé 

tevő, 5-15 % szárazanyagot tartalmazó hígtrágyát feldolgozó biogáztelepek terjedtek el. A hígabb szennyvíz 

növeli a beruházásigényt és csökkenti a gázhozamot, a nagyobb szárazanyag-tartalom pedig teljesen másfajta, 

szakaszos üzemelésű technológiát igényel, esetleg felveti a komposztálás alkalmazásának lehetőségét is. 

A folyamatos eljárás során a híg konzisztenciájú alapanyagot (hígtrágya, szennyvíziszap) folyamatosan vezetik 

az erjesztőtérbe, ahonnan egy túlfolyón keresztül azonos mennyiségű, de már kierjedt biotrágya (fermentlé) 

távozik a rendszerből. Az előállított biogáz mennyisége állandó összetételű alapanyag esetén nem változik. 

Előnye az eljárásnak, hogy az alapanyag jól keverhető, könnyen üríthető, tehát jól automatizálható. A kierjedt 

biotrágya viszont nehezebben kezelhető, nagyobb tárolóteret, illetve szeparálást igényel. 

A Batch-eljárás jellegzetessége az alapanyag egyszeri betáplálása az erjesztő tartályba. Elsősorban nagy 

szárazanyag-tartalmú alapanyagok (almos trágya, növényi maradványok) elgázosítására alkalmas. A 

rothasztótér feltöltése után az erjesztőt lezárják és a fermentáció végén nyitják csak ki a kierjedt anyag kivétele 

és az újbóli feltöltés céljából. Az eljárás előnye, hogy a nagy szárazanyag-tartalom miatt térfogategységre 

vetítve jóval nagyobb a biogáz-hozam és a szilárd konzisztenciájú biotrágya könnyebben felhasználható a 

hígtrágyánál. Ugyanakkor a biogáz-előállítás hatékonysága csökkenő, hiszen változik a biotrágya összetétele is, 

ezért általában hosszabb érlelési idő szükséges a megfelelő gázkihozatalhoz, ami azonban az alapanyag jobb 

higienizálását is eredményezi. 
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A feldolgozott alapanyagok átlagos szárazanyag tartalma szerint ugyancsak 3 csoportot lehet megkülönböztetni 

(7): 

• max. 15 % szárazanyag tartalom: álló hengeres, teljesen átkevert bioreaktorok (6. ábra), 

• max. 20 % szárazanyag tartalomig: fekvő, dugóáramú bioreaktorok (7. ábra), 

• 30 % szárazanyag tartalom felett: száraz fermentáció (8. ábra) 

 

 

 

1. Betonozott fogadótér; 2. Híd-daru; 3. Konténer az almostrágya betárolására; 4. Acélhálós szerkezetű kosár; 5. 

Hőszigetelt erjesztőharang; 6. Kierjedt almostrágya halom; 5. Hőszigetelt erjesztőharang; 6. Kierjedt 

almostrágyahalom; 7. Gáztároló; 8. Trágyalé gyűjtőakna; 9. Gázvezeték 

Az anaerob erjedés technológiai részfolyamatait a 9. ábra mutatja be. A száraz és nedves eljárások főbb 

jellemzőit pedig a 4 .táblázat foglalja össze. 
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A helyi energia-ellátásra legjobban a melléktermékek hasznosíthatók, hiszen kicsi energia-tartalmuk és piaci 

értékük miatt nagy távolságra nem gazdaságos a szállításuk, ugyanakkor költségeik csak a szállításból, 

tárolásból, kezelésből és felhasználásból tevődnek össze. A hazai melléktermékek mennyisége összességében 

25-27 Mt-ra becsülhető a következő megoszlásban: 

Növénytermesztés: 7-8 Mt (Bai, 2012) 

Szerves trágya: 6-7 Mt (KSH, 2010) 

Élelmiszeripari melléktermék: 5-6 Mt (KPMG, 2010) 

TSZH: 5-5,5 Mt (KPMG, 2010) 

Fafeldolgozás: 1 Mt (Bai, 2012) 
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Szennyvíz: 510-530 et (KPMG, 2010) 

Nyesedék, venyige: 300 et (Bai, 2012) 

Közülük a szerves trágya, a települési szilárd hulladék (TSZH) és a szennyvíz tekinthető a legfontosabb biogáz-

alapanyagoknak, hiszen hazánkban a biogáz-üzemek létrehozását általában hulladék-gazdálkodási szempontok 

indokolják. Ugyanakkor a biogáz nemcsak hulladékokból, hanem bármilyen szerves anyagból előállítható, sőt 

tőlünk nyugatabbra elterjedten alkalmazzák erre a célra az energianövényeket is. 

Amennyiben az összes mellékterméket biogáz előállítására használnánk fel, Szunyog (2009) szerint mintegy 

138 PJ energiát (a hazai igény 13 %-át) állíthatnánk elő, megtakarítva 3,6 millió m3 földgáz felhasználását. 

Ezeknek energetikai célra azonban csak egy töredéke hasznosul: napjainkban mintegy 1-1,2 millió tonnát 

égetésre, 0,4-0,6 millió tonnát pedig anaerob elgázosításra használnak fel, 13-15 PJ energiát előállítva. Az 

almostrágya felhasználását elsősorban jelentős tápanyagtartalma indokolja, de szervesanyag-tartalma előnyösen 

befolyásolja mind a homok-, mind az agyagtalajok fizikai tulajdonságait és termékenységét is. Homoktalajokon 

csökkenti a tápanyagok kimosódását és a víztartó-képességet, agyagtalajokon pedig a talajművelés 

energiaigényét. A friss trágya tápanyagveszteség nélküli felhasználását csak az azonnali kiszállítás és talajba 

munkálás biztosítaná, amelynek azonban a következő akadályai lehetnek (FVM, 2007): 

• Az almos trágya keletkezése folyamatos, a kitrágyázás szakaszos, a napi mennyiség azonnali kijuttatása nem 

gazdaságos (általában túl kicsi mennyiség). 

• A szervestrágyázás csak növénymentes talajon, elsősorban ősszel, de még nem fagyott talajon alkalmazható – 

ez időben és vetésváltástól függően is korlátozza a kijuttatást. 

• Technológiai szempontból a kapásnövények előtt célszerű közvetlenül szervestrágyázni a talajt, mert így a 

gyomosodás mechanikai úton – kultivátorral, a növényvédőszerezésnél jóval olcsóbban – megszüntethető. 

Az egyes alapanyagok biogázhozama eltérő. Legkedvezőbb a kukorica szilázs (202 m³/t friss mennyiségre 

vonatkoztatva), míg leggyengébb a szarvasmarha hígtrágya (25 m³/t) biogáz kihozatala (5.-6.táblázatok) 

 

Az alapanyagok összetételének változása az alapanyagköltségen kívül a biogáz-hozamot, ezen keresztül pedig a 

szükséges fermentor-térfogatot is befolyásolja. A kisebb szervesanyag-tartalmú, olcsóbb alapanyagok nagyobb 

erjesztőt igényelnek , ezen keresztül pedig növelik a beruházás-igényt és az amortizációs költségeken keresztül a 

biogáz önköltségét is. 
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A baromfitoll magas fehérjetartalma miatt kitűnő biogáz receptúra-alapanyag. Fermentációs feltárása elősegíti a 

nagy mennyiségben keletkező és speciális feltárást igénylő toll környezetbarát hasznosítását, ám nedves eljárású 

erjesztése során a fermentációt gátló esetenként toxikus anyagok keletkezhetnek. A keratinfehérjék 

gyakorlatilag teljesen oldhatatlanok, szerkezetük fonalas, viszonylag sok cisztein oldalláncot tartalmaznak, 

amelyek a polipeptidláncokat diszulfid-kötésekkel kapcsolják össze. A nagyszámú diszlfid-híd miatt a keratin 

oldhatatlan és nehezen feltárható. A toll nem adagolható közvetlenül, előkezelés nélkül a biomassza-

keverékekhez. A baromfitollnak olyan hőkezelésen és mikrobiális feltáráson kell keresztül mennie, melynek 

eredménye a keratin lebomlása. A cisztinhidak hő vagy lúg hatására történő lebontódása a toll rugalmasságának 

elvesztését okozza. Megállapítható, hogy a kezelhetőségi (mechanikus keverhetőség) és gazdaságossági 

(minimális 70°C-os előkezelés, baktérium-szükséglet, foszfát-puffer mennyiség) szempontok, illetve az 

extinkció nagyságából meghatározott bomlás mértékének a figyelembevételével a 70°C-os előkezelés, 1:3-as 

toll:víz és 1%-os bacilus:toll arány javasolható leginkább üzemi körülmények közötti alkalmazásra (Mézes et al, 

2010). 

A fajlagos gázhozam növelése természetesen nagy szárazanyag-tartalmú és lehetőleg kisméretű növényi 

termékek bekeverésével is lehetséges. Ilyen anyagok lehetnek a különféle takarmányfű-keverékek, a csökkent 

minőségű, romlott, vagy fertőzött szemestermékek, vagy egyes speciális lágyszárú energianövények, pl. a 

Szarvasi-1 energiafű is. Utóbbi – az előállító adatai szerint nemcsak magas biogázhozama, hanem rövid erjedési 

ideje miatt is figyelemre méltó lehetőség (10. ábra). 

 

Hazánkban a meglévő nagyüzemek többnyire szintén felhasználnak energianövényeket, ám csak kiegészítő 

jelleggel. Ennek oka az eltérő szabályzó rendszerben és közgazdasági feltételekben rejlik. Míg Németországban 

a növényi anyagok felhasználását 500 kWe üzemméretig 6 €c/kWh, 5 MWe-ig 4 €c/kWh árkiegészítéssel 

támogatják a zöld áram átvételekor és Ausztriában is hasonló mértékben, csak kisebb üzemméretek esetén, 

addig hazánkban erre vonatozó kedvezményt nem alkalmaznak. A METÁR-rendszer (zöld villamos áram 

átvételi rendszere) tervezett változásai ebben a témában már előrelépést jelenthetnek. 

Az energianövények alkalmazása nagy szárazanyag-tartalmuk miatt a nedves technológiákban korlátozott, 

viszonylag magas az önköltségük, emiatt a belőlük előállítható biogáz önköltsége is (Bai, 2008). 

1000 hektáron termelt biogáz üzemben feldolgozott energianövénnyel (silókukorica, cukorcirok, szudáni fű, 

csicsóka). átlagosan 2,0-2,5 MW villamos áram termelő bioerőmű kapacitás látható el alapanyaggal. Ez azt 
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jelenti, hogy 1.000 hektár szántóföld évi 14,0-17,5 GWh villamos energia és ezzel párhuzamosan 14,0-18,0 

GWh hőenergia termeléséhez szolgáltat megújuló energiaforrást (MBE, 2007, www.biogas.hu). 

A szántóföldi növények közül a legelterjedtebben a silókukoricát használják biogáz-alapanyagként. Átlagosan 

egy hektár magas termésű silókukoricára (54 t/ha, 32% szárazanyag tartalom), közel 2,5 kW elektromos 

teljesítménnyel lehet számolni. A silókukorica előnyös tulajdonsága, hogy kontinentális éghajlaton, száraz és 

meleg időjárás mellett is képes a leghatékonyabban egységnyi területen a legnagyobb szerves anyag produkcióra 

(C4-es növény). A speciális silókukorica-hibridekkel hazánkban elérhetőek az 50 t/ha-os terméseredmények, 

noha a jellemzően mostoha termesztéstechnika miatt a tényleges hozamok átlagosan csak 30 t/ha körül 

alakulnak. 
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4. fejezet - 4. A biogáz előállításának 
technológiája állattenyésztési 
telepeken 

1. 

A hatályos hulladékgazdálkodási előírások betartása esetén a szennyvíztelepekre való beszállítás és az 

ártalmatlanítás díja igen jelentős improduktív költségekkel jár, melyek elsősorban éppen azt az állattenyésztési 

vertikumot sújtják, melynek versenyképessége az EU-csatlakozás révén is egyre rosszabb. A beszállítás költsége 

már csak a megfelelő szennyvíztisztító telepek viszonylag kis száma miatt is nagy, és ez elsősorban a távoli, 

fejletlenebb térségekben tevékenykedő, állati termékeket előállító üzemeknél jelentkezik, tovább rontva azok 

túlélési esélyeit. Ezeknek a vállalkozásoknak a következő választási lehetőségei vannak (Bai, 2005a): 

• Változatlanul tovább folytatva a környezetszennyező tevékenységet, a hatósági előírások megsértése miatt 

hulladékgazdálkodási bírságokkal, hosszabb távon az üzem bezárásával. 

• Elszállítani a legközelebbi szennyvíztelepre a veszélyes szerves hulladékot – ez a jelenlegi közgazdasági 

feltételrendszerben gazdaságilag lehetetleníti el a tevékenységet. 

• Valamilyen olcsóbb, saját telepen alkalmazott hulladékkezelési eljárással minimalizálni a költségeket. 

• Biogáztelepet létesíteni, mely ugyan hatalmas beruházással jár, azonban az előző eljárásokhoz képest nem 

improduktív, vagyis működése nyereségessé tehető. 

Utóbbi előfeltétele, hogy érdemes legyen fenntartani az adott állattenyésztési ágazatot. A biogáz-előállítás 

jövedelme ugyanis nemcsak az előállított termékekben rejlik, hanem az ilyen módon megmaradó, a biogáz-telep 

nélkül viszont környezetszennyező ágazatok nyereséges működtetésében is. Veszteséges, vagy hosszú távon 

bizonytalan megítélésű állattartó telepeken nem szabad elkezdeni ilyenfajta beruházást. A gazdaságosan 

működő biogáz-üzemek eleget tesznek a következő feltételeknek (Bai, 2009a): 

• Nyereséges, nagyüzemi méretű állattenyésztési ágazat, ahol megérné fenntartani az ágazatot, de nem lenne 

gazdaságos teljesen átalakítani a technológiát (pl. hígtrágyás technológiáról almozásra). 

• Stabil működésű, jövedelmező legyen a beruházó vállalkozás egészében is, részben a saját erő biztosítása és a 

hitelképesség, részben – a működés során - az esetleges kapcsolt adómegtakarítás igénybe vehetősége miatt. 

• Rendelkezzen a beruházó megfelelő nagyságú mezőgazdasági területtel a biotrágya elhelyezhetősége és a 

növényi maradványok miatt, valamint - nedves, vagy félszáraz elgázosítási technológia esetén - lehetőleg 

öntözési kapacitással is. Ennek hiányában – jóval drágábban - talajba injektáló gépi eszközökkel is 

kijuttatható a kierjedt anyag. Az almostrágya erjesztése után kapott biotrágya kijuttatása szervestrágya-

szóróval lehetséges. 

• Legyen a közelben nagyobb település, vagy vállalkozás, ahol lehetőleg még nem megoldott a veszélyes 

szerves hulladékok megfelelő kezelése és elhelyezése. 

• Olyan méretű beruházást kell megvalósítani, mely képes a gazdaságos szállítási távolságon belül képződő 

összes veszélyes szerves hulladék feldolgozására. 

• Legyen igény minél nagyobb mennyiségű hulladékhő helyi felhasználására (baromfi-, sertés-ágazat, szárító, 

vágóhíd, üvegházak, ipari park, távfűtés, bio-etanol-üzem). 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások részére a biogázüzem megépítése és üzemeltetése 

mindenekelőtt stratégiai jellegű döntés. Hulladék-gazdálkodási szempontból lehetővé teszi a cégek biztonságos, 

hatósági előírásoknak is megfelelő, EU-konform és hosszú távú működését, külső alapanyagok 

bérfeldolgozását, valamint energia-növények termesztését, az így kapható területi alapú támogatások igénybe 

vételét is. 
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A szerves anyagok kezelése természetesen nemcsak anaerob módon, hanem komposztálással is lehetséges, 

amikor a szerves anyagokat a mikrobák levegő jelenlétében hasznosítják. Az utóbbi folyamatban a szerves 

anyagokat az oxigén hatására aktivizált baktérium-tömeg lebontja, illetve szervetlen ásványi anyaggá alakítja át 

(nitrifikáció, humifikáció) miközben hő fejlődik, mely a patogének nagy részét elpusztítja (pasztörizálódás). 

Ebben az esetben a komposztálási folyamat végterméke stabilizált biomassza, mely műtrágya-helyettesítőként 

alkalmazható. A keletkezett hő hasznosítása ritkán megoldott, a széndioxid üvegházhatást okozó gáz. Az 

anaerob stratégia lényege a szerves anyagok levegőtől elzárt térben történő lebomlása, ártalmatlanítása. Az 

anaerob lebontás során a stabilizált biomassza mellett viszont biogáz is keletkezik, amely megfelelő 

technológiai megoldásokkal másfajta energiává is átalakítható. 

A levegő oxigénjének jelenlétében végbemenő komposztálás során a szerves anyagokban lévő energia jelentős 

része hő formájában szabadul fel és csak 5 - 7 %-a szolgálja új biomassza létrehozását (azaz a sejtnövekedést). 

Ezzel szemben a biogáz üzemek oxigéntől elzárt közegében a feldolgozott szerves anyagokból felszabaduló 

energiának csak mintegy 40% adja a lebomláshoz szükséges hőt, 60% biogáz termelésre fordítódik. Ennek 

következtében az energiaátalakítás a biogáz üzemekben lényegesen hatékonyabb. Másrészről a biogáz üzemek 

nem képesek a lignin lebontására, így faanyagok esetében az elégetést vagy a komposztálást kell választani. A 

lassú biomassza képződés a komposztálás során magas szerves anyag koncentrációt igényel és lassú lebomlást 

eredményez, ezért a komposztálásra továbbra is szükség van (Bai, 2007b). 

Az aerob komposztálási folyamatban keletkező szén-dioxid kikerül a levegőbe, ezért környezetvédelmi, 

valamint közegészségügyi szempontból is eredményesebben használható az anaerob lebontási stratégia. Utóbbi 

ugyanis az ártalmatlanítást energianyeréssel együtt valósítja meg, elkerülhetővé téve fosszilis energiaforrások 

felhasználását és károsanyag-kibocsátását. Az anaerob rothasztás előnyeként lehet még megemlíteni, hogy a 

szubsztrát irányában is viszonylag hosszú ideig fenntartható a mikrobiális aktivitás, míg aerob folyamatoknál ez 

néhány héten belül megszakad. 

Mindkét hulladékgazdálkodási eljárás legfontosabb közös céljai: 

• az anyag térfogatának és tömegének csökkentése (szállítási költség-, illetve terület-megtakarítás), illetve az 

adott esetben lehetséges kijuttatási módra legalkalmasabb állapotba hozása. 

• a levegőszennyezés csökkentése, fertőző hatás megszüntetése (patogének elpusztítása) 

• az iszapban jelen lévő N, P, K, C, stb. tartalom hasznosítása. 

A biogázüzemek eredményes működéséhez elengedhetetlen feltételek a következőkben foglalhatók össze (Bai et 

al, 2005): 

Biológiai feltételek 

• szervesanyag 

• acidogén és metanogén baktériumok jelenléte, valamint ezek számára megfelelő életfeltételek, nevezetesen 

• anaerob (oxigénmentes) körülmények, 

• állandó és kiegyenlített hőmérséklet (technológiától függően 25-60 ºC), 

• megfelelő szilárdanyag-tartalom (elegendő felület biztosítása anélkül, hogy korlátozná az átkeveredést, vagyis 

a baktériumok érintkezését a szerves anyaggal, nedves eljárásnál optimális esetben 5-15 %), 

• az alapanyag szilárd- és szervesanyag-tartalma összhangban legyen a rothasztótér terhelésével, vagyis az 

időegység alatt feldolgozott trágya-mennyiséggel (mezofil körülmények között 2-4, termofilnál 3-6 kg/m3x 

nap), 

• folyamatos keveredés (egyébként gázzáró filmréteg alakul ki a felszínen, helyi savasodás és hőmérséklet-

különbség léphet fel az alapanyag belsejében), 

• minél jobban aprított és vegyes alapanyag (a jobb gázkihozatal érdekében), 

• enyhén lúgos kémhatás (pH=7-8), az alapanyag megfelelő C/N aránya, minimális kéntartalma (azért, hogy 

minimális legyen a biogázban a kénhidrogén aránya). 
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Technikai feltételek 

• technológiai tervezés (megvalósíthatósági tanulmány, alapanyaghoz illeszkedő technológia) az alapanyagok 

beszállításától a szükséges végtermékek felhasználásáig, 

• a berendezések megfelelő méretezése, 

• hatósági engedélyek beszerzése, 

• az eszközök beszerzése, beépítése, próbaüzem, 

• megfelelő változtatások végrehajtása (lehetőleg a működés megkezdése előtt) a folyamatos üzem érdekében. 

Ökonómiai feltételek 

• a folyamatos, helyben képződő és előre megtervezett alapanyag-utánpótlás állandó működés, 

• a végtermékek teljes körű és hosszú távú felhasználása, 

• hosszú távú szerződések a jövőbeni alapanyag-beszállítókkal és felvásárlókkal, 

• a beruházás finanszírozása, támogatások és kedvezményes hitellehetőségek igénybevétele. 

Pintér G. (2012) a Dunántúli-középhegység, a Dunántúli-dombság és az Alföld úthálózatán végzett kutatásai 

szerint Magyarországon átlagosan 1 km légvonalbeli távolság 1,4 km közúti távolságot jelent. 

A biogáztelepek terjedését régebben a viszonylag olcsó energiaárak korlátozták, jelenleg a magas beruházási 

költségek akadályozzák leginkább (7.táblázat). A működtetés költségei is elérik általában a bemutatott 0,8 MWe 

méretben a 140-160 MFt-ot (Unkné et al, 2010), melynek 40-50 %-a általában nem kiadás (amortizációs 

költség). 

 

A fermentáció után visszamaradt anyagban a nitrogén könnyen felvehető formában van jelen a növények 

számára és jobban alkalmazható a talaj szerves anyag utánpótlás biztosítására, mint az istállótrágya. A 

kierjesztett hígtrágya tápelem-tartalma meghatározza az elhelyezésére szolgáló mezőgazdasági terület 

nagyságát, mennyisége azonban nemcsak a kijuttatás költségeire, hanem a beruházási költségekre (az erjesztők 
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méretezésére) is döntő hatással bír. Ennek csökkentése – a technológiai víz többszöri felhasználásával, vagy 

víztakarékosabb kitrágyázási technológia alkalmazásával (pl. vízcsöves tisztítás elkerülése) – esetén a 

szervesanyagban gazdagabb hígtrágya fajlagos biogáz-termelő képessége is jóval kedvezőbb lesz, 

hangsúlyozandó, hogy a hígtrágyával való gazdálkodásnak csak az egyik eleme az anaerob erjesztés, legalább 

ilyen fontos ezt megelőzően a víztakarékosság! Itt sem szabad azonban túlzásokba esni: 10 % fölötti 

szárazanyag-tartalom fölött a hidraulikus anyagszállítás és a hagyományos öntözőberendezésekkel való 

kijuttatás már problematikussá válik, más típusú és drágább technológiát igényel. Az egyébként veszendőbe 

menő hulladékhő segítségével lehetséges lenne a híg állapotú kierjedt iszap bepárlása, ami ilyen módon elvileg 

értékesíthetővé tenné a biotrágyát és csökkentené a szükséges saját terület nagyságát is. 

Egy alapberuházás eredményfokozásának tartalékait általában a következő sorrendben célszerű kihasználni (Bai, 

2009a): 

• Veszélyes szerves hulladékok arányának további növelése az alapanyag-bázisban legalább a kapacitások 

teljes kihasználásáig (csak szervezőmunkát igényel). 

• Új mikrobiológiai módszerek alkalmazása, például NiFe enzimeket tartalmazó mikroorganizmusok 

segítségével a H2-termelés fokozása (K.L. Kovács et al, 2004). 

• A hulladékhővel a termofil fermentorok magasabb hőfokra fűtése, ilyen módon a biogáz-hozam növelése. A 

villamos-energia-többlet garantáltan eladható lenne, míg az egyébként veszendőbe menő hulladékhő 

segítségével megvalósítható a kierjedt iszap bepárlása, ami ilyen módon elvileg értékesíthetővé tenné a 

biotrágyát. Ennek elsősorban akkor lenne jelentősége, ha a híg állapotú biotrágya teljes mennyiségének saját 

földterületre való kijuttatása bármi okból (sok alapanyag, kicsi öntözőkapacitás) nem megoldható. 

• Az öntözőkapacitások kiterjesztésével a biotrágya kijuttatási költségeinek csökkentése. 

• CO2-tisztító berendezés beszerzése piacképessé teheti a biogázt, de legrosszabb esetben is el tudná látni 

tüzelőanyaggal a saját gázüzemű eszközöket. Ilyen módon a termelés növelését már a gázmotorok kapacitása 

sem korlátozná, a melléktermékként kapott szén-dioxid pedig alkalmas lenne üvegházban, fóliasátorban 

termesztett növények termésfokozására („széndioxid-trágyázás”). 

2. 4.1. Kisüzemi biogáz-telepek 

A kisüzemi biogáz előállító berendezések széleskörű elterjesztése lehetőséget biztosítana a háztáji 

kisgazdaságokban is évente egyre növekvő melléktermékek, hulladékok gondos kezelése, a megújuló 

energiaforrások újrahasznosítása az egyre inkább elsőrendű tényezővé előlépett környezetvédelmi kérdések 

megoldására, valamint a termelésfejlesztés új erőforrásának felszabadítására. A kisüzemi biogáz-előállítás 

széleskörű elterjesztése lehetővé tenné, hogy a háztáji gazdaságok nemcsak mint az ország egyik 

élelmiszertermelő szektora szerepeljenek, hanem mint aktív energiatermelő ágazat is (Fenyvesi-Mátyás, 1998). 

Magántermelők állattartó telepein keletkező hígtrágya anaerob kezelésére az elmúlt években több kísérlet is 

beindult, ezek azonban különböző okok miatt nem hozták az elvárt eredményeket. 

Egy Mezőtúrhoz tartozó tanyán Papp József háztáji gazdaságában létesített nedves technológiai eljárású biogáz-

biotrágya előállító berendezés célja: a háztáji állattartás trágyáiból biogáz és biotrágya előállításával és 

felhasználásával a háztáji gazda háztartásában az egész évi főzés és a téli fűtési energiaigény egy részének 

biztosításával a kulturáltabb életmód megteremtésének elősegítése, a háztáji állattartásnál a malacólak megfelelő 

hőntartása és a táp előkészítő gépi energia igényének biztosítása, - a keletkező folyékony halmazállapotú 

biotrágyával a háztáji növénytermesztés eredményeinek megjavítása volt. A fentiek bizonyítására létesült a 

berendezés, aminek főbb elemei a következők voltak: 

• az erjesztőház, 

• az előbbihez oldalt csatlakozó szivattyúház, a hőcserélővel, 

• a lakóépülethez csatlakozó kazánház, 

• fölös-gáz elfáklyázásra szolgáló biztonsági szerelvény, 

• biotrágya tároló földmedence, 
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• trágyázási kísérlet földparcellái. 

A kisüzemi biogáztelep működési vázlatát a 11. ábra szemlélteti. 

 

A kísérleti eredményeket a 8. táblázatban foglaltuk össze. A méréseket a fenti berendezésben, friss (1-3 napos) 

trágyaféleségekkel végezték, januártól egymást követő 28 napos időszakokban. Az eredmények alakulásában 

ezért az eltérő külső hőmérséklet szerepe sem elhanyagolható. Az eredmények megállapítása, a fermentor 

feltöltése és ürítése napi egyszeri méréssel történt, egyszerre a folyamatos és biztonságos működés 

ellenőrzésével. A mérési eredmények az állandó 34-35 ˚C-os fermentor-hőmérséklet elérése utáni időszak 

átlagai. Összességében a fenti telep működőképesnek bizonyult, megszűnése nem technológiai okok miatt 

következett be. 

 

A biogáz-előállítás a mezőgazdasági üzemekben környezetvédelmi és értékesítési szempontból is figyelemre 

méltó eljárás, melynek hatékonysága azonban – új módszerekkel és újszerű piacokkal – még jelentősen 

fokozható. Az újszerű megoldások tőkeigénye és bizonytalansága miatt mind a biogáz-üzemek létesítését, mind 

a működésüket, valamint az ezirányú kutatómunkát is jelentősen támogatja minden EU-tagállam. Az 

energianövények felhasználása a mezőgazdasági biogáz-telepeken drágább a hulladékoknál, ám fajlagos biogáz-

hozamuk nagyobb és kiegyensúlyozottabb biogáz-előállítást tesznek lehetővé, csökkentve egyúttal a szükséges 

fermentor-nagyságot. 
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5. fejezet - 5. Depóniagáz-nyerés 
folyamata 

1. 

Magyarországon jelenleg mintegy 27 millió m3 (5,4 millió tonna) települési szilárd hulladék keletkezik évente. 

Ennek 62 %-a lakossági eredetű, a többi az intézményeknél, szolgáltató egységeknél és vállalkozásoknál 

keletkező háztartási hulladékokkal együtt kezelhető hulladék. Ez a mennyiség a gazdaság fejlődésével 

párhuzamosan évente 2–3 %-kal nő. Az ártalmatlanítás jellemző formája a lerakás (50 %). A lerakásra általában 

természetes mélyedéseket, vagy bányászati tevékenység után visszamaradó mélyedéseket, üregeket használtak 

fel. A mélyedések feltöltése során az egyes hulladékrétegek egymásra helyezve, fokozatosan elzárják a 

mélyebben fekvő hulladékrétegeket a levegőtől, egészen addig, amíg a hulladékréteg vastagságának növekedése 

elő nem idézi a levegőmentes anaerob körülményeket. A szelektív gyűjtés aránya mintegy 24 %, égetésre 

mintegy 15 %-ot hasznosítanak (12. ábra) 

A hulladék-gazdálkodási feladatok finanszírozásában alapvetően a “szennyező fizet” elvet kell alkalmazni. 

Ennek megfelelően a települési hulladék kezelése terén lényegében a lakossági hulladékkezelési díjnak kell 

fedeznie a kezelés költségeit. Magyarországon a települési szilárd hulladék-kezelési díjak az elmúlt években 

radikálisan növekedtek. A jelentős díjnövekedés oka egyrészt a hatályos díjszámítási előírásokhoz történő 

igazodás, másrészt a korszerűbb, ennélfogva drágább létesítmények üzembe lépése. Míg 1999-ben a szolgáltatás 

tényleges költségei átlagosan mintegy 40%-kal magasabbak voltak a díjaknál, ma a díjak gyakorlatilag fedezik 

az üzemelési költségeket, a korszerű lerakók esetében pedig általában a beruházási és fejlesztési költségeket is. 

Ugyanakkor még csak elvétve létezik olyan díjszabás, amely tartalmazná a lerakó majdani bezárásának és 

utógondozásának költségeit biztosító fedezetképzési hányadot. 

 

A kommunális hulladékok hatalmas és növekvő tömege jelentős biogáz-forrásként szolgálhat. A szilárd 

hulladékok begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása szinte minden településen fontos feladattá vált, ezért a 

biológiai elgázosítást elterjedten alkalmazzák a városi szeméttárolókban. A többi biogáz-eljáráshoz képest 
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viszonylag kis beruházási- és üzemeltetési költségekkel járó megoldás, a véglegesen lerakott szerves hulladékok 

hasznosításának egyetlen lehetséges módja. Az eljárás feltétele a megfelelően szigetelt és takart, szigorú 

technológiával kialakított rendezett lerakóhely megléte. Előnyös, ha a szilárd hulladékkal együtt iszapszerű 

maradékok is elhelyezésre kerülnek. 

2. 5.1. A depóniagáz keletkezésére ható tényezők 

A lerakás után megfelelő körülmények hatására azonnal megindul a depóniagáz képződése, ezért már a lerakó 

építésének megkezdésekor gondoskodni kell ennek a gáznak az elvezetéséről („alsó elvezetésű depóniagáz”). A 

hulladék lerakása utáni hónapokban, az inkubációs periódusban elszaporodnak az anaerob baktériumok, a 

hőmérséklet 60-65°C-ra emelkedik. A magasabb hőmérséklet ártalmatlanítja a patogén, kórokozó 

baktériumokat. A hőmérsékleti maximum elérése után a hőmérséklet fokozatosan csökken, és kb. hat hónap 

elteltével a környezeti hőmérsékletnél magasabb szinten állandósul. Ezzel egyidejűleg a gáztermelés is 

megindul, és gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy 50-70 év múlva is keletkezik még biogáz. Európai 

tapasztalatok azt mutatják, hogy kb. 15-20 évet érdemes figyelembe venni, mint aktív időszakot, amikor 

érdemes még a keletkező biogázt hasznosítani. A gáz természetesen tovább is keletkezik, a mennyisége azonban 

lecsökken.A Moschheim-i 310 000 m3 térfogatú agyaggödörben elhelyezett hulladékból származó depóniagáz 

mennyiségét és intenzitását mutatja be a 13. ábra. 

 

A gázképződés sebessége a hulladék tömörítésével (0,25-ről akár 1 t/m3-re) fokozható, amely növeli egyúttal a 

telepen elhelyezhető anyagmennyiséget is. A ’60-as években a hulladéksűrűség 300 kg/m3  volt, ami mára 

Budapesten 180 kg/m3-re csökkent az összetétel változása miatt. A hulladék öntömörödése és a kémiai 

változások okozta roskadás ebben az időtávlatban körülbelül 1 t/m3 sűrűséget eredményez. A települési hulladék 

összetételét tekintve a leginkább heterogén hulladékfajta, amit a 9. táblázat mutat be. 
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Egy kg szerves szén teljes elgázosítása normál feltételek között és az ideális gáztörvény alapján 1,868 m3 gázt 

szolgáltat, amely főleg metánból és szén-dioxidból áll. A természetben az elérhető fajlagos gázmennyiség 

mindig kisebb, mert a szubsztrátum széntartalmának csupán egy része disszimilálódik, míg többi része a 

sejttömeg szintézisére szolgál, a környezeti hőmérséklettől függően. Az elgázosított és az asszimilált részek 

aránya növekvő hőmérséklettel közel lineárisan növekszik a mezofil tartományban, ami arra a tényre vezethető 

vissza, hogy az asszimiláció részaránya lassabban növekszik, mint a disszimiláció sebessége. A kommunális 

hulladékok szerves anyag tartalma közül a konyhai hulladék, ételmaradék, nagyon könnyen, a papír közepesen, 

a bőr, a fa nehezen lebontható. A hulladéklerakóban, hosszú idő alatt felhalmozódó gáz mennyisége a következő 

eredményt adja: 

Ge 3/tonna hulladék) 

ahol: Ge = a hulladékban felhalmozódó gáz (m3/tonna hulladék), T = a hőmérséklet (°C) 

Közvetlenül üzembe helyezés után a hulladékok hőmérséklete magas értéket ér el, amelyet az anyagcsere aerob 

szakasza alatti hőfejlődés okoz. A folyamat lezajlása után a hőmérséklet csökken átlagértéke évtizedes 

viszonylatban 7-30 °C-t érhet el az éghajlati, és helyi körülmények függvényében. Átlagértéknek T = 15 °C 

közelítő értéket vehetünk fel. Ebből következik, hogy: 

Ge = 183 (m3/tonna hulladék) 

A 10.táblázat adatait összesítve 1 t szilárd hulladékból keletkező gázmennyiség: 

• 5 év alatt: 53,8 m3 

• 10 év alatt: 91,8 m3 

• 15 év alatt: 118,6 m3 

• 20 év alatt: 137,7 m3 

A konyhai hulladék évi egy főre jutó mennyiségének energiatartalma az EU-ban mintegy 300 MJ, amely 

fűtőértékben 8 l dízelüzemanyagnak és – 30%-os hatásfokkal átalakítva - 25 kWh/lakosegyenérték/év villamos 

energiának felel meg. 
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3. 5.2. A depóniagáz-nyerés folyamata 

A hulladéklerakás későbbi hasznosítása érdekében a lerakott anyagot 6-8 m magasságú, prizma formájú, trapéz 

keresztmetszetű hálózatokból célszerű felépíteni. A koronasíkon közlekedhetnek az ürítőgépek, melyek ilyen 

módon a tömörítést is elvégzik. A szabad felületeket folyamatosan takarni kell az anaerob viszonyok 

megteremtése, a robbanásveszély elkerülése és a kellemetlen szagok csökkentése végett. A gáz kinyerésére 

alkalmazott függőleges kutakat a mezők befedése után, egymástól 20-70 m-re építik, a levegő-beszívás 

megakadályozása miatt külön szigeteléssel. A gázkinyerésre többféle megoldás használható, amelyek azonban 

két fő csoportra, függőleges és vízszintes elrendezésű rendszerekre oszthatók. Megkülönböztetünk passzív 

rendszereket, ahol a gáz saját nyomása következtében lép be a gázgyűjtő kutakba és aktív rendszereket, ahol a 

gáz összegyűjtésére megszívást alkalmaznak. 
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A vízszintes elrendezésű, perforált gázgyűjtő-csöveket a szemétlerakással egy időben kell elvégezni. A gáz 

kinyerése mezőnként történhet, a gázhozam fokozása érdekében kompresszoros elszívással. A lerakás után 

mintegy fél esztendővel indul be a depóniagáz elterjedése, addig tart az anaerob baktériumoknak megfelelő 

környezeti feltételek kialakulása. A prizmák nyári kiszáradása a levegő beáramlása miatt, a depóniagáz 

kitermelésének hosszabb szüneteltetése pedig a mező elsavanyodása miatt a gáztermelő képesség csökkenésével 

jár. A gyakorlatban a hatásfok növelése céljából, kombinált – függőleges és vízszintes – elrendezésű gázkutakat 

is alkalmaznak. A gázkútrendszer felépítését a 15.-16. ábrák mutatják be. 
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Problémát okozhat azonban, hogy a gázképződés nehezen szabályozható, a „gázmezők” hozama csak 8-10 évig 

termelhető ki gazdaságosan, ezt követően a csőrendszert át kell telepíteni és a kierjedt szervesanyag nem 

használható fel biotrágyaként. További hátrányként jelentkezik, hogy mind a megfelelő műszaki szint elérése, 

mind a gazdaságos működés (a költségek nagy része állandó költség) megfelelő üzemi méretet igényel, ez 

jelenleg körülbelül 100.000 lakos hulladékának kezelésére alkalmas telepeket jelent, ahol a támogatások 

igénybe vételéhez szükséges önerő előteremtése sem egyszerű. A telepek depóniagáz-hozama átlagos esetben 1 

m3/h/1000 m3 hulladék értékkel becsülhető. A javítás lehetőségei a következő módokon képzelhetők el: 

• Szelektív hulladékgyűjtés, iszap elhelyezése a telepen a gáztermelés fokozása céljából. 

• A folyamatos termékfelhasználás lehetőségeinek megteremtése (kogeneráció, üvegház, távfűtés, földgáz-

hálózat, gépjármű-hajtóanyag). 

• A hatályos céltámogatás feltételeinek megváltoztatása a fejlettebb technológiák, megfelelő gazdasági méretek 

és szabványok alkalmazásának előírásával. 

• A tervezők, a beruházók (többnyire önkormányzatok) és a kivitelezők szakismeretének növelésével a több év 

után jelentkező, nehezen korrigálható műszaki hibák elkerülése. 

Hazánkban, az 1996 után épült kommunális hulladéklerakók úgy lettek kialakítva, hogy a hulladékban keletkező 

biogáz a depóniából kinyerhető legyen. Ennek érdekében a gáztalanító rendszer gyűjtő- és felfogó elemeit, a 

gázkutakat, perforált csővezetékeket előre beépítették és a depóniák feltöltésével együtt folyamatosan, a 

szükséges mértékben bővítik. A Magyarországon megépített depóniáknál a teljes kiépítés esetén, a tapasztalatok 

és az előzetes számítások szerint 100-800 m3/h gáz nyerhető ki. A gázkezelő rendszer folyamatos kihasználási 

lehetőségét megteremtjük azzal, ha a technológiai konténerbe egymás mellé két kompresszor telepítését 

tervezzük, a szükséges technológiai, energetikai és vezérlési csatlakozási helyekkel együtt. A biogáz hasznosítás 

lehetséges módjai: 

• gázmotor segítségével villamos-energia előállítása és csatlakozás a telepi villamos elosztó rendszerre, 

• a csurgalékvíz medence vizének elpárologtatása, 

• a biogáz elvezetése az önkormányzati intézményekbe fűtés és melegvíz előállítására, 

• a biogáz széndioxid-mentesítése után sűrítés és palackozás, a palackozott gáz felhasználása gépjármű 

meghajtásra, 

• sűrítés és tisztítás után csatlakozás a várost ellátó földgáz-vezetékrendszerre. 

A biogáz felhasználás optimális módjának meghatározása mindig egyedi gazdasági vizsgálatot igényel. A 

depóniagáz kinyerésének megoldása általában csak több lépcsőben megvalósítható. A költségarányokból az 

következik, hogy az 

• ártalmatlanításig eljutni az összes költség 2/3-ból lehet, (még nincs hasznosítás, de a beruházási költség 60-65 

%-a felhasználásra kerül!) 

• a hasznosítás első lépcsője szinte alig okoz költségnövekményt, 
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• a villamos energia előállítása az összes beruházási költség 30-35 %-a, viszont a megvalósításával jelentősen 

csökkenthető a megtérülési idő. 

Javasolt ütemezés (Hódi J in Bai, 2007): 

• a depónián belül lokalizálni kell a gáztermelő területeket, 

• először csak ide telepíteni kutakat, 

• a hasznosítást lehetőleg meglévő hőtermelő rendszerhez való csatlakozással kell megvalósítani, 

• minden további bővítés a gáztermelődés stabilizálódott szintjétől és további beruházási források rendelkezésre 

állásától függ. 
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6. fejezet - 6. Szennyvíztelepeken 
keletkező biogáz hasznosításának 
folyamata 

1. 

Az ipari szennyvizek kezelésére ma világszerte több, mint 1000 rendszer működik, vagy van építés alatt. 

Becslések szerint Európában a teljes biogáz produkció közel felét ipari szennyvizekből állítják elő, hazánkban 

15 városban alkalmazzák az eljárást. 

A települési szennyvíziszap mennyisége évente hazánkban megközelítően 600 ezer tonna, 25–30%-os átlagos 

szárazanyag-tartalommal. Az elhelyezési módok közül közel 60 %-ban a lerakás szerepel, s ezen belül 

alapvetően a települési hulladéklerakón történő elhelyezés (50 % körül) a leggyakoribb megoldás. 

Mezőgazdasági hasznosításra mintegy 40 % kerül, ennek kevesebb, mint a felét komposztálják, a fennmaradó 

hányadot injektálással juttatják a talajba. A rekultivációs célú hasznosítás elhanyagolható mértékű, mintegy 2 %. 

A szennyvíziszap jövőben keletkező mennyisége várhatóan a szennyvíztisztítási és -elvezetési program 

előrehaladása következtében növekedni fog. 

Az anaerob kezelés igen jelentős beruházást igénylő, de az egyéb szennyvízkezelési eljárásoknál 

környezetvédelmi szempontból hatékonyabb technológia. Makrogazdasági szinten a szennyvíziszap metán-

kibocsátásának teljes megszűnését és a nyers szennyvíziszap mennyiségének csökkentését (a biogáz tömegének 

- a kierjesztett szennyvíziszap szárazanyag-tartalmától függően - a többszörösét) érhetjük el az alkalmazásával. 

Megvalósításának előfeltétele a mechanikai tisztítás, ennek eredményeképpen képződik a sűrített iszap, mely 

azután aerob és/vagy anaerob biológiai módszerekkel tisztítható tovább. Az anaerob oxidáció emellett lehetővé 

teszi – a többi szennyvízkezelési eljáráshoz képest - az üzemeltetés költségeinek csökkentését és a bevételek 

növelését is, a hő- és villamos energia előállításának köszönhetően. 

A biogáz-előállításra alkalmas szervesanyag-tartalmú városi szennyvizek össz-mennyiségének 1-1,5 %-át a 

szennyvíziszap teszi ki. Ennek tisztítására már régóta anaerob rothasztókat is használtak. A biológiai tisztítást is 

alkalmazó telepeken két fő iszapfajta különböztethető meg: a mechanikailag már igen, de biológiailag még nem 

tisztított nyers (primer) iszap és a biológiai tisztításba vissza nem vezetett fölös eleveniszap. A gyakorlatban a 

fölösiszap nagy részét az előülepítőbe vezetik vissza és innen kerül a nyers- és a fölösiszap keveréke (az ún. 

friss iszap) az iszapsűrítőbe, majd innen szivattyúval a rothasztó tornyokba. A különböző iszapok jellemzőit a 

11. táblázatban, míg az erjesztésük után várható biogáz-hozamot a 12. táblázatban mutatjuk be. A képződő 

biogáz hasznosítására korábban nemigen törekedtek, mivel az elsődleges cél a szennyvíz tisztítása volt. Az iszap 

anaerob kezelésére szolgáló berendezés beruházásiigénye magas ugyan, de a keletkező biogáz elvileg fedezni 

tudná a telep hőenergia igényét, ezáltal a szennyvíztisztítás költsége részben visszatérülne. Újonnan épült 

telepeknél már a képződő biogáz teljes körű hasznosítására kell törekedni. 
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Aszerint, hogy a fermentatív és a metános erjesztést külön-külön vagy együtt valósítják meg a reaktorban 

megkülönböztetünk: 

• egylépcsős, 

• kétlépcsős eljárásokat. 

A beruházási költségek csökkentésének egyik módja az egylépcsős termofil, vagy a kétlépcsős, mezofil-

termofil, illetve mezofil-mezofil erjesztés (13-14-15. táblázatok). Előző esetben körülbelül egyharmadára, a 

másodikban mintegy felére csökkenthető úgy az erjesztési idő, hogy a gázfejlődés változatlan maradjon az 

egylépcsős mezofil erjesztéshez képest. Mezofil körülmények között 25-30 napos erjedés után a gáztermelés 

általában már nem számottevő, kinyerése nem gazdaságos (17. ábra). 
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A kétlépcsős, termofil elő- vagy utóerjesztés magyarázatául szolgálhat a veszélyes szerves hulladékok, illetve a 

nem veszélyes, de nehezen bomló anyagok (pl. toll) ártalmatlanításának nagyobb időszükséglete is. 

 

A szennyvíztelepre beérkező alapanyag általában négy részből tevődik össze: kommunális -, szippantott- és 

ipari szennyvíz, valamint csapadékvíz. Egy lakos általában 0,2-0,3 m3/nap szennyvizet „termel” naponta. A 

legmodernebb technológiákban rácsszűrőkkel először eltávolítják a nagyobb szennyeződéseket az uszadék-

kéreg képződésének megelőzése céljából, mely rontja a keverés, a biogáz-képződés hatásfokát és eltömődéseket 

okozhat. Majd flotációs sűrítéssel eltávolítják a fölösleges iszapvizet, mellyel csökkentik a szükséges erjesztő 

nagyságát és az alapanyag felmelegítésének energia-szükségletét. Ezt követően anaerob erjesztéssel 

nagymértékben csökkentik a szennyvíz kémiai és biológiai oxigénigényét. Végül egy aerob, eleveniszapos 

kezelés fejezi be a szennyvíz tisztítását. 

Az elektromos energia előállításához felhasznált gázmotorok üzembiztonsága érdekében (0,2 térfogat% 

kéntartalom fölött) ajánlatos a biogáz kéntelenítése. Az anaerob eljárás beiktatása annak elhagyásához képest 
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80-90 W/m3 energia megtakarításával jár, különösen alkalmas a tömény élelmiszeripari szennyvizek 

ártalmatlanítására és ennek során képződik a biogáz is. A gázhasznosítás elvi folyamatát az 18. ábrán mutatjuk 

be. 

 

A biogázt többnyire a biogáztelep és a rothasztók fűtésére, távfűtésre, gázmotorok hajtására és tiszta metán 

kinyerésére használják fel. A rothasztók önfogyasztása 30-40 %-ra tehető, ezt és a telep fűtéséhez szükséges 

hőenergiát általában a villamos áram előállításakor képződő hulladékhő biztosítja. Kisebb kapacitás esetén 

vegyes (földgáz-biogáz) tüzelésű Ottó-motor használata célszerű, de 1 MW elektromos teljesítmény indokolttá 

teheti a gázturbinák használatát is. 

A fejlettnek tekinthető technológiák a következő elvárásokat teljesítik: 

• Fajlagos biogáz-kihozatal: min. 25 l/nap/LEÉ 

• Beépített teljesítmény: min. 50 kW 

• Gázmotor kihasználása: min. 6000 óra/év 

• Szennyvíztisztító energiaigénye: cca. 2,5 W/LEÉ (ma hazánkban: 4 W/LEÉ jellemző) 

• Alternatív földgázüzem, megfelelő tárolókapacitás. 
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A nagyvárosok szennyvizét feldolgozó üzemek azonban nem képesek elkülöníteni a jól hasznosítható 

kommunális hulladéktól a nem élelmiszeripari üzemek által kibocsátott, általában nehézfémekkel erősen terhelt 

szennyvizet. Utóbbi rontja a gázfejlődés hatásfokát és a kierjesztett iszap felhasználási lehetőségeit is. 

Különösen a kromátok, a klór, kisebb mértékben (220 mg/l fölötti koncentrációban) szulfátok és a nitrátok 

lehetnek toxikusak az erjesztő baktériumok számára. 

Meglévő aerob rothasztó technológia (hőcserélővel, gáztartállyal) esetén az anaerob eljárás alkalmazásának 

nettó beruházási költsége 150-200 millió Ft, a teljes technológia kiépítésével 600-700 millió Ft, 100.000 

lakosegyenértékre vetítve. A működtetés során évi 6-7 millió Ft - túlnyomórészt állandó jellegű – költséggel 

számolhatunk az előző nagyságrend esetén. Átlagos esetben a biogáz-termelés eléri a 0,04 

m3/nap/lakosegyenértéket. Az anaerob iszaprothasztás – a magas állandó költségek miatt – legalább 10.000 

lakosegyenértéknyi (LEÉ) szennyvizet igényel, de a komplett (villamos- és hőenergia) célú hasznosítás csak 

nagyobb (minimum 20.000 LEÉ) telepek esetén javasolható. 

A szennyvíziszapok környezetbarát kezelése kedvezően befolyásolja a kijuttatáskor a talaj mikrobiális 

aktivitását is (Uri Zs, 2007). 

Jövőbeni fejlesztési lehetőségek: 

• A települési szennyvíziszap és a nagy szervesanyag-tartalmú élelmiszeripari melléktermékek (pl. glikol) 

együttes kezelése, a biogáz metántartalmának növelése érdekében. 

• A kierjesztett szennyvíziszap értékesítése mezőgazdasági cégeknek, vagy komposztálásra 

• Korszerű és megfelelő kapacitásúra tervezett technológiai berendezésekkel a villamosáram-szükséglet 

csökkentése. 

• Az elő- és utórothasztó közötti recirkulációval jobb vízleadás, jobb keveredés elérése, mely a gáztermelés 

növekedésével és a fermentor jobb kihasználásával jár. 

• A fermentor szigetelésével és a kapacitás növelésével a rendszer önfogyasztásának (30-60 %) csökkentése. 

• Közepes- és nagyméretű telepeken kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (különösen, ha már eleve létezik 

a biogáz-termelő rendszer), kisebb kapacitásnál (20-30 ezer lakosegyenérték alatt) pedig kizárólag melegvíz-

előállítás megvalósítása. 
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7. fejezet - 7. Komplex regionális 
biogáztelepek kialakítása, 
üzemeltetése 

1. 

A hatályos hulladékgazdálkodási előírások betartása esetén a szerves hulladékok szennyvíztelepekre való 

beszállítása és az ártalmatlanítás díja igen jelentős improduktív költségekkel jár, melyek elsősorban az 

állattenyésztési vertikumot érintik. A méretgazdaságosság elve alapján megvalósított telepek - melyek egyszerre 

képesek jövedelmezően működni a jelenlegi közgazdasági feltételek között és egyúttal eleget tenni a hatósági 

előírásoknak – méretükből fakadóan elsősorban nem helyi, hanem kistérségi szinten képesek ellátni a 

hulladékgazdálkodási feladatokat. Régiók, vagy megyék hulladékait feldolgozni képes üzemek a szállítási 

költségek nagysága miatt, vállalkozási, kistelepülési, netán lakossági kapacitású beruházások pedig a létesítéssel 

járó hatósági elvárások teljesítése, valamint a fajlagos beruházási költségek erőteljes emelkedése miatt nem 

lehetnek versenyképesek. Ezen üzemek megvalósításának gátjaként általában nem a működés kockázata, hanem 

a beruházáshoz szükséges többszázmillió Ft-os összeg előteremtése szolgál. 

Bár a szerves hulladékok ártalmatlanítása indokolja leginkább ezen üzemek létrehozását, azonban ezen felül is 

sokféle módon szerepet játszhatnak az adott térség fejlesztésében (19. ábra). Lehetővé teszik a szerves 

hulladékot előállító vállalkozások további működését, a biogazdaságok, illetve üvegházak részére is alkalmas 

növényi tápanyagot és hozamfokozót (CO2) állítanak elő, a hulladékhő esetleges értékesítésével pedig lehetővé 

válik jelentős hőfelhasználással bíró vállalkozások megtelepedése is a biogáz-telep szomszédságában. 

 

Újabb irányzatként az energetikai célú növénytermesztés termékeit (elsősorban silókukorica, cukorcirok) is 

hasznosítják biogáztelepeken Nyugat-Európában. Mindezen tényezők növelik az adott térség foglalkoztatási és 

jövedelem-termelési szintjét, valamint népesség-megtartó erejét. A technológia előnye a mezőgazdaságban, 

hogy az ágazat hulladékkezelésén és hulladékhasznosításán kívül a vállalkozás árbevételre tehet szert részben a 

végtermékekből, részben pedig egyéb vállalkozások szerves hulladékainak ártalmatlanításából, valamint az 

energetikai növénytermesztés többlet-támogatásából is. A biogáz üzem tehát csak akkor lehet jövedelmező, ha 

összeadjuk a hulladékmegsemmisítés elmaradó költségét, illetve képződő bevételét, a termelt energia 

bevételét/megtakarítását és a képződött hígtrágya hasznosításából származó előnyöket is. 
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Az eddigi tapasztalatok szerint az optimális üzemméret évente minimum egymillió m3 biogáz előállítását kell, 

hogy lehetővé tegye. Ehhez - a nyírbátori referenciaüzemhez hasonló összetétel és technológia esetén - mintegy 

2-2,5 ezer t szárazanyagra, illetve 30-40 ezer t vegyes alapanyagra van szükség, a biotrágya elhelyezéséhez 

pedig kb. 350-450 ha mezőgazdasági terület szükséges. Ebben a méretben már érvényesülnek a 

méretgazdaságosság előnyei, amely a szállítási költségekre is megfelelő fedezetet nyújt. Az ilyen nagyságú 

üzemek azonban – a vállalkozásban képződő melléktermékek feldolgozásán túlmenően - már képesek regionális 

hulladékgazdálkodási feladatok ellátására is, a környék nehézfémmel nem szennyezett (vállalkozási és 

kommunális jellegű) szerves hulladékainak ártalmatlanítása révén. Az alapanyag legalább 10-30 %-a ideális 

esetben külső alapanyag. A komplex jellegű biogáztelepek működése elvileg minden közvetlen érintett számára 

csak előnyökkel jár (Bai, 2005): 

• Térségi szinten csökkenti a már működő szennyvíz- és szeméttelepek leterheltségét, lehetővé teszi azok 

többlet-beruházás nélküli működtetését. 

• A beszállítók részére legalább a szállítási költségek egy része megtakarítható. 

• A biogáztelepet üzemeltető vállalkozás részére az idegen alapanyag két haszonnal jár. Egyrészt nem 

alapanyagköltséget, hanem bevételt jelent, másrészt pedig a többféle alapanyag javítja a biogáz-kihozatal 

mennyiségét is. 

• Nagy energiaigényű vállalkozás szomszédba telepítése esetén a fölösleges hulladékhő kedvezményes 

értékesítése az adott vállalkozás részére jelentős megtakarítást, a biogáztelep számára árbevétel-többletet, az 

ott élőknek pedig munkalehetőséget jelent. 

Hazai gyakorlati tapasztalatok alapján 0,5 MWe-ig 3 fő, 1 MWe-ig 5 fő, 2 MWe-ig 8 fő részére teremt 

munkahelyet közvetlenül egy biogáz-telep (Popp-Potori, 2011), tovagyűrűző hatása azonban sokkal jelentősebb. 

A biogázüzemek megvalósulása elsősorban gazdasági és finanszírozási kérdés és stratégiai döntést igényel. A 

létesítéskor számolni kell azzal, hogy a biogáz előállítása alapvetően egy hulladék-kezelési eljárás, mely a 

szikkasztással szemben képes piacképes termékek előállítására, azonban energetikai szempontból a jelenlegi 

közgazdasági feltételek mellett önmagában többnyire nem gazdaságos. A gazdaságosság a beruházás mielőbbi 

megvalósításával, a beruházási és üzemeltetési támogatások igénybe vételével, a megfelelő alapanyaggal és 

méretezéssel, valamint a folyamatos működéssel érhető el. Utóbbi feltételezi a folyamatos és közel állandó 

minőségű alapanyag-ellátást, a beépített technika megbízhatóságát, valamint a végtermékek zökkenőmentes 

értékesítését/saját felhasználását is. A biotrágya tárolása ugyan lehetséges (sőt a 49/2001 (IV.3. korm.rendelet 

miatt fél évig kötelező is), viszont a biogáz, a villamos áram, különösen pedig a hulladékhő nagyobb 

mennyiségben és ideig nem tárolható. 

A saját alapanyagok előnye, hogy helyben képződnek, garantáltan és előre ismert minőségben rendelkezésre 

állnak, valamint az adott üzem tevékenységének kiterjesztésével mennyiségük is növelhető. Mindezek alapján 

csökkentik a termelés kockázatát. A kapacitások teljes kihasználásához azonban szükséges lehet külső 

alapanyagok bérfeldolgozása is, melyek összetétele és rendelkezésre állása ugyan bizonytalanabb, de (legalábbis 

az utóbbi) hosszú távú beszállítói szerződésekkel mérsékelhető. Szintén nem elhanyagolhatók az ártalmatlanítás 

többletköltségei sem. 

A külső beszállítás nagy előnyeként jelentkezik viszont az ártalmatlanításból származó árbevétel, a többféle 

alapanyagnak köszönhető heterózishatás, valamint az állandó költségek csökkenése termékegységre vetítve. 

Összességében tehát nem lehet célja a biogáztelepnek a külső alapanyagok kizárása, hanem csak az ezzel 

kapcsolatos kockázatok csökkentése ajánlatos (Bai, 2009a). Az ártalmatlanítás minimális mérete alapanyagtól és 

a piactól függ, de - Petis, 2006 szerint - 25-30 ezer m3/év alatt nehezen tehető gazdaságossá. A nagy méret 

nemcsak gazdasági, hanem technológiai szempontból is kívánatos, hiszen ezen anyagok erjesztése kétlépcsős - 

mezofil és termofil – rendszert, valamint hosszabb erjesztési időt igényel. 

A növényi eredetű hulladékok előkezelése homogenizálást, aprítást, őrlést, pépesítést, rostálást, válogatást, 

nedvesítést igényel az erjesztés előtt, míg állati hulladék esetében e műveleteken túl be kell tartani a 71/2003. 

(VI.27.) FVM rendelet (16. táblázat) előírásait is. 
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A 3. osztályba tartozó anyagokat sterilizálni és pasztőrözni kell a következő minimális követelmények 

teljesítésével: 

• maximális részecskenagyság a pasztőröző egységbe történő belépés előtt 12 mm 

• minimális hőmérséklet a pasztőröző egységben lévő egész anyagban 70 C 

• minimális idő a pasztőröző egységben megszakítás nélkül 60 min 

A rendelet szerint a különböző szerves anyagok osztályba sorolása: 

1. osztály: –Betegségben szenvedő, kedvtelésből tartott és kísérleti célra használt állatok hullái, kérődzők SRM 

anyagot tartalmazó részei és egyéb anyagok. 

2. osztály: –Trágya, hígtrágya, bendő, béltartalom, 1-es osztályba nem sorolt állatok hullái és egyéb anyagok. 

3. osztály: –1-es osztályba nem tartozó állatok vágóhídi hulladékai, konyhai hulladékok és egyéb anyagok. 

Az ártalmatlanításból származó árbevétel, illetve megtakarítás alku kérdése, jövőbeni szerepe ellentmondásos, 

hiszen a környezetvédelmi előírások és betartatásuk szigorodik, ám az ártalmatlanítandó alapanyagok 

mennyisége csökken, az ezzel foglalkozó cégek száma viszont nő, tehát keresleti piac van kialakulóban. A 

jelentős állandó költségek és a konkurrencia miatt csökkenő árrés következtében csak nagyüzemi méretben 

ajánlható. 

Hazai viszonyaink között – a finanszírozási problémák megoldása esetén - a kistelepülések ellátását szolgáló, 

komplex (élelmiszergazdasági + kommunális) hulladékkezelést lehetővé tevő, szelektív hulladékgyűjtéssel 

egybekötött, önkormányzatok által működtetett biogáz-biotrágya előállító üzemek működése járhatna a 

legnagyobb előnyökkel a különféle társadalmi szinteken egyaránt. Ez a lehetőség gyakorlatilag kiküszöbölné az 

előzőekben említett eljárások összes hátrányát a következő okoknak köszönhetően: 

• Az alapanyagbázis garantált mennyiségben, minőségben és összetételben állna rendelkezésre. 

• Az összes termék - általában helyben - felhasználható lenne. 

• Egyébként is megvalósítandó hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi feladatokat (szemételhelyezés és –

kezelés, vízvédelem) is ellátna. 

• A képződött termékek önköltsége jóval alacsonyabb lenne, mint azok fogyasztói ára. 

• A csőhálózatok (gáz, távhő, telefon) kiépítésénél közös munkaárok – kevesebb költség, 

• A gazdálkodók, energiafogyasztók és a település érdekeinek egyidejű harmonizálása. 

A technológiai eljárás kiválasztásának a helyben rendelkezésre álló alapanyag jellemzőihez kellene igazodnia, 

ezek a növényi és állati melléktermékek miatt általában a félszáraz technológiák alkalmazását tennék indokolttá. 

A Dr. v. Bartha I. által már 1963-ban előterjesztett műszaki megoldás koncepciója is a hazai településeken 

keletkező biomassza elemeket feldolgozó, egy vállalat által üzemeltetett komplex energetikai és mezőgazdasági 

eredményeket szolgáltató műszaki berendezés megvalósítására tett javaslatot. Egy kézben kívánta megoldani a 

településen keletkező szennyvizek csatornázását és szennyvíztisztítását,valamint a szerves háztartási szemét 

szelektív módon való összegyűjtését. A település mezőgazdasági művelés alatt álló határából ugyanez a vállalat 

gyűjtötte össze a mezőgazdasági hulladékot, a melléktermékeket, a biogáz telep melletti szérűskertbe, valamint 

a településen belül a háztáji-, valamint a határból a nagyüzemi állattartás almos-, és hígtrágyáinak napi adagjait. 
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A kommunális szennyvizeket a szennyvíztisztító telepen a mechanikai kezelés során vizes- és iszapfázisra 

bontjuk. A vizes fázist a hatósági előírásoknak megfelelő tisztítás után a befogadóba, az iszapfázist a biogázt 

fogadó aknába vezetjük, ahonnan azok a betöltendő recept szerint kerülnek a többi komponens kiegészítésére. A 

háztartási begyűjtött szemétből a konyhai maradékot és a papírhulladékot szelektáljuk és 1-2 cm méretre történő 

aprítás után a napi betöltendő adagba adjuk az előírt mennyiségben. A mezőgazdasági rostos hulladékot: a 

szalma és szárféleségeket, a lomb- és szálasanyagokat szintén 1-2 cm méretre aprítva a napi betöltendő 

anyagrészbe rakjuk. A településről rendszeresen kihordott, az istállókban keletkezett szarvasmarha-, sertés-, 

baromfi-trágyákat (akár híg állapotban, akár almos formában) előkezeljük, majd az előírt értékben a napi 

adagban helyezzük el. A javasolt komplex biogáztelep folyamatábráját és a reaktor felépítését a 20-21. ábrákon 

mutatjuk be. 

A felsorolt anyagokat betöltés előtt időszakonként megfelelő beltartalmi vizsgálatoknak vetjük alá, majd a napi 

töltetet mérlegeléssel olyan arányban keverjük össze, hogy a keverék szárazanyag tartalma 18-25 %; C/N aránya 

16:1 körüli; az N:P:K (3-5,4) / (2,5-4,4) / (0,7-1,9) közötti legyen, ezek ugyanis a legjobb erjedést biztosító 

arányok. A keveréket zárható, speciálisan kiképzett erjesztőtartályok valamelyikébe juttatjuk, amelyben 

együtemű fermentálással (60-65 °C hőfok biztosítása mellett) az egész masszát leerjesztjük (Bartha I, 1995). 

Rendkívül fontos lenne a közösségi beruházásoknál, hogy a vállalati szinten képződő éves nyereség mintegy 

nagyobb részét a biotrágya, a csatornadíj és a szemétszállítás ártámogatása formájában kapja vissza a lakosság. 

Ez garanciát nyújthat a biztos alapanyag-ellátásra és minden lakos számára egyformán előnyös. Ezzel szemben a 

távhő-szolgáltatás kedvezményessé tétele csak az ott lakók egy részét érintené. A villamos energia értékesítése 

nem közvetlenül a fogyasztók, hanem a területileg illetékes áramszolgáltató vállalat felé történik, így itt nincs 

értelme az árcsökkentésnek. Az ártámogatásnak egyúttal adócsökkentő szerepe is van, így egyfajta „burkolt” 

állami támogatásnak is tekinthető. 

A hasznosító telep által termelt biogáz mosott, - földgáz minőségben - vagy mosatlan állapotban használható fel. 

Ha a községnek van már gázhálózata, úgy a gázt mosott állapotban be lehet táplálni a gázhálózatba. 
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A biogáz átalakítható árammá és hővé is, amely sokféleképpen felhasználható, ennek a jó felhasználása az előbb 

ismertetett eljárás gazdaságosságának alapja. A biotrágya igen értékes és a község biogáz gazdálkodása alapját 

teremti meg. Nélkülözhetővé teszi a műtrágyát. A biotrágyával - amennyiben rendelkezünk biokertészettel is - 

azt is el lehet látni, amit egyébként is a kimosott széndioxiddal üzemeltethetünk levéltrágyázás formájában. Az 

előbb ismertetett félszáraz eljárás előnye a hazánkban is eddig megvalósított nedves eljárással szemben (Bartha 

I, 1995): 

• A bevitt biomasszában a szervesanyag hányad 111,3 %-kal nagyobb 

• A bevitt biomassza szállítási költsége 34 %-kal kisebb, 

• A bevitt biomasszában a fajlagos N, P, K tartalom 0,52 %-kal magasabb 

• A kierjedt biotrágyában erjesztés után megmaradó fajlagos N, P, K tartalom 0,63 %-kal magasabb 

• Az erjesztés végén nyert biotrágya a termelőhöz történő kiszállítási költsége 22,1 %-kal kisebb 

• A hasznosítható biogáz az önfogyasztás levonása után 10 %-kal magasabb, 

• Mikrobiológia változás áll be a min. 25 napos anaerob erjesztés során, amikor az első öt nap alatt az átlagos 

60 °C erjesztőtéri hőmérséklet mellett a patogén baktériumok, a vírusok és paraziták számai a betáplált 

anyagban volt számukhoz képest a 25. üzemi napig a megtűrhető határig biztosan lecsökkennek. 

• A biomasszába bevitt gyommagvak csírázóképessége 95-97 %-kal csökken, sőt a 20 napnál hosszabb 

tartózkodási idő után azok csírázóképessége meg is szűnik. Az így elérhető eredmény jobb, mint a szakaszos 

trágyakezelés során (5 nap 60 °C) elérhető eredmény. 



   

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

8. fejezet - 8. Gyakorlati tapasztalatok 
és tanácsok biogázüzem 
létesítéséhez és működtetéséhez 

1. 

Egy mezőgazdasági biogáz-termelő üzem megépítésének gondolata mindenképen a környezetvédelem és 

környezet-gazdálkodás mint alapvető funkció figyelembevételével kell elinduljon. Fontos figyelembe venni, 

hogy ezen területeken a talajvédelmi hatóság milyen mértékű összes nitrogén terhelhetőséget szab meg, ugyanis 

ez az alapja a hígtrágya öntözési tervnek vagy is táblánként a kijuttatható mennyiségnek. Hiába lenne lehetőség 

esetleg több szerves anyag fermentációjára, ha a hígtrágya elhelyezése korlátokba ütközik, illetve 

környezetvédelmi oldalról nem megengedhető terhelést jelentene. Ezen hatásokat figyelembe véve lehet 

megtervezni a fermentorok és az utótározók szükséges nagyságát is, mivel a kijuttatás tilalmi időszakában 

(télen) a keletkező jelentős mennyiségű hígtrágyát tárolni szükséges. 

A folyamatok beindulása során a folyadékáram, a gázképződés, illetve a fajsúly különbségek felúszást 

indukálnak a fermentorban. Így a folyadékszínt tetején úszóréteg alakulhat ki, mely nem csak az adott 

szárazanyag felületét csökkenti, de átjárhatatlan lesz a gáz számára is. Ennek elkerülésére a folyadékot 

rendszeresen át kell keverni. Az almozások során a trágyák alapját képező szalma általában bálázott formában 

kerül az állattartó telepekre. Így az istállókban jelen van a műanyag bálakötöző anyag, melynek eltávolítására 

különös gondot kell fordítani. Amennyiben ez bekerül a trágyába és azzal az előkeverő aknába, esetleg 

fermentorba, biztosan üzemzavart okoz a keverőgépekre, vagy a szivattyúra csavarodva. A baktériumok 

szaporodás-biológiája és a kiegyensúlyozott gázképződés eléréséhez a betáplálandó napi szerves anyag 

mennyiséget egyenletes időközökbe kell bejuttatni a fermentorba. Ez a tapasztalati képtelek alapján 3-4-5 

óránkénti beadagolásnak felel meg. A modernebb gépeknél lehetőség van tiszta földgáz és biogáz 

hasznosítására, valamint a füstgáz csövekről is teljes mértékben levehető a hőenergia. A speciális biogáz-

motorok elindításához és működtetéséhez nincs szükség plusz fűtőolajra. Magas beszerzési költségük miatt sok 

helyen gyújtósugaras diesel motort alkalmaznak. Ezekkel a motorokkal szemben azonban a biogáz motorok 

élettartalma lényegesen magasabb. A minimális gázkövetelmény 50 %-os metán tartalom, valamint a 

kénhidrogén töménysége az 50 ppm-et nem haladhatja meg. Nagyobb gázhozamú üzemeknél célszerű több 

blokkfűtő erőművet üzemeltetni, így biztosított a folyamatos gázhasznosítás (Boruzs in Bai, 2005). 

Itthon jellemzően osztrák vagy német technológiák kerülnek telepítésre, amelyek a német és osztrák gazdasági 

és technológiai környezetre fejlesztettek ki és optimalizáltak. A hazai zöldáram átvételi árak azonban annyival 

alacsonyabbak, hogy az átvett technológiák további fejlesztések nélkül nem tudják szolgálni a gazdaságos 

működést. A villamos energia értékesítés a törvényi szabályozás miatt pontosan meghatározható, vagyis a 

bevételi oldal egyenesen arányos a termelt villamos energia mennyiségével. A jelenleg működő rendszerekben 

általában a megtermelt hőt még nem hasznosítják, ezért abból árbevétel nincs, és a kierjedt fermentlé kereslete 

sem áll azon a szinten, hogy abból bevételre számíthatna a biogáz üzemeltető (Somosné et al, 2010). 

A biogáz alapanyaga többségében mezőgazdasági, élelmiszeripari vagy kommunális eredetű lehet. Ezért ott 

érdemes biogáz üzemet építeni, ahol az alábbi feltételekből minél több rendelkezésre áll: 

• Legalább ezer méter lakott területtől való távolság. 

• Környezetvédelmi beruházás szükséges. 

• Az alapanyag zöme, de legalább 70-80 %-a helyben van. 

• Biogáz közvetlen hasznosítási lehetősége. 

• Középfeszültségű vezetékre való rácsatlakozási lehetőség. 

• Többlet melegvíz hasznosítása. 

• Hígtrágya elhelyezéshez elegendő szántóterület legyen az üzem mellett. 
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• Alapanyag tároló épületek, építmények. 

Biogáz építéséhez ideális telepítési helynek számít ha szennyvíztelephez, vagy nagyméretű sertéstelephez 

kapcsolódik a beruházás. Nincs szükség alapanyag-szállításra és tárolásra, így kisebb a működési költsége. A 

sertéstrágyára és szennyvíziszapra épült biogáz-üzemek elsődlegesen környezetvédelmi célokat szolgálnak. A 

sertés egyszerű gyomrú állat, viszonylag rossz a takarmányértékesítése, így az ürüléke viszonylag nagyobb 

energia értékű mint az egyéb trágyáké (Petis in Bai, 2007). 

A biogáz-üzem működtetése éppen annak innovatív jellegéből adódóan nagyon költséges. Az alapüzemeltetésre 

adódó jelentős költségnövelő tényezők: 

• A biogáz-termelés biológiai folyamatokon alapul, melynek nyomon követéséhez az alapanyagok, a 

fermentor-tartalom időszakos analízisére van szükség. A működtetési időszakban azonban a költségek 

csökkentése során ez az első tétel, amit lefaragnak, azonban így a biológiai felügyelet nélkül a fermentorban 

zajló biológiai folyamatok gyorsan és visszafordíthatatlanul eltolódnak. 

• A biogáz-üzem karbantartása nagyon költséges, sokszor az üzemeltetési költségek közel 50%-át teszik ki. 

Ezért nagyon fontos a nem specifikus gépészeti részeket saját karbantartókkal ellátni és csak a speciális 

gépészetet rábízni a biogáz karbantartókra. 

• A költségeket növeli, hogy a biogáz-üzem nehezen jut olcsó alapanyagokhoz, mert még a hulladékok is drága 

alapanyaggá válnak abban a pillanatban, ahogy arra kereslet mutatkozik (Somosné et al, 2010). 

A biotrágya számos előnnyel rendelkezik a nyers hígtrágyához viszonyítva. Nem tartalmaz semmilyen káros 

hatást emberre, állatra, vagy talajra, talajvízre. A makro és mikroelemeken kívül növekedés gyorsító 

hormonokat és enzimeket is tartalmaz és lényegesen kisebb a szaghatása mint a nyers hígtrágyának. Az előnyei 

mellett legnagyobb hátránya az alacsonyabb szárazanyag tartalma, amely lényegesen megnöveli a kijuttatás 

költségét. A biotrágya igazán csak öntözőrendszerrel használható fel gazdaságosan, melynek költsége nem éri el 

a szippantással való kijuttatás költségének 25-30 %-át sem (Petis in Bai, 2007). 

Érdemes figyelembe venni néhány gyakrabban előforduló kockázatot is. A technológia kiválasztásánál ne csak a 

gépészeti paramétereket és az árat hasonlítsuk össze, hanem legyen szempont a későbbi bővíthetőség (konténer-

jelleg), a dolgozók betanítása, a szerviz és a már eredményesen működő referenciák megléte is. A kogenerációs 

technológiáknál a mélyvölgy-időszakban érdemes lehet megfontolni a biogáz tárolását és későbbi napszakban 

történő átalakítását/értékesítését. Ez magasabb átvételi átlagárat eredményezhet, azonban ez esetben a 

gázmotorok rosszabb kihasználásával, valamint a tárolás többletköltségeivel is számolni kell. A villamos áram 

kötelező átvétele ugyan biztosított, mégis több bizonytalansággal terhelt (Bai, 2009a): 

• Az áramszolgáltató jelöli ki a csatlakozási pontot, ami nemcsak a megfelelő kapacitású vezeték közelségétől 

függ, hanem a környező települések áramfogyasztásától, valamint a szolgáltató szándékától is. Ennek 

közelsége nem elhanyagolható, 10-15 MFt/km nagyságú tétel, mely a beruházás nagyságát igen jelentősen 

befolyásolhatja. 

• A MEH utólag és projektszinten jelöli ki a garantált áron átvételre kerülő zöldáram mennyiségét (Kovács A-

Fuchsz M, 2009). Ennek hatását enyhítheti a villamosenergia-piac jövőbeni liberalizációja és az az 

(egyébként hátrányos) helyzet, hogy mintegy 12-15 Ft/kWh a különbség a zöld áram átvételi ára és a villamos 

áram fogyasztói ára között, hiszen lehetővé teszi (a vezetékhasználati díj megfizetése ellenében) a másirányú 

értékesítést is. 

• Az üzemnek előre meg kell határozni az átadandó zöld áram nagyságát és idejét. Az ettől legalább 20 %-os 

eltérés esetén jelentős árcsökkenéssel jár. Mivel ezt az eltérést véletlenszerű (mikrobiológiai, időjárási, 

technikai) okok is előidézhetik, az árbevétel teljes bizonyossággal nem prognosztizálható. Kisebb üzemek 

(0,5-1 MWe kapacitással) esetében a menetrendtartás jelentősen emeli az üzemeltetés fix költségeit. 

Ezek a tényezők nemcsak a beruházás pénzforgalmának megtervezését nehezítik, hanem ezen keresztül növelik 

a hitelezés kockázatát (és költségét) is. 

A biogázüzem működésével kapcsolatban elsősorban a következő veszélyekre kell figyelni (Schultz-Eder, 

2005): 

• Kellő koncentrációban és idő alatt a nem kéntelenített biogáz mérgezéses, a kéntelenített pedig fulladásos 

halált okozhat. Előző gáz a jellegzetes záptojásszagról, utóbbi pedig mely gázérzékelővel felismerhető, 
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megfelelő belső szigeteléstechnikával, illetve külső szellőztetés biztosításával pedig mindkettő 

kiküszöbölhető. 1 % fölötti kénhidrogén-tartalom már gátolja a gázképződést is, ez elsősorban baromfi-, 

sertéstrágya, vagy toll, csont erjesztésekor fordulhat elő. 

• A biogáz 6-12 %-os arányban a levegővel robbanásveszélyes elegyet alkot, efölött pedig tűzveszélyes. A 

gáztárolók, gáztartályok és nyomásbiztosítók kifújó-vezetékének környezetében ezért megfelelő védőterületet 

kell kialakítani, melynek nagysága a gázmennyiségtől, építőanyagtól, tartálytípustól függően 1,5-20 m lehet. 

Különös figyelmet kell fordítani az erjesztőtartályok hőszigetelésének hőállóságára. 

• A fermentorokban végbemenő folyamatok pH-értékének csökkenését a propionsav felhalmozódása okozhatja 

és ez jelentősen csökkenti a biogáz-hozamot. Ennek a savasodásnak a megszüntetése lúgos kémhatású 

vegyszerek, anyagok (pl. mésztej) kézi adagolásával lehetséges. 

• Amennyiben a biogáz metántartalma 50 % alá csökken, akkor problémássá válik a gázmotor üzemeltetése. Ez 

elsősorban depóniatelepeken, vagy nagy szénhidrát-tartalmú anyagok erjesztésekor jelentkezhet. Megelőzhető 

nagy fehérje- és zsírtartalmú anyagok fermentálásával, a biogáz tisztításával, vagy földgázzal való 

dúsításával. 

A karbantartási, ellenőrzési munkákat a következő időszakonként célszerű ütemezni: 

• Folyamatosan: gázhozam-, gázminőség- és erjedési hőmérséklet-mérés 

• Naponta: elektromos berendezések, (motorolaj-szint), túlnyomás- és nyomáshiány-biztosítók, gázkeverők 

• Hetente: tolattyúk (beragadás ellen), kéntelenítéshez használt levegőadagolós szivattyú 

• Havonta: mágnesszelep működése, gázvezetékek tömítése, korróziója, egyéb szerelvények elhasználódása 
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9. fejezet - 9. A biogáz tisztítása 

1. 

Az energia ugyan piacképesebbé tehető villamos árammá átalakítva, ez azonban többlet-beruházással és -

költségekkel jár, ami közép- és nagyméretben 5-7 Ft/m3-rel, kisüzemeknél akár 20-25 Ft/m3-rel növeli a biogáz 

önköltségét. Mivel a legjobb gázmotorok elektromos hatásfoka is csak 40 % körüli, a kisebb méretekben 

alkalmazható mikro-gázturbináké, illetve Diesel-motoroké pedig csupán 30-35 %, ezért itt is jelentős 

mennyiségű hulladékhő elhelyezéséről kellene gondoskodni, ami – a létező jó megoldások mellett – különösen a 

nyári hónapokban általában megoldhatatlan feladat. A villamos áram kötelező átvétele ugyan biztosított, mégis 

több bizonytalansággal terhelt, elsősorban a hálózatra csatlakozási pont kijelölésénél, a MEH által garantált áron 

átvételre kerülő zöldáram mennyiségének meghatározásakor, valamint a menetrendtartási kötelezettség miatt 

(Bai, 2007b). 

Mindezek következtében nagyüzemi méretben megfontolandó lehetőség lehet a kogeneráció helyett a biometán 

előállítása. Ennek fő előnye, hogy itt egyáltalán nem képződik hulladékhő. A képződő ikertermékek 

felhasználására többféle lehetőség kínálkozik: 

• A hazai gáztörvény által garantált értékesítés a földgáz-hálózatba. Ennek problematikus pontjai lehetnek a 

zöldáramhoz hasonlóan a csatlakozási pont kérdése, ahol a biogáztelep nincs alkupozícióban, valamint az ár, 

mely – a zöldárammal ellentétben - nem garantált. 

• Amennyiben nagyméretű üvegház, illetve fóliasátor, vagy algatelep integrálható a rendszerbe, akkor a biogáz 

egy része ezek fűtésére, a tisztítás után kinyert széndioxid pedig a növények tápanyag-ellátására szolgálhat. A 

széndioxid tisztításának és palackozásának gazdaságossága kétséges. 

• Szintén nem alkalmazott, de talán legígéretesebb eljárás a hajtóanyagkénti hasznosítás. Erre a célra elvileg 

elképzelhető a földgáznál valamivel alacsonyabb metántartalmú gáz is, bár ennek sűrítési, szállítási költsége 

nagyobb, hatótávolsága kisebb a földgáz-minőségű biometánnál. Fő előnye viszont, hogy helyi közlekedési 

rendszerekbe kiválóan integrálható, értékesítésének feltételei pedig nem függenek a gázszolgáltatóktól. Mivel 

jelenleg csak két helyen működik nyilvános CNG-üzemanyagkút hazánkban, ezért a helyi és rövidtávú 

helyközi tömegközlekedés, esetleg a taxik, vagy önkormányzati gépjárművek lehetnének az ideális 

felhasználók. Ennek következtében jól ellenőrizhető módon a jelentős mennyiség felhasználása is megoldható 

lenne, méghozzá éppen a belvárosokban, ahol a légszennyezés egyébként is nagy gondot jelent. Figyelemre 

méltó szempont, hogy a 2009/28/EC Rendelet értelmében 2020-ra a bekeverésre kerülő biohajtóanyagok 40 

%-át élelmiszertermelés céljára nem alkalmas alapanyagokból kell előállítani, amelyet a 10 %-os eredeti 

előírásnál valószínűleg nehezebben lehet majd teljesíteni és amelyre viszont a biometán alkalmas lenne. 

A biogáz metántartalma igen széles tartományban mozog az alkalmazott alapanyag függvényében, és a gázelegy 

jelentős mennyiségű egyéb gázt és vízgőzt tartalmaz, ezek miatt fűtőértéke lényegesen elmarad a földgázétól és 

égési tulajdonságai is rosszabbak. A 17. táblázat a depóniagáz, a biogáz és az északi-tengeri földgáz főbb 

jellemzőit tartalmazza. 
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A biogáz nemkívánatos összetevőinek eltávolítására több módszer is létezik. Közös tulajdonságuk, hogy 

viszonylag alacsony metánveszteség (0,1-5%) mellett 90-99% közötti tisztaságú metán előállítására képesek. A 

különböző biogáz tisztítási módok technológiai jellemzői a 18. táblázatban láthatóak. 

 

A következőkben a főbb biogáz tisztítási technológiákat ismertetjük röviden a TU Wien (2012) tanulmánya 

alapján: 

• A nagynyomású vizes mosás (v. fizikai abszorpció) során a tisztítandó biogázt egy ellenáramú vízoszlopon 

engedik át. A folyamat során az abszorbeált gázkomponensek fizikailag megkötődnek a mosófolyadékban. 

Vizes mosással a szén-dioxid, a kén-hidrogén és az ammónia szintje csökkenthető hatékonyan. A mosóvízből 

a megkötött gázokat gyors nyomáscsökkentéssel távolítják el. Az eljárás hátránya, hogy a levegő oxigénje és 

nitrogénje is oldódik a vízbe, így a biometán mindig tartalmaz valamennyi oxigént és nitrogént is. Az utolsó 

fázis a biometán vízmentesítése pl. glikolos mosó alkalmazásával. 

• A szerves-fizikai abszorpció („glikolos mosás”) a vizes mosáshoz hasonló, azonban ebben az esetben szerves 

oldószert (pl. polietilén-glikol) használnak víz helyett. Ez az eljárás jobban oldja a szén-dioxidot és a kén-

hidrogént. Az eljárás előnye, hogy kevesebb oldószert igényel, azáltal kisebb berendezésessel kezelhető 

ugyanaz a gázmennyiség. 

• Az aminos mosás (v. kémiai abszorpció) során a mosótorony tetején bevezetett aminoldat találkozik az 

ellenáramú biogázzal. Az aminos oldószer erősen szelektív és kiváló felvevőképességgel rendelkezik, így 

alacsonyabb üzemi nyomás is elegendő a megfelelő reakcióhoz, azonban ebből kifolyólag a mosófolyadék 

regenerációja nehézkesebb. A regeneráció során a felhasznált oldatot 160 °C-ra melegítik, így párologtatva el 

a szén-dioxidot. Ennek során az oldószerből is elpárolog valamennyi, amit pótolni szükséges. A kén-hidrogén 

eltávolítása aminos mosással még magasabb hőmérsékletet igényelne, így érdemes a mosás előtt külön 

fázisban kénteleníteni. 

• A nyomásváltásos adszorpció (PSA) folyamán különböző szilárd felületeken (aktív szenek és molekuláris 

szűrők (zeolitok)) kötik meg magas nyomáson a szén-dioxidot. Az adszorbenseket ezután fokozatos 

nyomáscsökkentéssel regenerálják, ennek során a hulladékgáz elhagyja az adszorbert, amit átöblítenek nyers 

biogázon vagy biometánon, majd ismét növelik a nyomást nyers biogázzal vagy biometánnal. A biogáz víz- 

és kénhidrogén-tartalma visszafordíthatatlan károsodást okozna az adszorbereken, így ezeket a PSA tisztítás 

előtt külön fázisban kell eltávolítani. A kilépő biometán minősége földgázhálózatba történő betáplálásra 

alkalmas. 

• A membrán technológia alkalmazásakor olyan membránokon (jellemzően polimerek) eresztik át a biogázt, 

amelyek átengedik a szén-dioxidot, a vizet és az ammóniát, azonban a metánt csak igen kis mértékben. A 

membránleválasztásos eljárások a membránok rossz szelektivitása miatt hosszú ideig csak mellékes szerepet 

kaptak a biogáztisztítási rendszerekben. A kén-hidrogén, a nitrogén és az oxigén is csak meghatározott 

mértékben tud áthatolni a membránokon. A nyomásfokozást követően a nyers biogáz lehűtésre kerül a 

szárításhoz és az ammónia eltávolításához. A kompresszor hulladék hőjével történő visszamelegítés után, a 
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maradék kén‐ hidrogén eltávolítása vas‐ , ill. cink‐ oxiddal történő adszorpcióval valósul meg. A folyamat 

végén a gáz, egy vagy többlépcsős gázpermeációs egységbe kerül. 

• A kriogén eljárás még csak kísérleti fázisban van. A technológia lényege, hogy alacsony hőmérsékleten és 

magas nyomáson a biogázban lévő CO2 folyékony halmazállapotba megy át, és így azt le lehet választani a 

biogázból. A kriogén rendszer előtt egy kénhidrogén leválasztó egység működik. A biogázt ezután 

víztelenítik, majd az optimális 18–25 bar nyomásra komprimálják. Ezután következik a hőmérséklet 

csökkentése több lépésben –25, –50 és –59°C-ra. A szén-dioxid így folyékony halmazállapotúvá válik, a 

rendszerből kivezethető és értékesíthető. A biometán magas metán tartalommal rendelkezik, 99,5%-os értéket 

ad meg a gyártó (Tamás-Blaskó, 2008). 

A biogáz tisztítási technológiák beruházásigénye magas, a biometán előállítási költsége nagyban függ a 

kapacitástól. Kirch et al. (2005) munkájában svéd biometán üzemeket vizsgált, melyek teljesítménye 0,6 – 7,6 

millió Nm3 biometán/év között mozgott, beruházási költségük pedig 0,5-2,1 millió $ volt – 1 Nm3 biometán 

előállítási költsége üzemmérettől függően 0,19 – 0,27 $-t tett ki (érdekes módon a kisebb üzemek 

gazdaságosabban termeltek). Murphy – Power (2009) a biometán írországi hasznosítási lehetőségeit vizsgálta 

egy 100 buszból álló biometán flotta példáján keresztül, ennek során egy 2,75 millió Nm3/év kapacitású 

biometán üzemet vettek alapul, melynek beruházási költsége 3,33 millió €-ra rúgott, 1 Nm3 biometán előállítása 

pedig 1,24 €-ba került. Ugyanaezen szerzőpáros egy 2008-as munkájában a WDGS-re (Wet Distillers Grains 

with Solubles; nedves gabonamoslék, a bioetanol gyártás egyik lehetséges mellékterméke) alapozott biometán-

előállítás beruházásigényét 9000 €/Nm3/év-re, az előállítási költségeket pedig 0,83 €/Nm3-re becsüli. Brown et 

al. (2011) különböző alapanyagokból (hígtrágya+fű, vágóhídi hulladék, szennyvíziszap) előállított biogázra 

alapozott biometán üzemek beruházási költségeit 1,45 – 1,7 millió € közé, míg a biometán önköltségét 0,001 – 

0,82 €/Nm3 közé becsülte. 

A Bécsi Műszaki Egyetem biogáz tisztítási tanulmánya a következő fajlagos beruházási- és üzemeltetési 

költségekkel számol az egyes tisztítási technológiák esetén (19. táblázat): 

 

A biogáz tisztítása után kapott nagy metántartalmú gáz többféle célra is felhasználható a jelenlegi szabályozás 

szerint (Bai, 2009a): 

• Alanyi jogon (működési engedély nélkül) közvetlenül értékesíthető saját vezetéken, vagy bevezethető az 

országos földgáz-hálózatba. Ennek előnye, hogy a földgáz-hálózat tárolótérként is szolgál és könnyű a 

felhasználók részére is a hozzáférés. Ugyanakkor a vezeték létesítése – függetlenül attól, hogy csatlakozó-, 

vagy célvezeték – bányahatósági engedélyköteles, a bio-földgáz tulajdonságai el kell, hogy érjék a hatályos 

földgáz-szabványban szereplő minőséget (MSZ ISO 15403:2002). A hálózatba való bevezetésért csatlakozási 

díj számítható fel, eleget kell tenni mindazon környezetvédelmi-műszaki-biztonsági előírásoknak, melyek a 

földgázrendszerre vonatkoznak. 

• Komprimálást követően töltőállomáson keresztül hajtóanyagként értékesíthető, amennyiben megfelel az 

érvényes szabványnak (ISO 14532). Ennek logisztikája költséges, az energiahasznosulás hatásfoka kisebb és 

kockázata is jelentősebb, ugyanakkor az autók kisebb metántartalommal is működőképesek. 

A normál biogáz és a tisztított gáz legfontosabb jellemzőit a 20. táblázatban mutatjuk be. 
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10. fejezet - 10. Jogszabályi környezet 

1. 

Az Unióban évente 118-138 millió tonna biológiailag lebontható hulladék képződik, ebből 88 millió tonna a 

kommunális eredetű, amely az elkövetkező években még tovább nő. Az Európai Unió a COM(2010)235 

rendeletben szabályozza a hulladékkezelést, amelyben a biogáz-előállítást a hulladék feldolgozás egy lehetséges 

módjának tekinti. A tagállamok a szerves hulladék kezelése által, 2020-ra a megújuló energiatermelésük akár 2 

százalékát is biztosíthatják biogázból. Ha jól választják meg az alapanyagokat, akkor a termőföldigény csekély, 

ezért a biogáz-előállítás nem befolyásolja az élelmiszercélú termelést. Az üzemekben új munkahelyek 

keletkeznek, miközben a mezőgazdasági termelés munkahelyei megmaradnak (AKI, 2012). 

Az átalakított biogáz csekély mennyisége miatt sem az áram- sem a földgáz-ellátó rendszerekben nem okozhat 

zavarokat, csakis kiegészítő szerepe lehet, az alapanyag-ellátás eleve sok bizonytalansággal terhelt 

(állattenyésztés jövője), ezért indokolt az átvételi, illetve támogatási feltételek pontos szabályozása, ám 

indokolatlan nehezítése a beruházások leállását, illetve a működők bukását eredményezheti. 

A folyamatosan keletkező trágya közvetlenül csak szakaszosan és az év kisebb hányadában hasznosítható a 

mezőgazdaságban. Ezért a trágya átmeneti tárolásáról és viszonylag rövid idejű kiszórásáról gondoskodni kell. 

A környezetszennyezés megakadályozására az állattartásból származó trágyákra vonatkozóan egyre szigorúbb 

hatósági jogszabályok lépnek életbe. A nemzeti és közösségi jogszabályok célja, hogy az állattartó telepeken 

keletkező trágya megfelelő, szakszerű és biztonságos tárolása meg legyen oldva. 

2. 10.1. Engedélyeztetés 

Az állattartó telepek trágyatárolása kapcsán elsősorban a földtani közeg, a felszíni és a felszín 

alatti vizekre gyakorolt hatásokat vizsgálják. Ennek jogszabályi hátterét a „A vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről” szóló 49/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet, és a „A felszín alatti vizek 

védelméről” szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet rögzíti. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat is 

foglalkozik a nitrát- és nem 

nitrát érzékeny területeken történő trágyatárolás és trágyakijuttatás szabályaival (FVM, 2007). 

A biogáz-üzemek engedélyezésénél tapasztalat az, hogy nincs két egyforma eljárás, mivel az engedélyek 

megszerzése több szálon futó, bonyolult folyamat. A biogáz-üzemek tervezése-engedélyezésének kétszer- 

háromszor hosszabb az időigénye, mint magának az építési-beruházási szakasznak. Természetesen a projekt 

tervezésére fordított idő a későbbiekben megtérül, ezért ezen a szakaszon nem érdemes spórolni, az 

engedélyezés időtartamát viszont a hatóságok szabják meg. A tapasztalatok szerint ez nem kizárólag hazai 

sajátosság, mivel Európai Unión belül az engedélyezés általában hosszú időt vesz igénybe. Az engedélyezés 

időtartama az EU tagországaiban átlagosan 2-4 év, jellemző, hogy minél több az engedélyező hatósságok száma, 

annál rövidebb ideig tart egy-egy engedély kiadása és fordítva, de összességében függetlenül az engedélyező 

hatóságok számától a szükséges időtartam hasonló hosszúságú. 

A biogáz-erőmű létesülhet gáztermelésre vagy villamos energiatermelésre, valamint a telephelyen lévő más célú 

üzem villamos energia ellátására (ún. saját ellátás). Közülük a villamos energiatermelésre irányuló biogáz erőmű 

létesítés jelenleg a legjellemzőbb. Az engedélyezés folyamata ebben az esetben négy önálló, de egymástól nem 

független eljárásban történik, melyből három a hatóságok, míg a negyedik egy magánjogi alany (gazdasági 

társaság) hatáskörébe tartozik (Somosné et al, 2010). 

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás az építésügyi hatósági eljárás szükséges előzménye. A jogerős építési 

engedély a jogerős környezetvédelmi engedéllyel együtt a villamos energia hálózati engedélyessel megkötésre 

kerülő hálózati csatlakozási szerződés szükségszerű előfeltétele. A hálózati csatlakozási szerződés az 

energiaipari engedély szükséges előzménye. Az építési engedély birtokában a kivitelezés kizárólag a jogerős 

energiaipari engedély alapján kezdhető meg. A biogáz üzem sajátosságaitól függően további engedélyek 

megszerzése is szükséges lehet – így különösen a kierjedt fermentlé termőföldön való elhelyezésének engedélye 

és a hulladékgazdálkodási engedély. 
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A környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. szerint ipari létesítmény létesítése esetén a 

tevékenyég jellegétől függően környezetvédelmi engedély, illetve egységes környezethasználati engedély 

beszerzése merülhet fel. A Felügyelőség az eljárásba szakkérdés felmerülésétől függően maximum 8 

szakhatóságot köteles bevonni. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. szerint erőmű építéshez az építési hatóság engedélye 

szükséges. A beruházó az építési engedély megkérése előtt a létesítmény műszaki megvalósíthatóságának, 

továbbá műemléki, régészeti, településképi, természet és környezetvédelmi követelmények előzetes tisztázása 

érdekében a hatóságtól elvi építési engedélyt kérhet. 

A beruházó amennyiben hálózatra kíván villamos energiát termelni a csatlakozás érdekében igénybejelentést 

tesz a területileg illetékes hálózati engedélyesnél, akivel hálózatcsatlakozási szerződést köt. Ezen szerződés 

alapján a hálózati engedélyes csatlakozási díj ellenében a szerződésben meghatározott csatlakozási pontokra 

hálózati csatlakozás kiépítését vállalja a szerződésben meghatározott feltételek mellett és határidőig. Nincs 

szükség hálózati csatlakozási szerződésre a gáztermelésre irányuló biogáz üzem létesítése során. 

A MEH energiaipari engedélye vonatkozásában az engedélyezési eljárás menete a létesíteni és működtetni 

kívánt villamos-erőmű teljesítőképességétől függ. A MEH engedélyét csak 0,5 MW-t teljesítmény elérő és 

meghaladó erőművek esetében kell beszerezni, így tehát az ezen teljesítményt el nem érő biogáz-

kiserőműveknek csak bejelentési kötelezettségük van a MEH felé. Az engedélyköteles kategórián belül a 0,5 

MW és 50 MW közötti teljesítőképességű erőművek (kiserőmű), és az 50 MW-ot elérő, vagy meghaladó 

erőművek alkategóriáját lehet megkülönböztetni: kiserőművek esetében a MEH a kiserőmű létesítésére és a 

villamos-energia termelésre vonatkozó engedélyt egy eljárásban (egyszerűsített engedélyezési eljárás) 

összevontan adja ki (kiserőművi összevont engedély), míg az 50 MW-ot elérő, vagy meghaladó erőművek 

esetében külön létesítési, illetve az erőmű kivitelezését és használatba vételét követően külön működési 

engedélyt ad ki. Nincs szükség energiaipari engedélyre a gáztermelésre irányuló biogáz üzem létesítése során. 

3. 10.2. Fermentlé-felhasználás 

A fermentáció végén visszamaradó nagy mennyiségű kierjedt fermentlének a mezőgazdasági területek 

tápanyag-utánpótlására való alkalmazását a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. 

(VII. 18.) FVM rendelet hatálya alá tartozik, így a kihelyezés engedélyköteles. Azonban nehézséget jelent az 

engedély megszerzése során, hogy a biogáz-üzemi kierjedt fermentlé egyetlen jogszabályban sincs pontosan 

definiálva, ezért ennek az anyagnak a besorolását mindig az adott talajvédelmi hatóság végzi el. Előfordulhat, 

hogy emiatt a fermentlé illetékességi területenként más-más megítélés alá esik. A biogáz-üzemek működését 

alapvetően a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) 

KvVM rendelet határozza meg. E rendelet a biohulladék anaerob lebontásával képződő anyagot szilárd lebontási 

hulladéknak nevezi el, azonban a nedves fermentáció végén képződő fermentlé híg, iszapszerű anyag, vagyis 

nem sorolható a szilárd lebontási maradék fogalomkörébe. A rendelet az anaerob bontás végén keletező 

maradék anyagok (szilárd, folyékony), hulladékok kezeléséről, hasznosításáról külön nem rendelkezik. 

Megvizsgálva a vonatkozó rendeleteket, nagyon kevés fogódzó lelhető fel a biogáz-üzemi kierjedt fermentlé 

kategorizálásra. 

Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-

egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI.27) FVM rendelet szerint a szerves trágyák és talajjavítók: állati 

eredetű anyagok, amelyeket növények táplálására, a talajok kémiai tulajdonságainak és biológiai aktivitásának 

fenntartására és javítására használnak, ezek magukban foglalhatják a komposztot vagy biogáz termelésből 

származó rothadási maradékot. A termelésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és 

felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet pontosan definiálja a talajjavító anyagot is, ami a talaj 

kedvezőtlen tulajdonságainak megváltoztatására illetve a kedvező tulajdonságok fenntartására szolgáló, iparilag 

előállított termésnövelő anyag. Az e rendelet hatálya alá tartozó anyagok viszont forgalomba hozatali 

engedélyhez kötöttek, ami a biogázüzemi kierjedt fermentlé felhasználását ismét csak nem segítené elő. 

A 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a különböző anyagok (trágyák, hulladékok) termőföldön történő 

felhasználásának engedélyezését talajvédelmi terv készítéséhez köti. Ez alól kivétel a a szerves trágya, a 

fermentlé viszont engedélyköteles. Egyszerűsített talajvédelmi tervet kell készíteni a szennyvíziszap-komposzt 

és a mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön való elhelyezésekor. Az engedélyezési 

gyakorlat szerint a biogáz-üzemi kierjedt fermentlé termőföldön való elhelyezését a nem mezőgazdasági 
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eredetű, nem veszélyes hulladék kategóriába sorolták, és ennek megfelelően a költségesebb és részletesebb 

talajvédelmi tervhez kötik. 

A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet pontosan besorolja a biogáz üzemi 

végterméket: állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag EWC 190606). 

Sajnos azonban ezen definíció alapján a biogáz-üzemi végtermék továbbra sem sorolható be a fent említett 

rendeletek kategóriái közé sem, fenntartva a biogáz üzemeletetőben és a hatóságokban a bizonytalanságot. 

Ennek a tisztázatlan helyzetnek már érezhetőek áttételes hatásai is. A közelmúltban megjelent (és a 77/2009. 

(VI.30.) FVM rendelettel módosított), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-

környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének 

részletes feltételeiről szóló 61/2009 (V.14.) FVM rendeletben a tápanyag-utánpótlásra felhasználható anyagok 

között nevesítetten szerepel a műtrágya, a szennyvíziszap, a szervestrágya, azonban a biogáz-üzemi kierjedt 

fermentlé az agrár-államigazgatás előtti ismeretlensége miatt nem kerül be a listába. 

Ugyanakkor az Európai Parlament 2008. március 12-iállásfoglalása a biogázról részletesen foglalkozik a biogáz 

termelés végén visszamaradó anyaggal is ((2007/2107(INI), (2009/C 66 E/05)). Hangsúlyozza, hogy az uniós 

szabályozásban a műtrágya használatát nem szabad előnyben részesíteni az állati trágya vagy a biogáz-

létesítmények melléktermékeinek használatával szemben; ezért, első lépésként, javasolja a szerves trágya nitrát-

irányelvben foglalt meghatározásának felülvizsgálatát (Somosné et al, 2010). 

4. 10.3. Villamos áram értékesítése 

A jelenlegi biogáz-üzemek meghatározó terméke a zöld áram, mely Nyugat-Európában 10-60 %-kal nagyobb a 

hazai garantált (a piacihoz képest még mindig 12-16 Ft/kWh-val magasabb) átlagárnál. A villamos energia 

kötelező átvételével foglalkozó EU és hazai jogszabályok: 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból 

előállított energia támogatásáról 

• A 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átvételi 

rendszerirányító által történő szétosztásáról, és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának 

módjáról 

• A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET) 

Bevezetés alatt áll a jelenlegi KÁT-rendszer helyett a METÁR (a megújuló energiaforrásokból előállított hő- és 

villamos energia kötelező átvételi rendszere ), mely a biomasszából történő energiatermelés önköltsége és a 

piaci ár különbözetére nyújt fedezetet. Új szabályozóelemei (biogáz-üzemekre) a következők (Barts, 2012): 

• Teljesítményhatár (decentralizáció támogatása) 

• Hatásfok követelmények (korszerű technológiák) 

• Bónuszok: leghátrányosabb helyzetű térségekben történő megvalósítás, hő- és hűtési hasznosítás 

• Fertőtlenítő, semlegesítő egységgel történő installálás 

• Teljesítmény-arányosan meghatározott minimális méretű biogáz-tározó létesítése (a szabályozhatóság 

érdekében) 

5. 10.4. Biometán értékesítése 

EU szinten a 2003/55EC számú irányelv ad keretet a földgáztól eltérő eredetű és összetételű gázoknak – 

ideértve a biogázt ill. biometánt - földgáz vezetékbe történő betáplálását illetően. Az irányelv kimondja, hogy 

negatív diszkrimináció nem alkalmazható, amennyiben ezek a gáztípusok megfelelnek az érvényes 

szabványoknak és rendeleteknek. Garantálni kell ez esetben a hozzáférhetőséget, ugyanakkor a fenti 

előírásoknak tartalmazni kell a betáplált gáz kémiai összetételére vonatkozó feltételt. 
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A folyamatot elvi szinten a fenti irányelv támogatja ugyan, de a biztonságos injektálás szabványok által 

szabályozott feltételei EU szinten még nem kerültek kidolgozásra. A kézenfekvő összehasonlítási alap a 

megújuló energiából előállított „zöld áram”, ahol részletesen kidolgozást nyert mind a termelés, mind az átvétel, 

mind a szubvenciós rendszer. Átfogó és valamennyi tagországra érvényes EU szintű szabályozás hiánya ellenére 

több tagállamban számos intézkedés segíti a biogáz betáplálási folyamatot. A K+F tevékenység támogatásán és 

a biogáz terjedését elősegítő intenzív lakossági informáláson túlmenően ezek az intézkedések elsősorban az 

adózási feltételeket, a hozzáférhetőséget és a támogatási rendszert érintik. Ez utóbbi rendszerét elsőként 

Németországban dolgozták ki részletesen, ahol az alapanyag jellege, a tisztítás mértéke, a felhasználás formája 

és a termelői kapacitás függvényében egy „prémiumrendszer” alapján ösztönzik a biometán termelést (Kapros et 

al, 2009). Az egységes szabvány és a tározók hiánya nehezíti a termelőüzemek helyzetét, ugyanis az előállítás 

egész évben folyamatos, miközben a kereslet leginkább télen jelentkezik (AKI, 2012). 

A gázminőségre vonatkozóan EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange-gas) 

dolgozott ki ajánlást. A javaslat a 21. táblázatban összefoglalt fizikai jellemzőkre terjedt ki. 

 

Param. Wobbe szám Relatívsűrűség Teljes kéntart. H2S+COS Merkaptán CO2 Harmatp. CH harmatp. 

Érték 13,6-15,8 kWh/m2 0,555-0,7 Max.30 mg/m3 Max. 5mg/m3 Max. 6mg/m3 Max.2,5mol% Maximum. -8Cº 

Maximum –2Cº 

Azok a tagállamok, ahol már megvalósított biogáz betáplálási rendszerek üzemelnek, szabványaikban, a 

gázszolgáltatással kapcsolatos előírásaikban ennél szélesebb körre terjesztették ki a határértékeket. A főbb 

jellemzőket a 22. táblázat foglalja össze. 

 

A fenti jellemző paramétereken túlmenően az érintett országok még további mintegy tizenöt komponensre – 

többségében szennyező anyagra - vonatkozóan jelöltek meg határértékeket. A hazai Földgáztörvény (2008 évi 

XL. Tv) alapján nem szükséges a biometán betáplálásának műszaki szabályait és díjait/árát megállapítani, mert 

a szabványminőségű biometán földgáznak számít és a földgáztermelőkre vonatkozó szabályok adottak, viszont a 

biometán betáplálása kiemelten kezelendő. A hálózatra csatlakozás költségeit a csatlakozónak kell viselnie 

(Popp-Potori, 2011). 
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11. fejezet - 11. Hajtóanyagcélú 
biogáz-hasznosítás, 
földgázrendszerbe táplálás 

1. 

A hazai gyakorlatban az alternatív hajtóanyagok közül leginkább a cseppfolyósított petróleum-gázzal (LPG) 

történő autózás terjedt el. Pedig létezik – és az USA-ban elterjedtebb - egy másik típusú gáz is hajtóanyagként: a 

sűrített, illetve cseppfolyósított földgáz (CNG, illetve LNG). A felhasználás formájában nemcsak a tiszta 

alkalmazás, hanem akár a hibrid üzemmód is figyelmet érdemlő lehetőség, a nappali és éjszakai árkülönbség 

kihasználása, valamint a motor hatásfokának javulása miatt. 

A cseppfolyós petróleum-gáz (LPG) követelményeit az Európai Unióból átvett MSZ EN 589 szabvány írja elő. 

Tárolása 5-10 bar nyomáson történik, évszakonként eltérő mértékben. Sűrűsége légköri nyomáson 0,45-0,55 

kg/m3, fűtőértéke 45-50 MJ/kg. Magyarországon jelenleg több, mint 100.000 gázüzemű gépjármű közlekedik és 

közel 400 autógáz töltőállomás található. A hazai fogyasztás a teljes hajtóanyag-fogyasztás közel 4 %-a. A hazai 

benzin/autógáz árviszonyok szerint ma 20-30%-kal olcsóbb az LPG-vel működő járművek üzemeltetése. Ára 

jelenleg (2013) 260-270 Ft/l, ám a várható adóemelések miatt ez a közeljövőben akár duplájára is nőhet. 

Használata mintegy 10 %-kal nagyobb fogyasztással jár, mint a benzines autóké. 

A sűrített földgázt (CNG) légnemű állapotban tárolják 200 bar nyomáson. A nyomásviszonyok közti különbség 

miatt a két üzemanyag tárolótartályainak kivitele és nyomáscsökkentő rendszere (reduktor) alapvetően eltér 

egymástól. A földgáznak mint gépjármű hajtóanyagnak a legnagyobb előnye, hogy a jelenleg használatos 

gépjármű-hajtóanyagok közül a legkevésbé környezetszennyező és a legolcsóbb üzemanyagfajta. A tisztán 

földgázüzemű gépjárművek üzemeltetési költsége előzetes kalkulációk szerint körülbelül egyharmada lenne a 

benzinüzemű és megközelítőleg fele a PB-üzemű autókénak. Mivel forgalmazásra nem kerül – nyilvános 

földgáztöltő állomások nincsenek kiépítve -, ezért kizárólag a helyi tömegközlekedésben használják néhány 

helyen hazánkban. 

Mivel a földgáz az LPG-től teljesen eltérő tulajdonságú gáz, (a levegőnél könnyebb, normál hőmérsékleten nem 

cseppfolyósítható, fűtőértéke kisebb) ezért a járműbe töltése és a tárolása 200-300 bar nyomást igényel az 

elfogadható hatótávolság biztosítása céljából, tehát eltérő nyomáscsökkentőre is szükség van. A földgáz 

felhasználása a közlekedésben általában légnemű állapotban (CNG) történik, kontinensek közötti szállítás esetén 

azonban jellemző a cseppfolyós állapotban (LNG), tankhajóban szállítás, amely -161 C-ra hűtve, 600 bar 

nyomáson történik és ilyen távolságon gazdaságosabb a CNG-nél. 

A motorikus alkalmazhatóságot illetően a földgáz-minőségű biometán felhasználásakor semmilyen különbséget 

nem okoz a CNG-hez képest, szakirodalmi adatok szerint a 80 % fölötti metántartalomig problémamentes az 

alkalmazás, amennyiben a fennmaradó mennyiséget CO2 és nem valamilyen egyéb, motort károsító anyag 

(vízgőz, sziloxán, kénhidrogén) alkotja. Az említett koncentráció fölött már nem műszaki, hanem gazdasági 

kérdés, hogy milyen metánkoncentrációra érdemes tisztítani a biogázt az adott buszok adott távolságon belül 

történő gazdaságos üzemeltetéséhez. 

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) mérései alapján a gázmotor károsanyag kibocsátása a jelenleg hazai 

forgalomban üzemelő belsőégésű motorok közül az egyik legkisebb, ugyanis koromkibocsátása a legmodernebb 

dízelmotorokénál is kevesebb. A gázüzemanyagok magas oktánszámuk miatt nem tartalmaznak kopogásgátló 

adalékanyagokat. A gázüzemanyag teljesen elkeveredik a motorba jutó levegővel, tehát tökéletes az égés. Ebből 

következően a kipufogógázban kevesebb a rákkeltő vegyület, szilárd részecske pedig egyáltalán nincs. A 

végeredmény: a légkörbe jutó káros anyag mennyisége a benzinüzemhez képest jelentősen csökken, míg 

hatásfoka nő. A gáz-levegő tökéletes keveredésének köszönhetően csökken az olajfogyasztás is, az olajcsere-

periódus megduplázódik, tehát kevesebb fáradt olaj keletkezik. A kisebb olajfogyasztás és a kétszeres olajcsere-

periódus miatt jelentős költségmegtakarítás érhető el. A sokkal kedvezőbb gáz és levegő keveredésének 

köszönhetően a motorkopások mintegy 30-40 %-kal csökkennek, így nő a gázos motor élettartama. Az égés 

előtt porlasztást nem igényel, így a hidegindítás problémamentes, a motor szegényebb keverékkel is 

működőképes. A hagyományos hajtóanyagról való átalakítás a motor, a karosszéria módosításával nem jár, csak 

az attól függetlenül működő egységek beépítését jelenti. A visszaalakítás is ezen egységek károsodása nélkül 



 11. Hajtóanyagcélú biogáz-

hasznosítás, földgázrendszerbe 

táplálás 

 

 51  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

végezhető el. A biogázból előállított biometán esetén a földgázhoz képest a hulladék-ártalmatlanítás integrálása 

a tömegközlekedésbe jelentős előnyként vehető számításba (Bai, 2009b). 

Habár hazánkban nem jelentős a gázüzemű gépjárművek (LPG, CNG, LNG) aránya, világszinten komoly 

fejlődésen ment keresztül az ágazat az utóbbi években és az Európai Unióban is egyre inkább teret nyernek a 

hagyományos üzemanyagokkal (benzin, dízel) szemben kedvezőbb környezetterhelési és ÜHG-kibocsátási 

mutatókkal rendelkező gázos járművek. Bár a gázautózás jelenleg elsősorban földgázon alapul, a jövőben 

komoly potenciál lehet a teljesen megújuló gáznemű energiaforrás, a biometán közlekedési alkalmazásában. A 

következő fejezetekben a biometán hajtóanyagkénti alkalmazhatóságát, ennek technológiai, illetve gazdasági 

feltételeit vizsgáljuk. Mivel a biometánnal, illetve hagyományos földgázzal üzemelő gépjárművek technológiája 

ugyanaz (lévén mindkét esetben metángáz – CH4 – az üzemanyag), illetve a gázüzemű közlekedést jelenleg a 

fosszilis metán uralja, a továbbiakban csak abban az esetben tartjuk szükségesnek a biometánból nyert 

„bioCNG” és a „hagyományos” CNG megkülönböztetését, amikor ez feltétlenül szükséges. 

A hazai helyzettel ellentétben világszinten komoly múltra és hagyományokra tekinthet vissza az ágazat, és 

nagyszámú gázüzemű gépjármű áll a közlekedés szolgálatában. Jellemzően a magas népsűrűségű, szerényebb 

jövedelmű országokban találjuk a legtöbb gázüzemű járművet. Világszerte mintegy 17,25 millió CNG üzemű 

gépjármű van forgalomban, a legtöbb Iránban (3,3 millió), Pakisztánban (3,1 millió), Argentínában (2,2 millió) 

és Indiában (1,5 millió) működik. Európában 2010-ben közel 1,3 millió CNG üzemű gépjármű volt 

forgalomban, 1 millió személygépjármű és 0,3 millió busz, illetve tehergépjármű. Hazánkban mindössze 372 db 

CNG üzemű gépjárművet tartanak nyilván (www.ngvjournal.com) 

A biometán alkalmazására leginkább Svédországban találhatók jól működő referenciák, elsősorban a helyi 

közlekedésben. A hazai és EU-gyakorlatban a gázüzemű hajtóanyagok közül leginkább a cseppfolyósított 

propán-bután gázzal (LPG), az USA-ban viszont a sűrített, földgázzal (CNG) történő autózás terjedt el, utóbbi 

infrastruktúrája tökéletesen alkalmas a biometán hasznosítására. Jelenleg világszerte mintegy 3 millió CNG-vel 

működő és körülbelül 10 ezer kifejezetten biogáz-üzemű jármű van forgalomban. Hazánkban Debrecenben és 

Szegeden alkalmazzák a CNG-t az autóbusz-közlekedésben, Zalaegerszegen pedig a tömegközlekedési 

járműveket biogázzal tankolják. A biohajtóanyagot a helyi szennyvíztisztító-telep állítja elő. 

Világszerte közel 21.000 töltőállomáson forgalmaznak CNG-t, és további 1.500 építése van terven vagy 

folyamatban. Az Európai Unióban már több mint 145 000 autóbusz közlekedik biometánnal, de a gáz 

tankolására alkalmas személygépkocsik száma viszonylag csekély (AKI, 2012). 

Hazánkban 17 CNG töltőállomás található, azonban ezek közül csupán 3 érhető el a nagyközönség számára 

(Budapest, Szeged, Győr). A töltőállomások világszinten havonta átlagosan 2,25 Mrd. Nm3 CNG-t 

értékesítenek, amely mintegy 2,03 Mrd. l 95-ös benzinnek felel meg fűtőértékét tekintve 

(www.ngvjournal.com). 

A 23. táblázatban néhány ország CNG üzemű járműállománya, valamint a töltöállomások száma és az átlagosan 

értékesített havi mennyiség látható. Az EU járműállományából a buszok között a legmagasabb a CNG üzemű 

járművek részesedése (1,7%). Svédországban a legmagasabb a CNG buszok aránya, közel 12,5%. Svédország 

és Finnország az Eurobserver (2012) adatai alapján 64.372 toe, illetve 268 toe biogázt használtak fel a 

közlekedésben. Az NGVA Europe (Natural and bio Gas Vehicles Association Europe) 2012-es nyilvántartása 

alapján a biometán részaránya a teljes CNG-fogyasztásból a következőképpen alakult: Németország 10%, 

Magyarország 1%, Svédország 60%. A nem EU tagállamok közül ki kell emelni Izlandot (100%), Svájcot 

(21%), valamint Norvégiát (10%). A többi európai országban jellemzően fosszilis metánt alkalmaznak CNG-

ként (www.ngvaeurpoe.eu). 
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Érdekességként jegyezzük meg, hogy a Német Közlekedési Szövetség (Verkehrsclub Deutschland, VCD) a 

2012/13-as évadra a CNG üzemű VW Up személygépkocsit választotta az év legjobb autójának (www.vcd.org). 

A biohajtóanyagként alkalmazott biometán alapértelmezett üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítási (ÜVG) 

értéke 73-82 százalék. Ezt összehasonlítva más alapanyagokból előállított biohajtóanyagokkal nagyon kedvező 

tekinthető, mert a cukorrépa-etanol 52, a búza-etanol 16-69, a kukorica-etanol 49, a repce-biodízel 38 százalék. 

A biometán kedvező ÜVG megtakarítási értékét, csak a hulladékfa alapú második generációs üzemanyagok 

haladják meg. A Fischer-Tropsch eljárással előállított biodízel ásványolajhoz viszonyított üvegházhatású 

gázmegtakarítása 91-95 százalék között változik. 

A biometán 1 hektárra vetített bioüzemanyag hozama és az azzal megtehető km-ek számában minden más 

üzemanyaggal szemben a legkedvezőbb mutatókkal rendelkezik. (biometán 74 ezer km/ha; BTL (Biomass to 

liquid) 56 ezer km/ha, cukorrépa alapú bioetanol 55 ezer km/ha; gabona alapú bioetanol 22 ezer km/ha, AKI, 

2012). 

2. 11.1. A bio-CNG előállításának gazdaságossága 

A hajtóanyagként való felhasználás (bio-CNG) piaca több szempontból problematikus. Ez egyrészt a CNG-vel 

működő járművek kis számából adódik, amelyek a tömegközlekedésben működnek és nem a lakossági (LPG-

vel működő, szintén alacsony arányú) autóparkot jelenti. Ez hosszabb távon – korszerű gázüzemű buszok 

növekvő beszerzése esetén is – erősen korlátozza a felhasználást. Másrészt az önkormányzati buszok alapanyag-

igénye, a tisztítás, a sűrítés, a feltöltőhely-kialakítás, a szállítási infrastruktúra kiépítésének költsége mind-mind 

egy helyre koncentrált, nagy mennyiségű biogáz előállítását igényli, amelyre leginkább a nagyvárosi szennyvíz- 

és szemétlerakó telepek, esetleg nagyüzemi méretű komplex biogáz-üzemek alkalmasak. Utóbbiaknál viszont a 

helyi tömegközlekedés, illetve a gázüzemű járművek hiánya jelenthet még külön problémát, mely megfelelő 

szervezéssel és együttműködéssel esetleg megoldható. 

A biogáz-telepeken előállítható bio-CNG piaci értékesítését az előzőeken kívül az is gátolja, hogy ezen üzemek, 

illetve tulajdonosaik tevékenységi körében nem szerepel az üzemanyag-értékesítés, melynek engedélyeztetése 

gazdasági-jogi szempontból szintén nem egyszerű probléma. A biogáz, mint hajtóanyag iránti keresletet 

összességében alapvetően három tényező határozza meg: 
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• Tisztítása és járműbe töltése elsősorban az előállítás közvetlen környezetében célszerű, a tisztítás nélküli 

sűrítés, illetve a palackos kiszerelésben való szállítás gazdaságossága igen kétséges, ennélfogva a helyi 

kereslet meghatározó. 

• Az autógáz részaránya a hajtóanyagokon belül rendkívül minimális, ezért az EU előírásainak teljesítése a bio-

CNG alkalmazásának megítélésében nem releváns. 

• A gazdasági tényezők közül meghatározó a világpiaci és hazai földgázár, utóbbi hazai szabályozása, valamint 

a biogáz egyéb felhasználási módjaival (kogeneráció, országos gázvezetékbe táplálás) elérhető nyereség. 

Utóbbiak esetében előnyként jelentkezik a bio-CNG-vel szemben az elektromos áram, valamint a bio-földgáz 

országos szintű értékesíthetősége. 

Murphy – Power (2009) munkájában a svédországi Linkopingban működő CNG-rendszer gazdaságossági 

mutatóit vette alapul, melynek során a CNG előállítás és értékesítés beruházásigénye a következőképpen 

alakult: sűrítés 0,35 millió €, töltőállomások 3,855 millió €. A teljes beruházást (bigáz üzem, tisztító, sűrítő és 

töltőállomások) és a fizetendő adókat (jelen esetben 21% ÁFA) figyelembe véve 1 Nm3 bioCNG értékesítési ára 

1,5 €-nak adódott, ami meglehetősen drágának mondható, figyelembe véve, hogy az EU-ban a CNG átlagos ára 

0,81 €/Nm3, azonban a svéd viszonyok között (1,6 €/Nm3) versenyképesnek mondható (www.ngvaeurope.eu). 

Brown et al. (2011) kutatásában a fűre és hígtrágyára alapozott CNG kiskereskedelmi árát 1,406 €/Nm3-ben, a 

vágóhídi hulladékból előállított CNG árát 0,653 €/Nm3-ben határozta meg, míg a szennyvíziszapra alapozott 

technológia esetén 0,363 €/Nm3 árral számolt. Ezek közül csak a két utóbbi tekinthető versenyképesnek európai 

szinten. Könnyen belátható tehát, hogy a biogáz előállítás önköltsége (amely nagyban függ az alapanyagtól) 

alapvetően befolyásolja a belőle nyert biometán árát, ezen keresztül versenyképességét. 

Hasonló megállapítása jutott Jobbágy et al. (2010), aki három üzemméret (2 millió Nm3/év, 4 millió Nm3/év és 

8 millió Nm3/év), valamint négy alapanyag-ellátási szcenárió (100%, 50%, 25% és 0% vásárol alapanyag) 

esetén vizsgálta a bioCNG magyarországi előállításának lehetőségeit (24. táblázat). Az elvi bioCNG ár 

meghatározásakor figyelembe vették a jövedéki adót, az ÁFA-t, valamint 10% vállalkozói nyereségigényt. 

 

Figyelembe véve, hogy az NGVA Europe nyilvántartása szerint hazánkban mintegy 293 Ft/kg a CNG átlagára, 

még a vizsgálatok elkészülte óta eltelt időszak inflációját bekalkulálva is elmondhatjuk, hogy a legextrémebb 

helyzettől (kis üzemméret, 100%-ban vásárol alapanyag) eltekintve minden egyéb szcenárióban gazdaságos 

lenne a bioCNG előállítása és forgalmazása, amennyiben fizetőképes kereslet jelenne meg rá a piacon. Mivel a 

töltőállomás hálózat kiépítettsége meglehetősen alacsony, elsősorban a helyi tömegközlekedési vállalatoknak, 



 11. Hajtóanyagcélú biogáz-

hasznosítás, földgázrendszerbe 

táplálás 

 

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

taxi társaságoknak lenne érdemes ezt a lehetőséget felkínálni, amelyek 1 központi töltőállomás létesítésével 

képesek lennének teljes flottájukat bioCNG-vel ellátni. 

3. 11.2. CNG üzemű járművek gazdaságossága 

A sűrített földgáz (CNG)-üzemű új személygépjárművek ára gyártótól függően 640.000 – 1.570.000 Ft-tal 

haladja meg a benzines típusok árát (Jobbágy et al, 2009), ez a többletberuházás azonban a jelenlegi árarányok 

mellett viszonylag gyorsan (50-150 ezer km futásteljesítmény alatt) megtérül, azaz amennyiben kellő 

mennyiségű CNG-töltőállomás működne hazánkban, megérné a drágább autótípust választani. 

Jobbágy (2011) a CNG üzemű személygépjárművek megtérülését két esetben vizsgálja, újonnan vásárolt, 

gyárilag CNG-vel üzemelő személygépkocsik (pl. Opel Zafira CNG) és utólagosan CNG meghajtásúvá alakított 

személygépkocsik esetében. Az újonnan vásárolt gépjárművek esetében a vizsgálat egyszerű, hiszen csupán a 

felárat kell maghatározni a katalógusadatok alapján, majd ennek megtérülését vizsgálni az éves 

futásteljesítmény, a fogyasztáskülönbség és az üzemanyagárak különbségének figyelembe vételével. Átépített 

járművek esetén nehezebb általános érvényű megtérülést számítani, hiszen az átépítés költségei típus, évjárat, 

alkalmazott technológia, illetve a szerviz munkadíja függvényében jelentősen eltérhetnek egymástól. Mielőtt 

ismertetnénk a konkrét eredményeket, nézzük meg, mely alternatív üzemanyagokkal versenyzik a bioCNG, és 

mennyibe kerül a gépjárművek átépítése az egyes üzemanyag-féleségek alkalmazására: 

• CNG átalakítás kb. 400.000 Ft; többletfogyasztás 0%, sőt, csökkenhet is (www.cngport.hu) 

• LPG átalakítás kb. 250.000 Ft; többletfogyasztás 5-20% (www.vezess.hu) 

• E85 átalakítás 60-80.000 Ft; többletfogyasztás 20-25% (www.e85project.blog.hu) 

• növényolaj átalakítás 400.000-1.500.000 Ft; többletfogyasztás 10% (www.oel-alle.de) 

• biodízel átalakítás 300.000-1.200.000 Ft; többletfogyasztás 10% (www.bio-kraf-stoff.de) 

Fontos megjegyezni, hogy a CNG üzeművé alakítás kivételével az összes beavatkozás fogyasztásnövekedéssel 

jár, amelyet optimális esetben ellensúlyoz a választott alternatív üzemanyag kedvezőbb ára. Hazánkban az E85 

üzeművé alakítás terjedt el az utóbbi években, azonban az E85 üzemanyag jövedéki adójának drasztikus 

megemelésével ez a folyamat megtorpant, mivel a két hajtóanyag árkülönbözete már nem képes fedezni a 

etanolüzem jelentős (~20%) többletfogyasztását. 

Hazai viszonyok között (helyi nyilvános CNG-kút megléte esetén) elsősorban azoknak ajánlhatók a 

földgázüzemű autók, akik nagyobbrészt a városi közlekedésben vesznek részt, mert számukra a kisebb 

hatótávolság (kb. 200 km) nem jelent hátrányt, valamint akik évente nagy távolságot tesznek meg, vagy 

környezetvédelmi szempontból érzékenyebbek és így tudják értékelni, valamint kihasználni a földgázüzemű 

autók ilyen jellegű előnyeit. 

A CNG üzeművé alakítás főbb alkatrészeit a 22. ábra szemlélteti. Jól látható, hogy a legnagyobb változást a 

tartály beszerelése jelenti, amely sok helyet elvehet a csomagtérből – nem véletlenül a tartály mérete az egyik 

legkomolyabb hátráltató tényező. Gyárilag CNG meghajtású gépjárművekben ezért igyekeznek a tartályokat az 

utastér alá elhelyezni. 
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A CNG üzemű személygépjárművek megtérülését a 25. táblázatban láthatjuk. Kitűnik, hogy még átlagos (a 

hazai személygépjárművek átlagos éves futásteljesítménye 10-20.000 km között van, a vizsgálatban 20.000 

km/évvel számolt a szerző) futásteljesítmény esetén is rendkívül gyorsan megtérül a többletberuházás, 

amennyiben az alacsonyabb felárral forgalmazott típusok – pl. Opel Zafira, Chevrolet Nubira (Jobbágy et al., 

2010) – illetve az átalakítás gazdaságosságát vizsgáljuk. A magasabb felárral értékesített gépjárművek 

megtérülése azonban csak az átlagos menetteljesítményt lényegesen meghaladó éves futás esetén biztosított. 

 

A buszok CNG üzeművé alakítása – a járművek alapárából kifolyólag is lényegesen drágább. Az átalakítási 

költségtől és a busz fogyasztásától függően függően 150-300.000 km futásteljesítmény alatt térül meg egy busz 

átalakítása (átalakítási költség 8-15 millió Ft), míg egy új CNG meghajtású busz (8-9 millió Ft) 160-180.000 km 

alatt termeli vissza a felárat (Jobbágy et al., 2009 alapján). 
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A fenti fejezetekben bemutattuk, és nemzetközi, valamint hazai gazdasági számításokkal igazoltuk, hogy a CNG 

alapú közlekedésnek szigorúan gazdasági szempontból véve igenis van jövője úgy a forgalmazó, mint a 

potenciális kis- és nagyfogyasztók igényeit figyelembe véve. Az elterjedés két legfőbb akadálya az 

infrastruktúra hiánya és a kiszámíthatatlan politikai környezet. Megfelelő jogszabályi környezetben az 

infrastruktúra kiépítésének valószínűleg nem lenne akadálya, ahogyan az E85 esetében is láthattuk, hogy néhány 

év alatt meghaladta a 400-t az E85 üzemanyagot forgalmazó töltőállomások száma (Bai - Jobbágy, 2011), igaz, 

ennek beruházásigények szerényebb volt a CNG töltőállomás kiépítésének tőkeigényénél. Komoly kétségeket 

vet föl azonban a kormányzat utóbbi időben tapasztalt magatartása, miszerint a magasabb forgalmat produkáló 

alternatív motorhajtóanyagok (pl. E85, LPG) jövedéki adóját megemelik, jelentősen csökkentve ezáltal azok 

forgalmát. Valószínűsíthető, hogy a CNG-s közlekedés hazai elterjedése esetén is hasonló lépéseket tenne a 

kabinet, így rövidtávon nem várható a beruházók nagyobb fokú érdeklődése a magyar CNG vertikumban. 

4. 11.3. Földgáz-hálózatba táplálás 

Az európai gyakorlatban a biogáz hálózatba táplálásának folyamata együttműködő vállalatok szigorúan 

szabályozott szerződéses rendszerén keresztül valósul meg. A biomassza ellátó cég (személy) meghatározott 

minőségű alapanyagot szállít a biogáz termelőnek. Ez lehet a szennyvíztelep tulajdonosa, mezőgazdasági 

szervezet vagy gazdálkodó, aki pl. a trágya alapanyagot szállítja. A lánc következő tagja a tisztított biogáz 

(biometán) termelő szervezet. Hálózatba táplálás esetén a nyers biogáz gyártás folyamata kiegészül a tisztító 

lépcsővel és az esetek többségében dúsítás is szükséges a fentebb részletezett minőségi követelmények 

kielégítése érdekében (Kapros et al, 2009). 

A „zöld gáz” ellátó cég a termelőtől átvett émegfelelő minőségű gázt szálítja közvetlenül vagy más szállítók 

közreműködésével a fogyasztókhoz. A műszaki feladatokon túlmenően az ellátó kötelessége a hálózati ellenőri 

feladatot végző intézménnyel való szerződéses kapcsolattartás. A hálózati ellenőr a felelős a szolgáltatott gáz 

minőségéért. Feladata a gáz minőségének és az ellátó szervezet tevékenységének ellenőrzésére koncentrálódik. 

További kötelezettsége a hálózati terhelés és az aktuális fogyasztások vizsgálata, a betáplálás folyamatának 

kapacitás oldali ellenőrzése. 

A magyar energiaszektor földgáz-függőségét a biometán önmagában nem képes jelentős mértékben enyhíteni. 

Más oldalról vizsgálva azonban a becsülten évi 200-350 millió m3  földgázimport kiváltása nemzetgazdaságilag 

is jelentős tétel lehetne. További potenciális értéket jelent a lokális rendelkezésre állás lehetősége, ami az adott 

térségben mind környezetvédelmi mind estleges korlátozások esetén ellátás biztonsági előnyt képvisel. A 

hálózatba táplált zöld gáz ugyanúgy támogatást igényel, mint a zöld áram. Ennek hiányában vonzóbb lesz a 

nyers biogáz közvetlen eltüzelésével elektromos áramot fejleszteni (Kapros et al, 2009). 
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12. fejezet - 12. Biogáz előállítás 
gazdasági értékelésének szempontjai 
I. Méretezés 

1. 

Az üzemi méret változása a következő hatásokkal jár a biogáz-üzem létesítésére és működtetésére (23. ábra): 

 

Kötelező előírások a méretezéssel kapcsolatban: 

• 500 kWe fölött: kiserőművi „összevont” engedély 

• 20 MWe fölött: környezetvédelmi engedély 

• 10 ezer t/év nem veszélyes hulladék fölött: körny.véd. engedély, körny.véd. hatástanulmány 

• 2 ezer t/év veszélyes hulladék fölött: körny.véd. hatástanulmány 

• 4 EUME (kb. 10 ha kukorica) fölött: energianövény-bónusz igénybe vétele (2009) 

• 200 NÁE (nagyállat-egység) fölött: EMVA beruházási támogatás 

• Biotrágya mennyisége és beltartalma: elhelyezéshez szükséges földterület (170 kg N/ha), trágyatároló (6 

hónapi elhelyezés) 

Célszerűen betartandó tapasztalati irányszámok: 

• 15-20 ezer t/év veszélyes hulladék fölött: (külső) veszélyes hulladék ártalmatlanítása 

• 500-600 kWe fölött: CO2-kvóta értékesítése 

A méretgazdaságosság meghatározását összesen hat, különféle méretű modellen szemléltetjük. Ezek közül az 1-

5. modellek alapanyag-bázisát mintegy kétharmad részben sertés- és szarvasmarha, valamint egyharmad részben 

szilázs alkotta, 16 % körüli szárazanyag-tartalommal. A 6. modell mintegy 50 %-a hígtrágya, egyharmada almos 

trágya, a maradék pedig túlnyomórészt silókukorica-szilázs, 15 % körüli szárazanyag-tartalommal. Az 1. és 3. 

modellek tényleges ausztriai üzemi adatokon, a 2., 4. és 5. modellek osztrák üzemi adatok átlagán, míg a 6. 

modell az egyik legújabb hazai referenciaüzem adatain alapulnak. Utóbbi modell kétlépcsős (mezofil+termofil) 

erjesztést alkalmaz, ellentétben a kisebb üzemek egylépcsős mezofil technológiájától. A kisüzemek (1., 2. 

modell) blokkerőművei jellemzően gyújtósugaras motort alkalmaznak, melynek elektromos hatásfoka mintegy 

4-5 %-kal elmarad a nagyobb üzemekben (3.-6. modellek) használt Ottó-motortól, valamint jelentős a 

gyújtóolaj-szükségletük is. Az alapesetként megvizsgált modellek legfontosabb működési-gazdasági alapadatait 

a 26. táblázatban mutatjuk be. 
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A rosszabb villamos hatásfok miatt érdemes lehet megfontolni a kisüzemi biogáz (lehetőleg saját) hőenergiaként 

történő felhasználását. A közepes és nagyüzemek számára a nagyobb hőmennyiség miatt már megoldhatatlan a 

belső felhasználás, a hazai „zöld” villamos áram átvételi szabályainak kedvezőtlen változásai miatt azonban 

gazdaságossá válhat egy másik garantáltan piacképes termékké, a bio-metánná történő átalakítás. A villamos 

árammá történő átalakítás természetesen többletberuházással és – költségekkel jár, ami közép- és nagyméretben 

5-7 Ft/m3-rel, kisüzemeknél akár 20-25 Ft/m3-rel növeli a biogáz önköltségét. 

A végtermékek közül a villamos áram értékesítése garantált és a kogenerációs modellekben meghatározó 

jelentőségű (54-58 %) az árbevételen belül. A hulladékhő (33-36 %) mintegy 30 %-a az erjesztők fűtésére 

szolgál. A fennmaradó rész hasznosítása kulcskérdés. 

A biotrágya aránya elenyésző (cca. 9 %), de - max. 170 kg N/ ha dózisban - saját célra maradéktalanul 

felhasználható, esetleg lehetőséget nyújt – átalakítást követően - a jövőbeni értékesítésre is. Az 

ártalmatlanításból származó árbevétel, illetve megtakarítás alku kérdése, jövőbeni szerepe ellentmondásos, 

hiszen a környezetvédelmi előírások és betartatásuk szigorodik, ám az ártalmatlanítandó alapanyagok 

mennyisége csökken, az ezzel foglalkozó cégek száma viszont nő, tehát keresleti piac van kialakulóban. 

További kedvező nagyüzemi lehetőség az eltüzelés helyett a biometán előállítása. Ennek előnye a 

kogenerációhoz képest, hogy itt nem képződik egyáltalán hulladékhő, aminek teljeskörű hasznosítása 

(különösen nyáron) a másik két esetben mindig kritikus pontja a projektek működtetésének. A gáztisztításnál 

maga az átalakítás mintegy 30-50 Ft/m3-rel drágítja meg az előállított biometánt a biogázhoz képest. Itt kritikus 

tényező a megfelelő üzemméret, hiszen a tisztításnál a 100-150 Nm3/h kapacitás mintegy háromszor akkora 

költséggel állítja elő a biometánt, mint az 1000-1500 Nm3/h üzemméret. 500-800 Nm3/h kapacitás (1-1,5 MWe) 

alatt a tisztítás költségei progresszíven emelkednek. A városi, illetve mezőgazdasági szennyvizet (ingyen 

alapanyagot) feldolgozó biogáztelepeken jellemzően gazdaságossági és méretezésbeli szempontból is célszerűbb 

megoldás lehet a tisztítás mind a kogenerációnál, mind az energianövényeket, illetve vásárolt alapanyagokat 

felhasználó üzemeknél. Azon üzemek számára, amelyek megfelelő mérettel rendelkeznek, a CNG előállítás 

kitűnő alternatívája lehet a zöldáram-termelésnek. 

A szilázs alkalmazása a vegyes alapanyagok helyett kisüzemeknél a költségekben gyakorlatilag nem jelent 

változást, viszont könnyebbé teszi a beruházás finanszírozását és kiszámíthatóbbá az alapanyag-ellátást. A 

közepes és nagyüzemekben viszont a drágább alapanyagok (szilázs, almostrágya) meghatározó mértékű 
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felhasználása az alapanyagköltségeket sokkal nagyobb arányban növeli, mint amennyi megtakarítás elérhető a 

fermentor méretének csökkentésével, ezért az ilyen üzemekben elsősorban a hulladékgazdálkodási jelleg (és 

alapanyag) kell, hogy legyen a meghatározó (Bai, 2007b). 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a jellemzően állati trágyára alapozott üzemekkel szemben 

• A veszélyes szerves hulladékok alkalmazása az ártalmatlanítás többlet-beruházási és –működési költségei 

miatt csak nagyüzemekben (min. 700-800 kWe) javasolható. 

• Az energianövények felhasználása elsősorban a kisüzemekben és olyan mennyiségben lehet gazdaságos, 

amely még lehetővé teszi a folyamatos működésű, nedves technológiák alkalmazását (max. 14-15 % összes 

szárazanyag-tartalom). Ekkor az alapanyagköltség növekedését még ellensúlyozhatja az amortizációs 

költségek csökkenése. Ez különösen intenzív technológiáknál igaz, ahol az energianövény kisebb önköltsége 

és az energetikai támogatás mellett a területmegtakarító hatás is javíthatja a gazdaság összeredményét. 

Mindezek a megállapítások elsősorban helyben rendelkezésre álló almos- és hígtrágya esetében igazak. 

Amennyiben ezeket az alapanyagokat is nagyobb távolságról kellene biztosítani, az már önmagában is 

versenyképessé teheti az energianövények alkalmazását. 
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13. fejezet - 13. Biogáz előállítás 
gazdasági értékelésének szempontjai 
II. Haszonáldozati költség 

1. 

A gazdasági tevékenységek megítélésekor a szakemberek nagy része sokszor csak a hagyományos „költség-

jövedelem-beruházás” jellegű, hagyományos logikai módszert alkalmazza. Eszerint minél kisebb költséggel és 

eszközfelhasználással minél nagyobb profitot érünk el, annál kedvezőbb a befektetés. Ez önmagában 

természetesen igaz. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt, hogy készpénzünket, egyéb 

forgóeszközeinket és befektetett eszközeinket is többféle, nyereséggel kecsegtető célra használhatjuk fel. 

Amikor nem ezeket a lehetőségeket valósítjuk meg, egyúttal lemondunk az ezekkel elérhető jövedelemről is – 

természetesen egy várhatóan még kedvezőbb eredmény elérése érdekében. 

Ezen kívül – bár nyilván saját érdekeink az elsődlegesek – célszerű támogatnunk a biogáz-vertikum többi 

szereplőjének (beszállítók, fogyasztók) érdekérvényesítését is. Nem valamiféle önzetlen jótettről van szó, hanem 

arról, hogy bármilyen jövedelem elérése csak akkor lehetséges, ha egy terméket egyaránt megéri előállítani, 

megvásárolni és felhasználni is. Ha bármelyik szereplő számára kedvezőtlenek a feltételek és emiatt megszakad 

a termékpálya, akkor mindenfajta gazdasági kalkuláció elméleti feltételezéssé degradálódik. „Élni és élni 

hagyni!” – mondták az ókori rómaiak s ez a mai gazdasági életben is igaz. Ez persze nem jelenti azt, hogy 

mindenki egyforma részt kap a vertikum által előállított jövedelemből – ezt a szereplők gazdasági ereje 

határozza meg –, viszont mindenkinek bizonyos mértékig jól kell járnia, a többiek érdekében is! 

Végezetül specialitása a biogáz előállításának, hogy napjainkban állami támogatás nélkül többnyire 

gazdaságilag még nem versenyképes. Esetenként rossz hatásfokkal, általában nagy beruházást követően, olykor 

drágábban állíthatunk elő ugyanolyan formájú energiát, mint a fosszilis energiaforrásokból. Azt jelentené ez, 

hogy csak majd valamikor a jövőben éri meg alkalmazni ezt az eljárást? Nem! Ugyanis folytatva a bekezdés 

első mondatát: azért szorulnak támogatásra, mert elsősorban nem a termelők és a fogyasztók, hanem az adott 

település, a régió, az ország és a Világ profitál elsősorban abból, hogy valaki megtermeli az alapanyagukat, 

majd feldolgozza és felhasználja energiaforrásként. Értelemszerűen az államnak a saját érdekében is megéri 

támogatnia a biogáz-termelést, egészen a társadalmi szinten képződött előnyök pénzértékéig. Ebben az esetben a 

támogatás egyfajta katalizátor-szerepet tölt be, többnyire lehetővé teszi a társadalom számára viszonylag kicsi 

befektetéssel jóval nagyobb gazdasági előnyök elérését. A biogáz előállítása – a berendezések működtetése – 

már általában a jelenlegi közgazdasági feltételek mellett is versenyképes, azonban a beruházás nagyságrendje 

miatt a létesítés nehezen finanszírozható, ezért a jövőben elsősorban a beruházási támogatások növelése tűnik 

indokoltnak. A jelenlegi hazai támogatási rendszer nemcsak a folyamat egyik ikertermékének, a villamos 

áramnak az értékesíthetőségét garantálja, hanem annak mértéke (2013-ban átlagosan 31 Ft/kWh) kvázi 

működési támogatásként funkcionál. 

Ennek a fejezetnek a célja tehát a komplex gondolkodásmód néhány alapelemének – az alternatív költségeknek, 

a vertikális szemléletmódnak, valamint – kiemelt szerepük miatt - a makrogazdasági szempontoknak a részletes 

ismertetése. Az alternatív költségek megértése elengedhetetlen a 6. fejezetben bemutatandó beruházás-elemzési 

módszerek alkalmazásához, a másik két téma pedig a pályázati támogatások megírásához/elbírálásához lehet 

hasznos. 

2. 13.1. Alternatív költségek 

A számviteli elszámolás csak azokat költségeket képes számításba venni, melyek az adott tevékenység 

érdekében végzett anyag- és eszközbeszerzésekkel kapcsolatosak, pénzkiadással járnak és számlákkal 

igazolhatók, esetleg a vállalkozás számviteli rendszerében leírt módon átcsoportosíthatók (aktív-, passzív időbeli 

elhatárolás, amortizáció, általános költségek). Figyelmen kívül hagyja azonban azt az elmaradt hasznot, 

amelyhez azért nem jut hozzá a vállalkozás, mert pénzét és idejét egyszerre csak egy adott tevékenységbe képes 

fektetni, ezáltal nem tudja kihasználni az összes, nyereséggel kecsegtető alternatívát. Az adott tevékenység 

alternatív költsége tehát az ugyanazokkal az eszközökkel, de másirányú felhasználással elérhető, valószínű 

jövedelmet jelent. Szinonímaként használatos fogalom a haszonáldozati költség, angolul az „opportunity cost”. 
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Ez a költség a közgazdaságtani döntések megalapozásához nélkülözhetetlen, nem jelentkezik azonban 

számvitelileg is elszámolható adócsökkentő tényezőként. 

A közgazdaságilag is nyereséget nyújtó tevékenység tehát képes elérni egyrészt a számviteli profitot (a termelési 

költségeknél nagyobb termelési értéket), ezen felül pedig még fedezetet nyújt az alternatív költségekre is. 

Mondanivalója az, hogy ne egyszerűen csak nyereség elérésére törekedjünk, hanem a legjövedelmezőbb 

alternatíva kiválasztására! A különféle közgazdasági jövedelemkategóriák magyarázatát, a köztük meglévő 

különbségeket és felhasználási lehetőségeiket az alábbiakban foglaljuk össze: 

Nettó jövedelem (NJ, számviteli profit) = Termelési érték (TÉ) – Termelési költség (TK) A nagyvállalatok 

tevékenységének eredményességét méri, a társasági adóalap kiindulási alapja. Hátránya, hogy számviteli 

módszerekkel változtatható (amortizációs elszámolás, általános költségek felosztása, időbeli elhatárolások), 

vagyis nem tükrözi az adott tevékenység tényleges teljesítményét. 

Bruttó jövedelem = TÉ – Személyi költségekkel (SZK) csökkentett TK = NJ + SZK Kisvállalkozások 

tevékenységének eredményét jelzi, amely magában foglalja a vállalkozó és családjának munkabérét is, hiszen az 

utóbbit nem fizetik ki, a költségszerkezetben pedig nem számolják el. 

Fedezeti összeg = TÉ – Közvetlen költségek (KK) = NJ + Általános költségek (ÁK) A vállalkozás egyes 

ágazatainak teljesítmény-mérésére, rangsorolására alkalmas, hiszen csak az adott tevékenység által 

befolyásolható tényezőket (TÉ, KK) veszi számításba. Figyelmen kívül hagyja viszont az ágazat által 

ténylegesen nem változtatható tényezőket (ÁK, pénzügyi-, rendkívüli nyereség/veszteség). 

Fedezeti hozzájárulás = TÉ – Változó költségek = NJ + Állandó költségek Arra a kérdésre kaphatunk a 

segítségével választ, hogy ha veszteséges a termelésünk, rögtön, vagy csak később érdemes-e a tevékenység 

megszüntetése, vagyis a veszteségminimalizálás eszköze. Ha a termékeink értéke nem is nyújt fedezetet az 

összes költségre, de meghaladja a változó költségeket (gyakorlatilag az amortizációs-és egyes egyéb közvetlen 

költségeken kívüli költségeket), akkor még egy ideig célszerű folytatni a tevékenységet. Így ugyanis csak az 

állandó költségek egy része jelentkezik veszteségként, ha viszont rögtön megszűnne a tevékenység, akkor az 

összes állandó költség nagyságával egyezne meg (költségremanencia). Amennyiben azonban ez a mutató 

negatív, úgy azonnal meg kell szüntetni a tevékenységet. A hazai számviteli költségfelosztással nehézkes ennek 

a jövedelemkategóriának a pontos meghatározása. 

Gazdasági profit = NJ – Alternatív költség Nemcsak az alaptevékenység abszolút jövedelmi viszonyainak, 

hanem a relatív profit értékelésére is alkalmas. Ha nemcsak a nettó jövedelem, hanem a gazdasági profit is 

pozitív, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nemcsak eredményes a tevékenységünk, de a lehető 

legnyereségesebb. 

Az alternatív költségek meghatározásánál azonban néhány tipikus hibától óvakodni kell. Ezek a következők: 

• Mindig a ténylegesen rendelkezésünkre álló összetételű anyagi források jelentik a kiindulási alapot. 

Amennyiben készpénzünk van, elvileg bármely tevékenységet elkezdhetünk, sőt bankba is tehetjük. Ha 

viszont vagyonunk nemcsak készpénzből, hanem egyéb eszközökből (anyagok, gépek) is áll, akkor vagy 

ezeknek a becsülhető piaci értékével, vagy a felhasználásukkal végezhető tevékenységek jövedelmével 

számolhatunk (pl. műtrágyánál a növénytermesztési ágazatok, kombájn esetén csak a gabonafélék és egyes 

ipari növények), hiszen ezek sokszor csak korlátozottan piacképesek, következésképpen azonnali 

értékesítésük veszteséggel járhat. 

• Speciális gépek esetében alternatív felhasználási lehetőségként kizárólag az eszköz várható piaci ára, 

alternatív költségként pedig az ezzel elérhető haszon jelentkezik. 

• Eszközbeszerzés megítélésénél a haszonáldozati költség a finanszírozás módjától függ. Vissza nem térítendő 

állami támogatásnál ez 0, saját tőke felhasználásánál a banki betéti kamat, míg hitelfelvétel esetében a banki 

hitelkamat a mérvadó. Vegyes finanszírozásnál az előzőek súlyozott számtani átlagával kapjuk meg azt a 

kamatlábat, melyet minimum el kell érnünk ahhoz, hogy a pénzünket érdemes legyen az adott eszközök 

beszerzésére fordítani. Mivel a forgóeszközök egy éven belüli pénzlekötéssel járnak, ezért beszerzésük esetén 

a rövid távú (maximum egyéves) kamatlábakat, a befektetett eszközöknél viszont a várható élettartamuknak 

megfelelő hosszútávú kamatlábakat, vagy az erre az időszakra számolt egyéves kamatlábak egyszerű átlagát 

célszerű használni. Például, ha 1 MFt készpénzünk, 2 MFt egyéb forgóeszközünk (saját) és 3 MFt piaci értékű 

befektetett eszközünk van, 3 MFt v.n.t. beruházási támogatást és 1 MFt 20 %-os kamatú forgóeszközhitelt 
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vagyunk képesek beszerezni egy adott tevékenység beindításához (egyéves betéti kamat: 10 %, 7-éves betéti 

kamat: 7 %/év) akkor a banki befektetés alternatív költsége a következőképpen számítható: 

készpénz: 1 MFt x 0,1 = 100 eFt egyéb saját forgóeszköz: 2 MFt x 0,1 = 200 eFt saját befektetett eszköz: 3 MFt 

x 0,07 = 210 eFt v.n.t. támogatás: 3 MFt x 0 = 0 eFt forgóeszköz-hitel: 1 MFt x 0,2 = 200 eFt Összesen: 10 MFt 

710 eFt 

Eszerint, ha a 10 MFt értékű eszközt igénylő tervezett tevékenységünk legalább 710 eFt készpénzben jelentkező 

nyereséget nem képes elérni, akkor közgazdaságilag nem éri meg belevágni, mert a banki befektetés, illetve 

hitelfelvétel alternatív költsége előreláthatóan felülmúlja az adott tevékenység jövedelmét. Ha a teljes tőke (4 

MFt forgó- és 6 Mft befektetett eszköz) saját forrásból állna rendelkezésünkre, akkor ennek alternatív költsége 

(4x0,1)+(6x0,07)= 0,82 MFt lenne. Üzleti tevékenységek vizsgálatánál az ugyanezen eszközparkkal és 

ugyanerre az időszakra vetített várható pénzjövedelem jelenti az alternatív költséget. 

• A haszonáldozati költség megítélését befolyásolja a kockázat is. Ha egyforma a banki és az üzleti 

tevékenységgel elérhető jövedelem, akkor még mindig ajánlatos elvetni az adott tevékenység elkezdését, mert 

ha nem vágunk bele, akkor fáradság és kockázat nélkül jutunk ugyanakkora nyereséghez. Amennyiben üzleti 

tevékenységünk jövedelme várhatóan felülmúlja a banki befektetés nyereségét (alternatív költségét), akkor 

mérlegelni kell, hogy a várható jövedelemtöbblet kompenzálja-e a nagyobb (piaci, időjárási, stb.) kockázatot. 

• Végezetül: kizárólag reális befektetési lehetőségeket szabad számításba venni alternatívaként. A banki 

befektetés mindenki számára elérhető, ezért jövedelme alternatív költségként mindig számításba vehető. 

Egyéb tevékenységeknél viszont nemcsak a rendelkezésünkre álló eszközök mennyisége és összetétele, 

hanem a piac, a képzettségünk és szakmai kapcsolatrendszerünk is behatárolja lehetőségeinket. 

A tervezett tevékenység megkezdése előtt tehát az alábbi kérdéseket érdemes megválaszolni: 

1.Várhatóan nyereséges lesz-e a tevékenység (számvitelileg) ? Ha nem: új befektetési lehetőségek felkutatása és 

vizsgálata szükséges. 

2.Ha igen: várhatóan nagyobb lesz-e ez a nyereség, mintha másra használnánk az eszközeinket (a 

haszonáldozati költségnél) ? •Ha nem: a legnagyobb nyereséget adó tevékenység megvalósítása. •Ha igen: az 

adott tevékenység megvalósítása. 

3.Az alternatív lehetőségek kiválasztásának sorrendje: - Mit tesz lehetővé a piac, a kapcsolatrendszer, a szakmai 

tudás? - Mire elegendő a rendelkezésre álló, illetve (banktól, államtól, esetleg egyes eszközök eladásával) 

megszerezhető tőke? - A tőke jelenlegi összetétele milyen tevékenységek végzését teszi lehetővé? 
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14. fejezet - 14. Biogáz előállítás 
gazdasági értékelésének szempontjai 
III. Beruházás-elemzés 

1. 

Mint az előzőekből is kitűnt, a biogáz előállításának egyik kulcsproblémája az üzem létrehozásának jelentős 

költségigénye. Ebben a fejezetben ezért ennek megtervezésével, valamint a finanszírozás szerepével 

foglalkozunk. 

2. 14.1. Alapfogalmak 

Alapvetően egy vállalkozás a megalakulásakor forgóeszközökkel (készpénzzel) és apporttal (szellemi és egyéb 

fizikai eszközökkel) rendelkezik. A működés sikerességének feltétele a készpénz sikeres befektetése hosszú-, 

vagy rövidtávra, vagyis befektetett-, vagy forgóeszközökbe. Beruházásnak a befektetett eszközök vásárlását, 

vagy saját erőből történő létesítését nevezzük. A befektetési döntések arra irányulnak, hogy készpénzünkből, a 

beszerezhető állami támogatásokból, valamint az idegen forrásokból (hitelek, társtulajdonosok) 

rendelkezésünkre álló pénzösszeg mely részét fektessük be rövid távra (forgóeszközökbe, pl. anyagok, 

munkabér, egy éven belüli értékpapírok vásárlása) és mely részét hosszú távra (50 ezer Ft-nál értékesebb, egy 

évnél tovább működő befektetett eszközökbe, így épületekbe, gépekbe, földbe, tenyészállatokba, vagy egy éven 

túl lekötött értékpapírokba). A befektetési döntések mindig előzetes kalkulációkat igényelnek, ahol 

megpróbáljuk értékelni azt, hogy gazdaságos lesz-e a tervezett beszerzés, és ha igen: ez ténylegesen a jók közül 

a legjobb lehetőség-e. 

A finanszírozási döntésekkel ezt követően azt próbáljuk meghatározni, hogy a legjobbnak tűnő változat 

eszközeinek költségeit elő tudjuk-e teremteni és ha igen: milyen forrásból. A legolcsóbb mindig a vissza nem 

térítendő állami támogatás, ezt követik a kamatmentes hitellehetőségek, majd a saját tőke és végül a hitel 

következik. Az állami támogatás veszteséges felhasználása nem a vállalkozót, hanem az államot sújtja, ezért 

részére gazdasági szempontból gyakorlatilag kockázatmentes. A kamatmentes, de visszafizetendő hitel esetén 

legalább nullszaldósnak kell lenni a beruházásunknak, míg ugyanez az eredmény a saját tőkénk felhasználásakor 

már közgazdaságtanilag veszteséget eredményez – itt már legalább a betéti kamatlábat kell elérnünk ahhoz, 

hogy elmondhassuk, hogy a legjobb döntést hoztuk. Ha a saját készpénzünk befektetésével nyereséget érünk el, 

de kevesebbet a betéti kamatnál, akkor ugyan jó döntést hoztunk, de nem a legjobbat – ha bankba raktuk volna 

pénzünket, jobban jártunk volna. Értelemszerűen hitel felvételekor a hitelkamat elérése jelentkezik minimális 

nyereségigényként. Természetesen nem szabad eltekinteni attól, hogy az állami támogatásnak és a banki 

hiteleknek is feltétele megfelelő saját erő előteremtése, ami általában 25-50 %, következésképpen saját 

készpénzünk 2-4-szeresébe kerülő döntéseket vagyunk általában képesek megvalósítani. Ha ennél is több pénzre 

lenne szükségünk egy beruházás során, akkor a következőket tehetjük: 

• Társtulajdonosokat vonunk be részvény-kibocsátás (RT), tözstőke felemelése (KFT), kültagok (BT), illetve 

beltagok (KKT) formájában. Ennek pénzügyi vonzata a jövőben ránk jutó nyereségrész csökkenése, illetve a 

döntések önállóságának feladása. 

• Vállalati kötvényt bocsátunk ki, ami jogilag hitelfelvételnek felel meg, tehát a kötvény névértékét és előre 

megállapított kamatát garantáltan vissza kell fizetni a kötvénytulajdonosnak. Ez a kamat általában a betéti és 

hitelkamatlábak között van, így a kibocsátó a banki hitelhez képest olcsóbban jut hitelhez, a 

kötvénytulajdonos pedig a banki betétnél nagyobb kockázat fejében magasabb kamatot kap. Csak 

nagyvállalatok esetén számításba vehető módszer. 

• Lízingeljük az adott eszközt. A lízingdíj általában jóval magasabb a banki hitelkamatnál, költségként azonban 

elszámolható (adócsökkentő tényező), általában jóval kisebb saját tőkével is igénybe vehető és hitelképtelen 

vállalkozók számára is esetleg elérhető. Utóbbi magyarázata, hogy a biztosíték ebben az esetben maga a 

vásárolt eszköz, mely a lízingeltető tulajdonába kerül. A lízingelő vállalkozó csak garantált használati joggal 

rendelkezik, ténylegesen tehát tudja használni az eszközt, rendszeresen fizeti annak esedékes lízingdíját és 

amikor lejárt a lízing időtartama - többnyire minimális összeg ellenében - az eszköz tulajdonosává válik. 
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Pénzforgalmilag a saját vásárlással szemben a lízing igen kedvező, hiszen nem egyszerre kell kifizetnünk a 

beruházás teljes összegét. Az operatív lízingszerződés keretében a fogyasztó úgy vehet igénybe idegen 

tulajdonú eszközöket, hogy azok nem jelennek meg a mérlegében. Ebben az ügyletben az értékcsökkenést az 

eszközt lízingbe adó tulajdonos számolja el. A pénzügyi lízing gyakoribb az ún. ESCO-ügyletek (következő 

bekezdés) eszközeinek felhasználásában. A szokásos szerződéses idő a teljes használati időnek legalább a 

háromnegyede. A lízing időtartamának lejáratát követően a lízingbe vevőre száll át a berendezés tulajdonjoga, 

ha megfizeti a méltányos maradványértéket (ez a piaci árnál rendszerint kisebb). 

• Nálunk is terjedőben van – éppen az energetikai ágazatokban - az ún. „harmadik feles” finanszírozás, 

melynek lényege, hogy az energiaköltségek várható csökkenése alapján az ESCO (Energy Service Company) 

vállalja a beruházás teljes körű finanszírozását és lebonyolítását. A beruházó az ESCO-nak az addigi 

energiaköltséget fizeti, az ESCO viszont csak a tényleges (csökkent) mértéket utalja át a közszolgáltatónak, a 

különbség a törlesztőrészlet. Ezt a megbízó a megtérülési időn túl – a szerződésben rögzített ideig – fizeti. Ezt 

követően kerül a berendezés a beruházó tulajdonába (24. ábra). 

 

Az ESCO szolgáltatás-csomagjaiba rendszerint a következők tartoznak: 

• a kezdeti kiadások fedezése, 

• az eszközök kiválasztása, beszerzése és üzembe helyezése, 

• a rendszeres üzemeltetés, karbantartás, szükség szerinti felújítás és javítás 

• mindazoknak a kockázatoknak az átvállalása a kevésbé felkészült fogyasztóktól, amelyek az energia 

megtakarításával kapcsolatosan a jövőben jelentkezhetnek. 

Azzal térülnek meg ezek a ráfordítások, hogy a fogyasztó által – a 24. ábra esetén 5 évig - fizetendő jövőbeni 

energiaszámlák meghatározott ideig tartalmazzák az ESCO intézkedéseivel megtakarított energia tételeit is. A 

fogyasztót az ESCO közreműködése mentesíti a perspektivikus technológiák beruházási terheitől, kockázataitól. 

Az ESCO egyben garantálja a zavartalan energiaellátást, az előre megszabott költségtételek áthárításával. A 

szolgáltatási szerződésben az egyik fél a fogyasztó (pl. egy közintézmény), amely korábban a teljes összegű 

energiaszámlát fizette. A másik fél az eszközök beruházási ráfordításait vállaló szolgáltató, amely a kölcsönösen 

meghatározott időszakban (pl. 5 év alatt) változatlanul számlázhatja a korábbi mennyiségekkel szorzott 

egységárakat, holott ekkor már realizálták a megtakarításokat (24. ábra). 

A fogyasztó számára a szerződés vonzó gazdasági előnye az, hogy miután az első években már megtérült a 

beruházás, később (itt: a 6. évtől) csak a valóságos, kisebb energiamennyiségek díját kell fizetnie. Ez a 

hozammegosztásos szerződéses konstrukció minden fejlesztési és finanszírozási kockázatot a szolgáltatóra hárít 

(shared savings). Az előbbi komplett garancia helyett a felek más feltételeket is meghatározhatnak. A 
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szolgáltató pl. csak az energia előírt megtakarítását szavatolja, meghatározza a technológiai eszközeit is, de a 

finanszírozás vagy lízingbe vétel terhét a fogyasztó közvetlenül viseli (guaranteed savings). Előfordulhat, hogy 

nem érik el (esetleg csak átmenetileg) a szerződés szerinti megtakarítást. Ilyenkor a szerződéses garancia szerint 

a szolgáltatónak kell kiegészítenie a tőketerhek megtérítésének fedezetét, a kalkulációnak megfelelő összegig. A 

garancia vállalása ellenére az ESCO-vállalkozás ekkor sem lép közvetlen kapcsolatba a pénzintézettel, illetve a 

lízingbe adóval. Ezzel éppen ellentétes az az eset, amikor a hozam megosztását vállalják (pl. az eredeti 

energiaköltségeket 5 évig téríti a fogyasztó), és ezzel az ESCO-szolgáltató a kalkuláltnál sokkal nagyobb 

fedezethez jut. Ilyen kedvező esetekre (amikor a megtakarítás sokkal nagyobb az előirányzottnál) megszabható 

a beruházásokra nyújtandó fedezet küszöbértéke. A szerződés rögzítheti, hogy a kölcsönösen elfogadott 

beruházási fedezeten túl nem az ESCO-szolgáltatót, hanem a fogyasztót illetik meg a hozamok. A 

küszöbértékben a beruházás kockázati prémiumai is érvényesíthetők. Az ESCO-szolgáltató alapvető szerződéses 

kötelezettsége, hogy a megtakarításhoz előírja a szükséges pótlólagos műszaki feltételeket, gondoskodjék a 

beruházások szakszerű megvalósításáról. Egyes esetekben a tőke megelőlegezése is része a szolgáltató 

teljesítésének. Az a megfontolás rejlik a tőkeszolgáltatás mögött, hogy a megtakarítás szolgáltatásait 

visszautasítanák a potenciális megrendelők, ha a beruházások terheit egy összegben kellene viselniük. 

A fogyasztók a rendszeresen képződő működési költségekből általában gond nélkül képesek megtéríteni a 

szolgáltató által megelőlegezett tőkét, de fejlesztési tőkével (ilyen megtakarítási projektekhez) nem 

rendelkeznek. Az is tény, hogy a kialakult pénz- és tőkepiacokon sikertelenül versenyeznének az energia-

megtakarítás projektjei, pl. a termelési célú beruházások hitelcéljaival. 

Miért szükséges egyáltalán beruházás-elemzést végezni? Befektetett eszközök (pl. biogáz-telep) létesítésekor, 

vásárlásakor egyúttal azt is hosszú időre eldöntjük, hogy milyen termékeket, milyen technológiával, milyen 

mennyiségben és minőségben fogunk előállítani. Ezek az eszközök nagy értékűek, ebből következően, ha utólag 

jövünk rá, hogy hibás döntést hoztunk, nehezen és nagy veszteséggel tudjuk csak ezt korrigálni. Ha a 

veszteséges működés elkerülése érdekében leállítjuk az üzemet, akkor is rosszul járunk, ugyanis a beruházás 

értékének évente elszámolható részét (az amortizációs költséget) a leállás után is kötelező figyelembe venni 

költségként („állandó” költség), ezért ez veszteséget okoz a vállalkozásnak (költség-visszamaradás, költség-

remanencia). Ez a fajta veszteség azonban csak vagy akkor szűnik meg, ha az eszköz nettó értéke nulla lesz 

(eléri az amortizációs normák által megszabott élettartamot), vagy ha sikerül eladnunk, illetve bérbe adnunk, 

ami egy veszteséges tevékenység esetén kétséges, de legalábbis áron alul képzelhető el. A beruházás-elemzés 

tehát segít abban, hogy elkerülhessük az utólagos módosítást és nagy valószínűséggel megítélhessük azt, hogy 

érdemes-e belevágnunk egy adott üzem létesítésébe. 

3. 14.2. Szükséges alapadatok 

Természetesen önmagukban a következőkben ismertetendő beruházás-elemzési módszerek sem csodaszerek. 

Csakis akkor működnek, ha megfelelő információkat szerzünk be, melyek közül a következők a legfontosabbak: 

• Technológiai alapadatok 

1. Különféle technológiai változatok kialakítása, különös tekintettel a kogenerációs lehetőségek és a 

potenciális alapanyagok vegyes alkalmazására. A felhasználási lehetőségeket is figyelembe vevő 

változatok lehetőséget adnak az összehasonlításra, az adott körülmények között legjobbnak tekinthető 

alternatíva kiválasztására. 

2. Az egyes technológiai műveleteknél várható input/output anyagmennyiségek a beszállítástól a végtermék-

előállításig. Ezekből meghatározhatók az anyagköltségek, a vásárolt anyagokból pedig a ténylegesen 

jelentkező kiadások. 

3. Az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges gépek kapacitása, fajlagos teljesítménye, 

energiafelhasználása, ára, kora, amortizációs kulcsa (több cégtől árajánlat). 

4. Épületek értéke, az egyéb gépek (szállítójárművek, számítástechnikai vezérlő-berendezések) kapacitása, 

fajlagos teljesítménye, energiafelhasználása, ára, kora, amortizációs kulcsa. Az egyes eszközcsoportok 

szétválasztását az eltérő amortizációs kulcsok, a használt és új gépek elkülönítését az állami támogatások 

szabályozása indokolja, mely olykor eltérően támogatja az új befektetett eszközök beszerzését. 

5. Az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges munkaerő létszáma, ebből a munkanélküliek száma. 

Utóbbi a járulék-kedvezmények igénybevétele és az állami támogatás megpályázása miatt fontos. 

Szállítást, rakodást, szellemi/vezetői munkát is beleértve! 
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6. A keletkezett végtermékek legfontosabb jellemzői (biogáz: összetétel, fűtőérték, biotrágya: NPK-tartalom, 

száraz- és szervesanyag-tartalom). A hatósági előírások teljesítése és az értékarányos (belső) elszámoló ár, 

vagy a tényleges piaci ár kialakítása miatt lényegesek 

7. Környezetvédelmi felmérés (szaghatás, hulladékminősítés). Elsősorban ez a két tényező az, mely sokszor 

késleltetheti az üzem megvalósítása és a próbaüzem után a tényleges beindulást. 

• A beruházás értéke és finanszírozása Adott esetben a feldolgozás és értékesítés eszközeivel (pl. villamos-

energia előállítás és –értékesítés) együtt jelentkező beruházási összeg előteremtése és a források 

csoportosítása. A források igénybevételének ajánlott sorrendje (az előzőekben ismertetett okok miatt) a 

következő: 

1. Vissza nem térítendő támogatás 

2. Kamatmentes hitel (összeg, futamidő, ütemezés) 

3. Saját erő 

4. Egyéb hitelek (összeg, kamat, futamidő, ütemezés) 

5. A beruházási költségek időbeni megoszlása, a létesítés időtartama, munkaerő-igénye és munkabérköltsége. 

Utóbbiak a működtetés foglalkoztatás-teremtő hatásánál említettek miatt lényegesek, különválasztásukat 

viszont az átmeneti jelleg indokolja. 

6. Tulajdonjogi kérdések, a harmadik feles finanszírozás lehetősége. 

• Működési alapadatok 

1. A felhasznált alapanyag(ok) fajtája, mennyisége, ütemezése, felvásárlási (elszámoló) ára. A 

hulladékkezelés eddigi költségei (szállítási, tárolási költség/díj). 

2. Vásárolt technológiai segédanyagok, energiaforrások fajtája, mennyisége, ütemezése, ára. 

3. A saját és környékbeli mezőgazdasági területek nagysága, minősége, vetésszerkezete. A minőségnél a 

vízáteresztő képesség és a talajvízszint a legfontosabb a trágyakijuttatás miatt. A növények esetén az 

alapanyag-bázis szempontjából az összes képződő melléktermék, trágya-elhelyezési szempontból 

elsősorban a kapásnövények és a gyepterületek nagysága lényeges. 

4. A környéken meglévő nagyobb állattartó telepek távolsága és állatállománya, amennyiben a saját trágya 

nem elegendő a normális üzemmenethez. 

5. Az integráció eddigi energiafogyasztása és ennek költsége energiaforrások szerint csoportosítva. Ezek a 

tételek a beruházás-elemzési számításoknál megtakarításként jelentkeznek. 

6. Köztes és végtermékek felhasználása (mennyiség, ár, felvásárló/felhasználó, nappali/éjszakai áram). A 

konkurrens termékek (földgáz, műtrágya, almos trágya) jellemzői és árai. Az eladásra szánt termékek iránti 

várható kereslet feltérképezése, különös hangsúlyt fektetve a piac változására, a különféle energiahordozók 

várható keresletére, a hálózat későbbi kiterjesztésének lehetőségeire, a szabályzók jelenlegi ismeretére és 

jövőben várható változásaira, valamint az egyéb energiaszolgáltatók helyzetére. 

7. Szállítás, raktározás ráfordításai és költségei (beszállítási/értékesítési távolságok (km), fajlagos szállítási 

költség (Ft/tkm), vagy a szállítás összköltsége és össztávolsága (Ft, km), bértárolás, raktárak ára, valamint 

éves fűtési, világítási, munkabér-költségei). 

8. Javítási, karbantartási költségek. Egyéb közvetlen (pl. biztosítási díj) és a vállalkozás általános 

költségeinek a biogáz-előállítást terhelő része. Ez utóbbi általában termelési érték-arányos. Kiszámítása: (a 

biogázüzem termelési költsége / a vállalkozás összes termelési értéke) x (a vállalkozás összes általános 

költsége) 

9. Az alapanyag-termelők és a biogáz-üzem részére elérhető működési jellegű állami támogatások (pl. 

hulladékkezelés támogatása) 

10. Pénzforgalmi terv, működés költségszerkezete (áttekintés végett, az előző adatok segítségével). 
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4. 14.3. A beruházási döntések alapelvei és 
alkalmazásuk 

A beruházási döntések meghozatala mindig több lépésből álló folyamat. Ennek első lépése a számításba vehető 

technológiai változatok kidolgozása és az ezek megvalósításával együtt járó adatbázis beszerzése. Ezt követi az 

adatbázis segítségével, az adott helyzetben használható beruházás-elemzési mutatók kiszámítása, értékelése, 

majd a megvalósítandó változat kijelölése és megvalósítása. Végül szükséges az utólagos felülvizsgálat, a 

működés során esetleg jelentkező, előre nem tervezett kedvezőtlen változások korrigálása, a beruházás 

eredményességének időnkénti újraértékelése. 

A legpontosabb beruházás-elemzési módszerek figyelembe veszik a pénz időértékét. A több évszázados 

bölcsességek - „Az idő pénz.” „Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.” – figyelmen kívül hagyása 

egyenértékű lenne azzal, mintha bankba raknánk a pénzünket azért, hogy … ugyanannyit kapjunk vissza a 

lejáratkor. Közben azonban emelkednek az árak, a pénzünket olyan helyre is tehettük volna, ahol nyereséget 

érhettünk volna el vele – ráadásul a garanciális 1 millió Ft fölötti betétünket nem is biztos, hogy egyáltalán 

visszakapjuk egy bankcsőd esetén. Az egyéb célú befektetésekkel elérhető nyereség, ennek hiányában az 

infláció, valamint a kockázat azok a tényezők, amelyek miatt a jelenleg kezünkben lévő pénzösszeg mindig 

többet ér, mint a későbbi ugyanakkora (bizonytalan, kisebb vásárlóértékű) összeg. 

Ezek után nyilvánvaló, hogy a jelenlegi és jövőbeni pénzösszegek közvetlenül nem hasonlíthatók össze, ehhez 

közös nevezőre kell hozni őket. A jelenlegi összegek jövőbeni értékének kiszámítására a kamatos kamat-

számítás, a jövőbeni pénzáramok jelenlegi értékére pedig a diszkontálás alkalmas, a következő példák szerint: 

Kérdés: Mennyit ér a jelenleg (2013-ban) meglévő 100 Ft a következő években, ha a betéti kamatok: 2013: 5 %, 

2014: 4 %, 2015: 3 %? Válasz: 2014-ben: 100 x 1,05 = 105 Ft 2015-ben: 100 x 1,05 x 1,04 = 109,2 Ft 2016-ban: 

100 x 1,05 x 1,04 x 1,03 = 112,5 Ft Egyszerű kamatozással 2015-ben csak 109 (100+5+4), 2016-ban csak 112 

(100+5+4+3) Ft-ot érne a 100 Ft, viszont miután nemcsak a tőke (a 100 Ft), hanem annak kamata is 

befektethető, tehát kamatozik, ezért a kamatos kamat-számítás ad pontos eredményt. 

Kérdés: Mennyit ér a 2016-ban meglévő 112,5 Ft a megelőző években, ha a betéti kamatok: 2013: 5 %, 2014: 4 

%, 2015: 3 %? Válasz: 2015-ben: 112,5 / 1,03 = 109,2 Ft 2014-ben: 112,5 / 1,03 / 1,04 = 105 Ft 2013-ban: 

112,5 / 1,03 / 1,04 / 1,05 = 100 Ft 

Látható, hogy az előző példával megegyező eredményekhez jutottunk, tehát például megegyezik a 2013-as 

pénzérték 2015-ös jövőértéke ugyanazon 2015-ös pénzérték 2013-as jelenértékével ugyanazon kamatok esetén. 

Minden beruházás jellemzője, hogy kezdetben nagy összegeket költünk épületekre, berendezésekre, annak 

reményében, hogy annak működése során több pénzt kapunk vissza, tehát hogy megtérül a beruházás. Míg 

azonban a kiadott pénzösszeg fix nagyságú és a beruházás elején történik, a későbbi bevételek csak valószínűek 

és kisebb pénzértékkel bírnak. Ezért nem elég ugyanannyit visszakapnunk, mint amennyit beruháztunk, a 

kockázat és az egyéb befektetési lehetőségek függvényében jóval nagyobb bevétel lesz egyenértékű a kezdeti 

kiadásokkal. A különböző évek pénzforgalmának közös nevezőre hozása – mely beruházás-elemzésnél mindig a 

beruházás évének a pénzértéke – ún. diszkontfaktorok segítségével történhet, mely a finanszírozási forrásoktól 

függő nagyságú és azt fejezi ki, hogy mennyiszer ér többet a jelenlegi pénzösszeg a jövőbeninél. 

Függetlenül attól, hogy melyik beruházás-elemzési eljárást alkalmazzuk, bizonyos alapelveket követni kell. 

Ezek az aranyszabályok a következők: 

1. A beruházás-elemzés során mindig csak a pénzáramokat szabad figyelembe venni. Ide tartoznak azok a 

tételek, amelyekhez bevételi, vagy kiadási számla köthető, esetleg amelyekkel pénzkiadás, vagy pénzbevétel 

kerülhető el. Így pénzkiadásnak számít a saját ingatlan értéke, ha ráépítjük a biogáz-telepet, mert igaz, hogy 

nem kell érte kiadnunk a pénzt, de ha nem lenne rajta az objektum, eladhatnánk és készpénzt kaphatnánk 

érte. A meg nem kapott készpénz egyenértékű a tényleges pénzkiadással. Szintén pénzforgalmi tétel az 

épületek, gépek beszerzési értéke, azonban nem szabad figyelembe venni a beszerzési érték évente 

költségként elszámolt értékét, az amortizációs költséget, hiszen annak elszámolása során nem adjuk ki még 

egyszer ugyanarra az eszközre a pénzt. Ha kiadásként vennénk figyelembe, az a beruházási költség kétszeri 

elszámolását jelentené. Nem szabad elfelejtkeznünk a működés során, vagy végén eladott eszközökért kapott 

összegekről sem. A pénzforgalmi szemlélet nagy előnye, hogy objektívvá teszi az eredményeket a 

hagyományos költség-hozam-jövedelem számításokkal szemben. A költség és a jövedelem sokféleképpen 

manipulálhatók (amortizációs elszámolás megváltozása, készletértékelés, általános költségek felosztása, stb.), 
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a pénzforgalom azonban a kapcsolódó számlák segítségével objektíven követhető, tehát objektív eredményt 

ad. 

2. Önmagukban a befektetett eszközök (az épületek és a technológia) még nem működőképesek, a beinduláshoz 

és a folyamatos működéshez forgóeszközökre (alapanyag, energia, foglalkoztatottak) is szükség van. A 

pénzforgalmi tételekbe tehát minden beletartozik, ami a beruházással kapcsolatban bevétellel, vagy kiadással 

jár, így beinduláshoz szükséges forgóeszközök, illetve a termelés szintjének változásával együttjáró 

forgóeszköz-változás (növekedés, vagy csökkenés) is. Ezeket nevezzük pótlólagos pénzáramnak. 

3. A beruházási döntés előtt kifizetett költségek még akkor sem vehetők számításba, ha kapcsolatban vannak a 

beruházással. Így például egy szakértői vélemény díja készpénzben merül fel, azonban önmagában ettől nem 

lesz sem jobb, sem rosszabb maga a beruházás. Ha egy rossznak tűnő beruházást csak azért valósítunk meg, 

mert már belefektettünk valamennyi pénzt az előzetes vizsgálatokba, akkor ugyanúgy járunk, mintha a 

kaszinóban jelentős veszteséget követően újra és újra vissza akarnánk nyerni az elvesztett pénzt. Ha a 

szakértő nem javasolja a beruházás megvalósítását, akkor fogjuk ezt föl úgy, hogy egy minimális veszteség 

(a szakértői díj) ellenében megkímélt bennünket egy nagyobb veszteségtől (a megvalósított hibás beruházás 

veszteségétől). Az előzetes vizsgálatok nem befolyásolják a tényleges működést, csupán információt 

szolgáltatnak róla. 

4. A termelési költségeken kívül az adók is figyelembe veendők, hiszen tényleges kifizetést jelentenek és a 

beruházás is adózott pénzből történik. Itt viszont pontosítani szükséges az amortizáció szerepét: közvetlenül 

nem számolható el kiadásként, közvetve viszont – mivel a termelési költség növelésével csökkenti az adózás 

előtti jövedelmet – adómérséklő tényezőként a kiadások csökkentésével jár. Amennyiben az amortizáció 

nagysága kisebb, vagy egyenlő az adózás előtti jövedelemmel, a költségcsökkentő hatás megegyezik az 

amortizáció teljes összegének az adókulccsal (18 %) való szorzatával. Ha a jövedelem a kisebb, úgy az 

amortizáció csak részben jár adómegtakarítással, ha pedig veszteséges lenne az adott évben a vállalkozás, 

akkor egyáltalán nem jelentkezik ez a hatás. Amennyiben viszont a biogáz-telep nem nyereséges, de nem 

önálló, hanem egy nagyobb és nyereséges vállalkozás egyik egysége, akkor az adómegtakarítás vállalati 

szinten természetesen kihasználható. Abban az esetben, ha a beruházás egyes eszközeit időközben 

értékesítjük, az értékesítésből származó nyereség – az értékesítési ár és az eszköz nettó értéke közötti 

különbség – adóköteles. 

5. A kiadások és költségek évenkénti változását lehetőleg ne egyforma értékekkel, hanem szakmailag helyesen 

próbáljuk becsülni. Így a lineáris amortizációval elszámolt amortizációs költség évenként változatlan, az 

épületek és a számítástechnikai eszközök értéke, valamint a munkabérek járulékai kisebb mértékben 

növekednek, míg a munkabérek, az energia- és az ingatlanárak nominálértéke az inflációnál várhatóan 

magasabb lesz a következő években. 

6. A finanszírozási költségeket figyelmen kívül kell hagyni a számításoknál. Noha a kamatok és osztalékok 

kifizetése is készpénzben történik a hitelezők és a társtulajdonosok felé, a diszkont-kamatláb kiszámításakor 

a beruházás pénzforgalmába ezeket már egyszer belefoglaltuk. Így ha ezeket a költségeket levonnánk a 

beruházás pénzforgalmából, majd az így kapott értékeket még egyszer diszkontálnánk, az a finanszírozás 

költségeinek kétszeres számbavételének felelne meg. 

7. A biogázüzemek értékelésénél csak azt a (nettó) beruházási költséget szabad figyelembe venni, amely majd 

várhatóan ténylegesen érinti az üzemet és nem tartalmazza a vissza nem térítendő támogatásokat. 

Az adózás utáni jövedelem és a pénzforgalmi egyenleg kiszámítása közötti különbségeket az 27. táblázat 

mutatja be. 
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A beruházások pénzforgalma tehát általában a következőképpen alakul: 

• 1. év: negatív, mert az eszközök értékének kifizetése ekkor történik, a működés viszont jobb esetben is az év 

egy részére szorítkozik. 

• Működés évei: általában a bevételek dominálnak. Az első évek esetleges vesztesége akkor következhet be, ha 

több évig tart a beruházás teljes megvalósulása, a későbbi esztendőké pedig a javítási költségek 

növekedésének tudható be. Bármikor veszteséget okozhat, ha - akár értékesítési, akár alapanyag-beszerzési, 

akár gép-meghibásodási okokból - nem teljes kapacitással folyik a termelés. Egy-két veszteséges év 

természetesen előfordulhat, ha azonban már a működés évei is többnyire negatív egyenleggel zárnak, akkor 

tulajdonképpen számítások nélkül is tudhatjuk, hogy rossz a beruházás – pénzt költenénk annak érdekében, 

hogy veszteséget állítsunk elő. 

• Az üzem megszüntetése egy utolsó bevételtöbbletet jelent, ami egyrészt a használt berendezések, ingatlan 

értékesítéséből származik (esetlegesen csökkentve ezek adójával), másrészt a felszabaduló forgóeszközök 

eladásából. A saját felhasználás esetén piaci értékük a mérvadó. 

5. 14.4. Beruházás-elemzési eljárások 

Az ebben a fejezetben bemutatott 4 eljáráson kívül még jónéhány beruházás-elemzési mutató ismert. Ezek 

azonban vagy az idő pénzértékét nem veszik figyelembe, vagy szubjektív tényezőkre épülnek. Mindkét esetben 

a kapott eredmények jelentős pontatlansággal terheltek bármely jövőbeni esemény bekövetkeztekor. Az itt 

ismertetett mutatók sem tényadatokon, hanem (az üzemelést tekintve) csak valószínű előrejelzéseken alapulnak, 

ez azonban a többi módszernél kisebb – csak statisztikai, nem elvi jellegű - hibaforrás. Minden helyzetben 

mindegyikük nem alkalmazható, de megfelelő helyzetben és helyesen alkalmazva a legpontosabbak. A 

szövegben – az ezzel foglalkozó szakirodalmak többségét követve – az eljárások angol megfelelőjének 

rövidítését használjuk. 

5.1. 14.4.1. Nettó jelenérték (Net Present Value, NPV) 
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Az NPV a jelenleg legjobbnak tartott, egy beruházás értékelésére bármely esetben, önmagában is felhasználható 

mutató. Kiszámításának lépései: 

• Kiszámítjuk a beruházás várható élettartama alatt előrejelezhető éves pénzforgalmi egyenlegek nagyságát 

minden évre. 

• Ezeket a pénzáramokat diszkontálással közös nevezőre (a beruházás évének pénzértékére) hozzuk, vagyis 

kiszámítjuk jelenértéküket. Az első év a beruházás éve, ennek pénzértéke változatlan marad, a többi év 

pénzértéke kisebb lesz. 

• A jelenértékek összeadásával meghatározzuk a nettó jelenértéket, mely megadja azt, hogy a rendelkezésünkre 

álló egyéb felhasználási lehetőséggel összehasonlítva (jelenlegi pénzértéken) hány Ft-tal járunk jobban, vagy 

rosszabbul, ha mégis az adott beruházást valósítjuk meg. 

 

Az NPV talán legnagyobb előnye, hogy nemcsak a nyereségtermelő képességet jelzi, hanem ennek relatív voltát 

is, vagyis figyelembe veszi a haszonáldozati költséget. Ha a beruházás NPV-je pozitív, akkor érdemes 

megvalósítani, mert ez tőkénk legnyereségesebb felhasználása. Ha negatív, akkor a beruházásunk lehet, hogy 

nyereséges, de ez semmiképpen nem az elérhető maximális profit, tehát nem a legjobb felhasználási lehetőség. 

Ezek a számításokat kézzel is elvégezhetők, de sokkal gyorsabb a számítógépes programok (pl. Microsoft 

Excel) használata. A számítógép előnye, hogy az NPV legvalószínűbb értékének kiszámítását követően, 

gyakorlatilag elhanyagolható többletmunkával, érzékenységi vizsgálatokat is elvégezhetünk. Ekkor azt tudjuk 

megvizsgálni, hogy az egyes gazdasági tényezők (input-, output-árak, -mennyiségek, az egyes költség- és 

bevételcsoportok, a kapacitás-kihasználás) függvényében mennyi az a minimális termékkibocsátás, termékár, 

támogatási szint, maximális anyag-, személyi-, stb. költség, hitelkamat, amely esetén még megéri megvalósítani 

a beruházást. A számítás elvégzésénél addig változtatjuk az egyes tényezőket (általában külön-külön, ritkán – 

ahol ennek értelme van - egymással kapcsoltan), amíg az NPV egyenlő lesz nullával. A tényleges működésnél 

ez segítséget nyújt ahhoz, hogy egyből megítélhessük azt, hogy mi az a szint, amit minimum el kell érnünk az 

egyes tényezők esetén ahhoz, hogy még mindig jónak értékelhessük az adott beruházást. 

5.2. 14.4.2. Belső megtérülési ráta (Internal Rate of Return, IRR) 

Ezt a mutatót használják leggyakrabban a beruházások értékelésére. Az eredmény a beruházással elérhető 

átlagos jövedelmezőséget adja meg százalékos formában. Kiszámításának az első lépése megegyezik az NPV-

vel, az ezt követő iterációs műveletek elvégzésére azonban csak számítógépes szoftverek alkalmasak (pl. 

Microsoft Excel IRR függvény). 

 

Összességében a végeredmény azt a jövedelmezőséget adja meg, amelyet diszkontfaktorként felhasználva az 

NPV=0. Ha ez az érték magasabb, mint a tőkénk alternatív falhasználásával elérhető jövedelmezőség (AJ, pl. 
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betéti kamatláb), akkor a beruházást érdemes megvalósítani. Következésképpen az NPV-vel megegyező 

eredményt ad, hiszen: 

• ha NPV nagyovbb, mint 0, akkor IRR nagyobb, mint AJ 

• ha NPV = 0, akkor IRR = AJ 

• ha NPV kisebb, mint 0, akkor IRR kisebb, mint AJ 

Az IRR-rel kapott átlagos jövedelmezőség sok döntéshozó számára könnyebben értelmezhető és kezelhető, mint 

a teljes élettartamra vonatkozó relatív pénzforgalmi többlet (az NPV). Sajnos használata igen korlátozott, a 

gyakorlatban legtöbbször előforduló esetekben téves, vagy értelmezhetetlen eredményt ad. Ezek a „problémás 

esetek” a következők: 

• Ha a beruházás teljes élettartama alatt változatlan a diszkontláb (betéti-, hitelkamatok, stb), akkor az IRR 

teljes értékű eredményt ad. Változhatnak azonban a kamatlábak, a finanszírozás módja az egyes években, 

ebből következően a jövőbeni értékek diszkontálására szolgáló kamatláb is különböző az egyes években. Ha a 

legalacsonyabb diszkontfaktortól is kisebb az IRR, akkor biztosan rossz a beruházás, ha a legmagasabbtól is 

nagyobb, akkor biztosan jó. Azt azonban nem tudjuk megítélni az IRR segítségével, hogy mi a helyzet, ha 

ezen értékek között helyezkedik el. Van, amelyik évhez képest jó, van, amelyikhez képest rossz, de 

összességében? 

• A legtöbb beruházás pénzforgalmában előfordulhat a pozitív és negatív pénzforgalmú évek váltakozása is. Ha 

a negatív pénzforgalmú kezdeti éveket csak pozitív szaldójú évek követik, akkor az IRR jó eredményt ad, 

ellenkező esetben viszont esetleg több eredményt, mely nem alkalmas a döntéshozatalra. 

• Amennyiben ugyanolyan NPV-jű beruházásoknál eltér a bevételek időbeni ütemezése (a legnagyobb értékek 

a korai, illetve a későbbi években találhatók), akkor különböző IRR-t kapunk. Ennek oka, hogy az NPV 

figyelembe veszi a diszkontláb változását, az IRR azonban átlagos jövedelmezőséget ad meg. 

• Szintén különböző az NPV és az IRR értelmezése, ha jelentősen eltérő értékű két, vagy több beruházás 

költségvetése. Az NPV alapján a nagyobb, míg az IRR szerint a kisebb beruházásokat kellene 

megvalósítanunk. Előző esetben több pénzhez jutunk, utóbbiban nagyobb lesz a tőkénk hatékonysága. Ekkor 

célszerű a kisebb beruházás megmaradó tőkénk befektetésének pótlólagos hatékonyságát is kiszámolni, majd 

súlyozottan átlagolni a kisebb beruházás IRR-jével, majd a kapott eredményt összehasonlítani a nagyobb 

projekt IRR-jével. Az NPV azonban ennél itt is egyszerűbben használható. 

5.3. 14.4.3. Jövedelmezőségi index (Profitability Index, PI) 

A jövedelmezőségi index szintén hatékonysági mutató. Abban különbözik az IRR-től, hogy míg ott a 

beruházáshoz és az azt követő kiadásokhoz viszonyítjuk a bevételeket, a PI használatakor csak a beruházás 

értékéhez. Kiszámításának első két lépése ugyanaz, mint az NPV-é, harmadik lépésként azonban 

különválasztjuk a beruházás évének pénzforgalmát és a többi év pénzforgalmának diszkontált értékét, végül 

pedig az utóbbit egyszerűen elosztjuk az előbbivel. A felhasznált értékek tehát megegyeznek az NPV-vel, a 

különbség tehát csak az, hogy ott egy összeadáshoz, míg a PI-nél egy osztáshoz használjuk fel ugyanazokat a 

számokat. 

 

Felhasználása abban az egy esetben célszerű, amikor önmagában alkalmazva az NPV is csődöt mond. Arról a 

többször előforduló esetről van szó, amikor a beruházónak sok lehetőség közül kell - egyet, vagy esetleg többet 

is – kiválasztani úgy, hogy az elérhető pénzügyi források nem teszik lehetővé az összes jónak tekinthető (pozitív 

NPV-jű) beruházás megvalósítását. A számítás lépései: 

• Kiszámítjuk az összes számításba vehető beruházás NPV-jét. 

• A negatív NPV-jűeket kiszelektáljuk, megnézzük, hogy a a maradék finanszírozására elegendő-e az 

alapszámításnál figyelembe vett összeg és finanszírozási konstrukció. 
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• Az alapesethez képest drágább, de esetleg még hozzáférhető források (pl. nem kedvezményes hitelek) 

feltérképezése, az új diszkontláb kiszámítása, majd ezzel az NPV-számítások újra elvégzése. 

• Ha a pozitív NPV-jű beruházások mindegyikének finanszírozását végképp nem tudjuk megoldani, akkor ne 

az NPV, hanem a PI alapján rangsoroljuk a beruházásokat, majd ebben a sorrendben valósítsuk meg őket. 

Összességében így fogjuk elérni a legnagyobb nyereséget. 

5.4. 14.4.4. Diszkontált megtérülési idő (Discount Payment 
Period, DPP) 

Ez a mutató az, amelyet talán legkönnyebb kiszámítani. Hátránya, hogy önmagában nem, csak az NPV-vel, 

vagy az IRR-rel együtt alkalmas döntés-megalapozásra. Azt az időtartamot adja meg, amely alatt – a pénz 

időbeli értékváltozását is figyelembe véve – visszakapjuk a beruházásba fektetett pénzt. Értelmezése: ha 

kevesebb idő alatt kapjuk vissza pénzünket, mint amennyi ideig várhatóan működni fog a beruházás, akkor 

jónak minősül a befektetés. Kiszámításának első két lépése megegyezik az NPV-nél leírtakkal. Ezt követően a 

működés első évétől kezdve összeadjuk az egyes évek pénzforgalmának jelenértékeit addig, amíg ez az összeg 

egyenlő nem lesz a beruházás pénzértékével. A DPP egyenlő a kapott időtartammal. Amennyiben ez nem kerek 

szám – az adott év elején még kisebb, a végén már nagyobb az összeg, mint a beruházás értéke – akkor a 

matematikából jól ismert lineáris interpolációval kapjuk meg a pontos értéket. 

Általánosságban minél rövidebb időtartam alatt térül meg a beruházás, annál kedvezőbb a megítélése. 

Fokozottan igaz ez nagy kockázattal járó beruházásoknál, magas inflációs viszonyok között, vagy akkor, amikor 

több kedvezőnek tűnő befektetési lehetőség áll rendelkezésünkre. Ugyanakkor ez az eljárás nem veszi 

figyelembe a beruházás teljes élettartama alatti teljesítményét, hanem csak a megtérülési idejéig eltelt idő 

pénzforgalmával számol. Márpedig könnyen elképzelhető, hogy olyan választás elé kerülünk, hogy van egy 

gyorsan megtérülő, de aztán tovább nem működő beruházási lehetőségünk és egy másik, amely ugyan hosszabb 

idő alatt térül meg, de ezt követően még hosszú idejű nyereséges működéssel kecsegtet. A biogáz-telepek 

általában az utóbbi kategóriába sorolhatók. Ebben az esetben – ha az NPV és a DPP ellentétes következtetést ad 

– általában az NPV-t érdemes követnünk. Ha viszont megegyezik a két beruházási lehetőség NPV-je, vagy 

nagyon kicsi a különbségük, akkor a DPP fontos kiegészítő információt ad és a döntés alapjául is szolgálhat. 

Az előzőekben bemutatott eljárások legfontosabb jellemzői: 

Nettó jelenérték (NPV) legjobb más befektetéshez képest elérhető pénznyereség/-veszteség (Ft) Belső 

megtérülési ráta (IRR) leggyakoribb beruházás és működés átlagos jövedelmezősége (%) Jövedelmezőségi 

index (PI) szűkös erőforrások esetén a beruházás hatékonysága (viszonyszám) Diszkontált megtérülési idő 

(DPP) kiegészítő jellegű a beruházott összeg visszatérülése (év) Forrás: Bai, 2007 

Összefoglalva: lehetőleg olyan beruházásokat valósítsunk meg, melyek működtetésével 

• több pénzt kapjunk vissza, mint amennyit más befektetéssel elérhetnénk (NPV > 0), 

• magasabb jövedelmezőséget érjünk el, mint egyéb beruházás esetén (IRR > AJ), 

• a beruházott összeg minél többszörösét kapjuk vissza (PI > 1 és a lehető legmagasabb), 

• minél hamarabb (DPP minél kisebb, legfeljebb a beruházás élettartama), 

• mindezt úgy, hogy közben figyelembe vesszük a pénz értékének csökkenését a beruházás ideje folyamán. 

A bevételek és kiadások jelenértékének kiszámításához szükséges a diszkontláb ismerete, mely a finanszírozás 

formájától függ. Az állami támogatás veszteséges felhasználása nem a vállalkozót, hanem az államot sújtja, 

ezért a vállalkozó részére gazdasági szempontból gyakorlatilag kockázatmentes. A kamatmentes, de 

visszafizetendő hitel esetén legalább nullszaldósnak kell lenni a beruházásnak, míg ugyanez az eredmény a saját 

tőke felhasználásakor már közgazdaságtanilag veszteséget eredményez – itt már legalább a betéti kamatlábat 

kell elérni ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy a legjobb döntést hoztuk. Értelemszerűen hitel felvételekor a 

hitelkamat elérése jelentkezik minimális nyereségigényként. A diszkontláb a nettó beruházási költség 

finanszírozási forrásainak százalékos részarányával súlyozott haszonáldozati költségét fejezi ki, vagyis azt, hogy 

legalább mekkora jövedelmezőséget kell elérnünk ahhoz, hogy megérje megvalósítani a beruházást. A vissza 

nem térítendő támogatások a kamatmentes hitelhez képest nem változtatják a diszkontlábat, viszont csökkentik a 
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megtérülési mutatók alapjául szolgáló nettó beruházási költséget. Az elvárt nyereségigény természetesen a 

kamatok változásával évről évre módosul, mérséklődő infláció esetén csökken. 

A legvalószínűbb esetre vonatkozó beruházáselemzési mutatók kiszámítását és értékelését követően célszerű 

egy kétirányú érzékenység-vizsgálatot végezni annak megállapítására, hogy 

(1) a legfontosabb termelési tényezők esetleges jövőbeni változása milyen hatást gyakorol a beruházás 

gazdasági mutatóira 

(2) a kulcstényezők milyen határértéke (kiadásoknál maximális, bevételeknél minimális mértéke) teszi még 

versenyképessé az adott beruházást az alternatív befektetéssel szemben, vagyis a kiválasztott tényező mely 

értékénél lesz az NPV egyenlő nullával. A vizsgálandó tényezők: 

• Hőtermelésnél: az alapanyagköltség, a hőenergia, a biotrágya értékesítése, 

• Kogenerációnál mindezeken kívül a villamos energia értékesítése 

• Tisztításnál: az éves óraszám, a tisztító kapacitás-kihasználása, a bevitt biogáz önköltsége és metántartalma, 

valamint a kapott biometán értékesítési ára 

A kisebb üzemek gyengébb gazdasági mutatói a különböző berendezések nem pontos méretezéséből, a kisebb 

berendezések fajlagosan magasabb bekerülési árából, valamint a személyi költségek magasabb részarányából 

adódnak. Az előállított biogáz önköltsége a közepes és nagy méret esetén 50 Ft/m3, a kisebb kapacitásoknál 60 

Ft/m3 körül alakul, ami 60 %-os metántartalom esetén önmagában már nem versenyképes a normál földgázzal. 

Amennyiben a biotrágyát is sikerül maradéktalanul felhasználni (aminek jelentős terület- és eszközigénye is 

van), az mintegy 7 Ft/m3-rel csökkenti a biogáz önköltségét. 

A kizárólagos hőelőállítás leggazdaságosabb lehetősége elvileg a technológiai hőt folyamatosan felhasználó 

ipari értékesítés, ezt követően a féléves hasznosítást biztosító távfűtőrendszerbe való betáplálás lehetne. További 

kedvező nagyüzemi lehetőség az eltüzelés helyett a biometán előállítása. A kisüzemekben a drágább előállítás 

mellett sem vehető biztosra a teljes mennyiség felhasználása. 
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15. fejezet - 15. A biogáz 
előállításának és felhasználásának 
jövőbeni perspektívái 

1. 

Tóth (2011) kérdőíves vizsgálatai alapján a Hernád-völgy 30 hátrányos helyzetű településének 50-90 %-án 

(energiaforrástól függően) a megújuló energiaforrások alapfokú ismerete nem éri el a 20 %-ot. A 

polgármesterek tájékozottsága (40-85 %, Tóth-Kapocska, 2011) lényegesen felülmúlja a lakosságét (10-20 %) A 

polgármesterek tudása tehát igen nagy jelentőséggel bír, mind a lakosság tájékoztatása, mind az ezzel 

kapcsolatos pályázati lehetőségek kihasználása miatt. Ugyanakkor a felmérés tanúsága szerint a biogáz-erőmű a 

többi megújulóhoz képest a legkevésbé elfogadott (10 %) és az adott településeken legkevésbé 

megvalósíthatónak (2 %) tartják. Ez részben a vélt, vagy valós félelmekkel és a hiányos, vagy téves 

információkkal magyarázható, ami komolyan gátolhatja még a közgazdaságilag racionális beruházások 

létrehozását is. 

További lehetőségként jelentkezik a biodízel és bioetanol alapanyagainak termesztése és feldolgozása során 

keletkező szerves hulladék anyagok energetikai hasznosítása a biogáz technológia alkalmazása révén. Ezen a 

területen ma még jelentős kutatási igény jelentkezik, hiszen ezekre a kérdésekre (mint például a glicerin 

hasznosítása) még Nyugat-Európában sincsenek kész válaszok. Vannak azonban konkrét kísérleti adatok arra, 

hogy a keményítő (kukorica, búza) alapú bioetanol gyártás melléktermékeként keletkező un. szeszmoslék kiváló 

alapanyag a biogáz termelés számára. A bioetanol termelés költségeinek 40%-át teszi ki a hőenergia igény, ezt 

90-95%-ban lehet biztosítani, ha a bioetanol üzem melléktermékét, a szeszmoslékot biogáz-előállításra 

használjuk fel. Ráadásul a biogáz fermentorból kikerülő fermentációs maradék kiváló műtrágya kiváltó, talajerő 

utánpótlást biztosító anyag, amelyet a következő évi biomassza előállításhoz a termőterületen lehet hasznosítani. 

Ezzel az energetikai célra termelt biomassza teljes körforgása biztosított (MBE, 2007). 

A tisztítás elterjedéséhez szükség lenne arra, hogy a hazai gázipari mérnökirodák alacsony beruházási és 

üzemköltséggel meg tudják oldani a széndioxid leválasztást kisüzemi méretekben is. A vezetékhálózat 

igényeinél alacsonyabb tisztasági fokon (75-80 % metántartalomig) a biogázt jármű üzemanyagként lehetne 

hasznosítani, elsősorban a tömegközlekedésben. Ezzel a ma földgázzal üzemelő autók és buszok egy részét 

közvetlenül, mindenféle átalakítás nélkül lehet kiváltani feltéve, hogy például a jövedéki adón keresztül az ilyen 

irányú hasznosítás állami támogatásban részesül (MBE, 2007). Ausztriában bevezetés alatt van egy új 

üzemanyag típus, mely 80 % CNG-ből és 20 % biometánból áll. A földgáz és biogáz keveréke azért érdekes, 

mert ebben az esetben a legnagyobb a mezőgazdasági területek hatásfoka. Biogáz termelésekor ugyanis az egész 

növény energetikai célokra hasznosítható. 

A biogáz-előállítás hozamai energianövényekkel jelentősen fokozhatók, ezek költségének csökkentése pedig új 

fajokkal (óriás szilfium, keleti kecskeruta), esetleg hagyományos fajok speciális biogáz-fajtáival (pl. kukorica-

hibridek) lehetséges. Az így megtermelt biogáz üzemanyagként mind környezetvédelmi-, mind 

területhatékonysági szempontból előnyösebb a hagyományos biodízelnél, illetve bioetanolnál. 

Környezetvédelmi szempontból egészen egyedülállóan hatékony rendszerként működnek az algák. Mivel a 

nagymennyiségű szervesanyag-termeléshez a kiválóan hasznosított fényenergia mellett hatalmas széndioxid-

mennyiség is szükséges, a levegőből vízbe diffundáló gáz pedig ehhez kevés, ezért sokszor a széndioxid hiánya 

jelenti a hozamkorlátozó tényezőt. Ennek pótlására akár hőerőművek (illetve más jelentős CO2-kibocsátók) 

mosott CO2-gáza is alkalmas. Alternatívaként szolgálhat a biogáz-tisztítás során keletkező szén-dioxid 

hasznosítására is. Ezen túlmenően szennyvíz-tisztítási szempontból sem elhanyagolható a jövőbeni szerepük, 

hiszen az algák esetében a nap energiájával egyes szennyezőanyagok tápanyagként is hasznosíthatók. 

A biogáztelepen megvalósított alga-előállítás több szempontból is indokolt lehet: 

• Kogenerációs eljárásnál a gázmotorok füstgáza az algatavakban megtisztítható, a hulladékhő pedig az 

algatavak fűtésére hasznosítható. 

• Biometán előállításánál a leválasztott széndioxid közvetlenül a tavakba vezethető. 
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• A kierjesztett trágyából származó nitrogén, foszfor és nyomelemek (megfelelő hígításban) szintén algává 

nemesíthetők. 

• A megtermelt algatömeg egy része, vagy egésze a fermentorban is hasznosítható. 

• Mind az algából előállítható hajtóanyagok, mind a biogáz felhasználható többedik generációs hajtóanyagként 

is, ami az EU-elvárások miatt lényeges szempont. 
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16. fejezet - Alapfogalmak 

1. 

• Anaerob fermentáció: oxigénmentes körülmények között bekövetkező erjesztés 

• Biogáz: szerves anyagok mikrobák által anaerob körülmények között történő lebontása során képződő 

gázelegy. Körülbelül 45-70% metánt (CH4), 30-55% szén-dioxidot (CO2), nitrogént (N2), hidrogént (H2), 

kénhidrogént (H2S), ammóniát és egyéb maradványgázokat tartalmaz (pl.: sziloxán, metil-merkaptánt 

(CH3SH)). A biogáz összetételét alapvetően meghatározza a fermentált alapanyagok köre. Fűtőértéke 10-25 

MJ/Nm3 között változik a metántartalom függvényében. 

• Biometán: ahhoz, hogy a biogázt be lehessen táplálni a fölgáz hálózatba, illetve üzemanyagként tudjuk 

használni, tisztítani kell. A földgázminőségűre tisztított biogázt (~90% metántartalom) nevezzük 

biometánnak. Fűtőértéke megegyezik a földgázéval, sőt, a gyengébb minőségű földgázét meg is haladhatja 

attól függően, hány százalékosra tisztították. 

• CNG: nagy nyomás alatt (250 bar) sűrített földgáz (compressed natural gas), amelyet jellemzően 

gépjárművek alternatív üzemanyagaként használnak. A gépjármű gáztartályában nyomása a hőmérséklet 

függvényében változik, jellemzően 200 bar körül alakul. 

• Depóniagáz: a hulladéklerakókon a szerves hulladékok spontán fermentációja során keletkező, a biogázhoz 

hasonló összetételű, ám annál gyengébb fűtőértékű (14-17 MJ/Nm3) gáz. 

• Fermentlé: a biogáz erjesztésekor képződő magas tápanyag-tartalmú, ártalmatlanított folyékony trágya. 

• Földgáz: színtelen, szagtalan, átlátszó gáznemű fosszilis tüzelőanyag, amely túlnyomórészt (90 – 98 %) 

metánt (CH4) és nyomokban egyéb szénhidrogéneket (etán (C2H6), propán (C3H8), bután (C4H10)), valamint 

szén-dioxidot (CO2), oxigént (O2) és nitrogént (N2) tartalmaz. Fűtőértéke jellemzően 32-42 MJ/Nm3 

• Kogenerációs technológia: Elektromos áram és hőenergia kapcsolt előállítása és hasznosítása. 

• LNG: cseppfolyósított földgáz (liquified natural gas). A cseppfolyósítás során a földgázt tisztítják is. 

Előállítása költségesebb a CNG-nél, azonban jobban szállítható és cseppfolyósítás után légköri nyomáson is 

tárolható. Szintén alkalmazzák alternatív üzemanyagként. 

• LPG: folyékony halmazállapotú szénhidrogén gázok elegye (liquified petroleum gas), amelyet gépjárművek 

üzemanyagaként használnak, hazánkban elsősorban propán- és butángáz elegyére. Összetétele közel azonos a 

háztartási PB-gázzal. Ahhoz képest azonban kevesebb szennyeződés lehet benne, kénhidrogént, vizet nem 

tartalmazhat. A bányászott szénhidrogénekből finomítás során, gyakorlatilag melléktermékként nyerik. A 

cseppfolyós gáz 40% propánból 55 %-ban butántból, 5%-ban nehezebb szénhidrogénekből áll. A tartályban 

tárolt, a tartálynyomáson lévő cseppfolyós gáz sűrűsége 0,525-0,56 kg/l, fűtőértéke kb. 24,7 MJ/l. 

• Normál köbméter (Nm3): az a száraz (páratartalom mentes) gázmennyiség, amely az ISO 2533 szabványnak 

megfelelően +15 °C hőmérsékleten és 101,325 kPA abszolút nyomáson 1 m3 teret foglal el. 

• Szervestrágya: szűkebb értelemben az állatállomány által ürített trágya (hígtrágya) és az alom (almos trágya), 

tágabb értelemben nagy szervesanyag-tartalmú tápanyag-utánpótlásra alkalmas anyag (az előzőeken kívül: 

zöldtrágya, szennyvíziszap, szalmatrágya, komposzt). A hígtrágya átlagos összetétele: 0.3-0,1-0,26 kg/m3 

NPK, az almos trágyáé: 5-2,5-6 kg/t NPK 

• Trigenerációs technológia: Elektromos áram, hő- és hűtőenergia kapcsolt előállítása és hasznosítása. 
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