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1. fejezet - Bevezetés 

1. 

Az ENSZ éghajlat-változási konvenciója keretében Magyarország kötelezte magát, hogy az 1985-1987 időszak 

átlagán stabilizálja a szén-dioxid emissziót. Kyotóban Magyarország elfogadta, hogy az első vizsgálati 

időszakra (2008-2012) az üvegházhatású gázok kibocsátását 6%-kal csökkenti 1990-hez viszonyítva. Ennek a 

vállalásnak a teljesítése azonban nem tűnik nehéznek, mivel a tüzelésből származó szén-dioxid kibocsátás a 

bázisidőszak és 1995 között csaknem 28%-kal csökkent (80,1 Mt C02-ről 57,8 Mt C02-re), ezenkívül a lekötési 

kapacitás is növekszik. 

Az oslói egyezmény szerint Magyarország kötelezte magát, hogy az S02 emissziót 2000-re 45% kal, 2005-re 

50%-kal és 2010-re 60%-kal csökkenti. 

A széntüzelésről gázra történő átállás, az atomenergia fokozott felhasználása, párosulva a fűtőolaj 

kéntartalmának csökkentésével, valamint az 1990-es évek elején a gazdaság visszaesése azt eredményezte, hogy 

1995-ben a S02 emisszió 57%-kal volt kisebb, mint 1980-ban. 

A jelenlegi a S02 emisszió a 2005-ös határérték alatt van, és csak 8%-kal haladja meg a 2010 évi határértéket. 

Mivel az S02 emisszió jelentős része (közel 60%-a) az energia szektorból származik, további csökkenés az 

alacsonyabb emissziót okozó tüzelőanyagokra (pl. földgázra és megújuló energiahordozókra) való áttéréstől, 

valamint az energiahatékonyság növelésétől várható. 

Az EU-irányelv, amely az összes tagállam számára különböző előírásokat tartalmaz, nevezetesen azt, hogy 

számszerűsített nemzeti célokat állítsanak fel a megújulókra vonatkozóan, illetve a megújulókból termelt 

elektromos energia felhasználására vonatkozóan, az eredményeket figyeljék, és arról készítsenek beszámolókat, 

az eredményeket mérjék. 

A 2000-ben kiadott Zöld Könyv - az öt évvel korábban megfogalmazottak lényegének megtartásával, de az új 

kihívásokra rámutatóan - ugyan szintén nem tartalmaz „kulcsrakész" megoldásokat, és szinte több kérdést vet 

fel, mint a megelőző anyagok, azonban az új kihívásokra konkrét válaszokat igyekszik megfogalmazni, de ezek 

sem kötelezőek a tagországokra. A teendők egy része abból adódik, hogy az EU növekvő tendenciájú 

energiafelhasználásának kielégítésében ez idő szerint csak fele részben tud saját energiatermelésére 

támaszkodni. 

A Bizottság Megújuló Energiaféleségek Fehér Könyve a bio-üzemanyagok elterjesztése érdekében feltételezi, 

hogy a tagországokban a bio-üzemanyagok 2020-ig 20%-os részesedést érnek el az összes üzemanyagon belül, 

továbbá, hogy a bio-üzemanyagok és a hagyományos üzemanyagok közötti áreltérést mindenekelőtt adózási 

intézkedésekkel csökkentik, valamint, hogy a nagy kőolaj-társaságok önként kötelezik magukat a bio-

üzemanyagok nagy mennyiségű elosztására. 
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2. fejezet - I. Közös Agrár Politika 

1. 

A ’90-es évekig az EU agrárgazdaságát a stabilitás és a kiszámíthatóság jellemezte. A működő intervenciós 

rendszer az árakat és a kereslet-kínálati viszonyokat közös rendszerben kezelte kedvező körülményeket teremtve 

a mezőgazdasági termelőknek. 

A KAP első komoly reformja 1992-re datálódik. Az évtized végén újabb változtatások történtek (AGENDA 

2000), melynek során többek közt bevezették a 7 éves ciklusok félidei felülvizsgálatát. 2003-ban ez a félidei 

felülvizsgálat „csapott át” egy komoly reformba, mely gyökeres változásokat hozott a KAP szemléletében és 

gyakorlatában egyaránt. Azóta szinte évente követik egymást a különböző ágazati reformok, az olajosmag-

ágazat reformja, a zöldség-gyümölcs termékpálya reformja, a cukorreform, a borreform. Ebből is látszik, hogy 

az idillikus stabilitás, mely agrárgazdasági szempontból fontos érv volt a csatlakozásunk szempontjából, 

napjainkban egyre kevésbé jellemzi az EU-t. 

A direkt kifizetéseket a KAP 1992. évi reformja hívta életre. 1958. és 1992. között az EU magasan tartotta belső 

árait ösztönözve ezzel a termelés felfutását. Emellett importvédelemmel, később az intervenció rendszerének 

létrehozásával segítette a termelőket. Ezen intézkedések az agrárköltségvetés növekedéséhez vezettek. 

Mindezzel párhuzamosan túltermelés alakult ki egyes termékekből, „hús és gabonahegyek, tejtenger” 

halmozódott föl. Ezen termékek eladhatatlanok voltak a világpiacon a magas belső árak mellett megnövekedett 

önköltségük miatt. Az 1992. évi reform az intervenciós felvásárlási ár mérséklésével csökkentette a belső árakat, 

ezzel együtt kompenzációs kifizetéseket léptetett életbe. 

Az uniós támogatásoknak a szántóföldi növénytermesztés esetében két fontos területe van. Az egyik a 

területalapú támogatásban részesülő ágazatok, s benne az ugaron hagyott területek „versenye” a földért, a másik 

pedig a direkt energetikai célú növénytermesztés külön támogatása. 

„Az 1792/2003/EK rendelet alapján a területpihentetési támogatásra jogosult területeken továbbra is 

előállíthatók olyan termékek, amelyeket a Közösség területén nem humánfogyasztásra, vagy takarmányozásra 

szánt termékké dolgoznak fel…” (AKI, 2006). 

„A 2003-as KAP reform bevezette az energianövények támogatását, amelynek összege 45 EUR hektáronként. A 

garantált legnagyobb terület, amelyre a támogatás nyújtható 1,5 millió hektár; ennek túllépése esetén a 

támogatás fajlagos összegét minden igénylőnél azonos mértékben csökkentik” (AKI, 2006). Ez 2007-től a 

támogatás kiterjesztése következtében az egyszerűsített területalapú támogatási rendszerben (SAPS) is 

igényelhető; ez Magyarországra nézve kedvező változásként értékelhető. A KAP 2003. évi reformja alapján 

létrehozott SPS rendszer regionális és történelmi modellek alapján juttat támogatást a termelőknek. A rendszer 

2005. óta működik az EU-15 országaiban, valamint Szlovéniában és Máltán. Az új csatlakozók 2004-ben 

lehetőséget kaptak egy átmeneti támogatási rendszer bevezetésére, melyben a támogatások részben termeléshez 

köthetők. Ez a SAPS – top up rendszer. Bevezetésekor ez 2007-ig kapott engedélyt, majd ez a határidő 

kitolódott 2009-re. Aki eddig nem áll át, annak nem nő tovább a támogatási keretösszege. A modellt az Európai 

Bizottságnak kell engedélyezni. Ez a határidő tovább csúszott 2011-re, és a legújabb javaslat már a 2013-ig 

történő meghosszabbítást kezdeményezi. 

Az Európai Unió közös agrárpolitika (KAP) reform bevezetésével összefüggésben a közvetlen támogatási 

kifizetésekhez olyan közös feltételrendszert kapcsolt, amely elősegíti a környezet megóvásával, az 

élelmiszerbiztonsággal (annak elsősorban a növény- és állategészségügyi feltételeivel) az állatok kíméletével, 

valamint a mezőgazdasági földterületek helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban való tartásával 

kapcsolatos célkitűzéseinek mielőbbi megvalósítását. Az Unió a felsorolt célkitűzéseket egy új 

követelményrendszer, azaz a cross compliance, - magyarul kölcsönös megfeleltetés - bevezetésével kívánja 

elérni. Ennek szellemében a „jó mezőgazdasági környezeti állapot” valamint 19 irányelv (direktíva) és rendelet 

betartása lesz kötelező a rendszert alkalmazó tagállamokban (Juhász et al., 2008a). 

A reform széles körű elfogadtatásának fontos eszköze a kölcsönös megfeleltetés rendszere, különösen a 

termeléstől elválasztott kifizetések esetében (az agrártámogatások odaítélésének feltétele nem a termelés, hanem 

a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek betartása lesz). A kölcsönös megfeleltetés azt jelenti, hogy a 

mezőgazdasági termelőknek az uniós támogatás csökkenésének elkerülése érdekében bizonyos szabályokat kell 

betartaniuk, amelyek két részre bonthatók: a „Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből” és a 
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„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartása. A kölcsönös megfeleltetés kapcsolatot teremt a 

mezőgazdasági közvetlen támogatások kifizetése és a mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó területek normái 

és kötelezettségei között, így a környezetvédelem, az állat- és növényegészségügy, az élelmiszerbiztonság, a 

helyes mezőgazdasági és környezeti állapot és az állatvédelem (. 

A kölcsönös megfeleltetés a gazdák számára nem jelent új kötelezettségeket, mivel az egyes alapkövetelmények 

a kölcsönös megfeleltetéstől függetlenül is teljes mértékben érvényesek rájuk nézve. 

A 19 darab uniós irányelv és rendelet, három fő területet érint: 

• Környezetvédelem - 2009. január 1.-től kell megfelelni (öt irányelv). 

• Egészségügy – 2010. január 1.-től (köz-, állat-, és növényegészségügy területe, melyre hat irányelv és öt 

rendelet vonatkozik). 

• Állatvédelem – 2011. január 1.-től (három irányelv). 

A 2007-2013-as költségvetési időszakban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) anyagi 

támogatást biztosít a mezőgazdasági termelők számára a szakképzés, tájékoztatási tevékenységek és innováció 

területén (ÚMVP 5.3.1.1 intézkedés). Az intézkedés célja az agrárágazatban dolgozók szaktudásának növelése, 

a versenyképességük fokozása a gazdálkodásuk fenntarthatóságának elősegítése érdekében, valamint a vidéki 

lakosok részére a nem mezőgazdasági, alternatív jövedelemforrást biztosító tevékenységek végzéséhez 

szükséges ismeretek nyújtása megélhetési lehetőségeik javítása érdekében. A tervezett projektek keretében 

alintézkedéstől függően 90-, illetve 100 %-os támogatási intenzitás érhető el. A szakképzés, tájékoztatási 

tevékenységek és innováció területén a következő intézkedési részterületekre lehet Európai Uniós forrásokra 

pályázni (Juhász et al., 2008b): 

3. A mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó képzések: 

a./ részvételi díjhoz támogatás nyújtható a gazdálkodók részére: 

• Fenntartható gazdálkodás (kölcsönös megfeleltetés; SPS; környezetkímélő technológiák alkalmazása, a 

helyes mezőgazdasági és környezeti állapot fenntartásának követelményei; erdőgazdálkodás; biogazdálkodás; 

környezetvédelmi tudatosság növelése; környezetkímélő technológiák alkalmazása a növénytermesztésben, 

állattenyésztésben, kertészetben és erdészetben). 

• Megújuló energia (energetikai célú biomassza termelése, felhasználása és elsődleges feldolgozása; 

munkabiztonság a mezőgazdaságban, számítógép-használat, helyes és környezetkímélő technológiák). 

b./ Kötelező képzések az ÚMVP I. és II. tengelyéhez tartozó intézkedésekkel kapcsolatosan: (Pl. agrár-

környezetvédelmi kifizetések). 

Az energetikai célú szántóföldi repcetermesztés a SAPS/SPS és az energianövények támogatásán kívül nemzeti 

kiegészítő támogatásban is részesül (ennek speciálisan energianövényekre nyújtott része az energianövényekre 

vonatkozó 45 EUR/ha támogatás megjelenésével megszűnt). 

2013 után az újabb komoly változtatás várható, mely a SAPS vagy a Regionális SPS irányába mutat. Született 

olyan javaslat is, mely szerint épp ennek következtében nem szükséges átállni az SPS rendszerre, hanem 2013 

után kell majd a SAPS-ot az új rendszerbe átvezetni. Ez azonban nem ennyire egyszerű kérdés. A SAPS nincs 

precízen, mindenre kiterjedően leszabályozva - átmeneti volta miatt. 

2. A Megújuló-energia politika és stratégia 

A megújuló energiaforrások hasznosítása, illetve ennek növelése csak jól megtervezett és következetesen 

végrehajtható eszközökkel valósítható meg, nem nélkülözve a financiális támogatásokat sem. Mindezeket 

figyelembe véve az EU megújulóenergia-politikájának alapelvei a következők. 

Környezetvédelem: 

• CO2 es egyéb szennyező anyagok kibocsátásának csökkentése. 

• Ellátásbiztonság növelése: import csökkentése. 
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• Helyi es regionális fejlesztés: gazdasági es szociális fejlődés elősegítése. 

Vidékfejlesztés: 

• helyi munkalehetőségek teremtése. 

Mezőgazdaság: 

• élelmiszer túltermelés csökkentése, 

• alternatív földhasználati lehetőség biztosításával. 

A biomassza a mezőgazdaságból, az erdőgazdálkodásból es ezekhez a tevékenységekhez közvetlenül 

kapcsolódó iparagákból származó termékek, hulladékok, valamint az ipari és települési hulladékok biológiailag 

lebontható részét jelenti (Hágen et al., 2009). Magyarországon a szilárd biomassza a legnagyobb mértékben 

hasznosított megújuló energiaforrás, az összes zöldenergia közel 80%-a biomassza alapú volt 2008-ban. A 

legnagyobb mennyiségben az erdőgazdálkodásból származó nyersanyagok hasznosulnak, az energetikai célú 

biomassza 90%-a a tűzifa. A hazai erdőkben évente mintegy 13 millió m3 famennyiség termelődik újra, ebből 10 

millió m3 (kb. 7,5 millió tonna) termelhető ki fenntartható módon. Ehhez képest a tényleges éves fakitermelés az 

elmúlt évtizedben 7 millió m3 (kb. 5,3 millió tonna) körül alakult. 

Ezen túl az erdőkben, a szántóföldeken és a gyümölcsültetvényeken mintegy 9-10 millió tonna, alig hasznosított 

melléktermék keletkezik. Ezek alapján évente mintegy 13 millió tonna, energetikai célokra hasznosítható 

biomassza jelenleg is rendelkezésre áll, amelyből mindössze 3-3,5 millió tonna kerül hasznosításra. Ebből 

adódóan a cselekvési terv készítői által 2020-ra becsült 

7,8-8 millió tonna biomassza igényt nagy valószínűséggel fedezi a saját nyersanyagok nagyobb mértékű, illetve 

hatékonyabb felhasználása (Magda R., 2011). 

2.1. Biomassza-felhasználás melletti érvek: 

Az Unióban es Magyarországon is túltermelés van az élelmiszercélú mezőgazdasági termelésben; piaci 

lehetőségek szűkülése alacsony termőképességű (17 AK alatti szántók) es nem hasznosított rét- és legelő 

területek; energiafüggőség; harmadik világbeli országok felzárkóztatása; vidéki lakosság munkahelyeinek 

megőrzése, bővítése; az energetikai célú növénytermesztés 

termesztéstechnológiája kialakult; szennyezettség mérséklése (Magda R., 2011). 

2.2. Biomassza-felhasználás elleni érvek: 

A közölt adatok gyakran ellentmondóak; terület használásáért való vetélkedés, társadalmi vonatkozások; 

területek eltérő hasznosítási lehetőségei, versenyképesség, igények es lehetőségek ütköztetése; drága: gazdagnak 

kell lenni a túlzott alkalmazásra; alkalmazási igény, feltételek összehangoltsága igények; területi igények, 

területi korlátok. 

Az erőművek biomassza-felhasználását elemezve ma még a rönkfa, a tűzifa és a faapríték adja a legnagyobb 

arányt, míg a jövőben – a szabályozás változása miatt is – a mezőgazdasági melléktermékek es az 

energianövények felhasználása növekedhet jelentősen. 

A Nemzeti Cselekvési Terv – a 2009/548/EK határozatban foglaltakon túl – olyan jövőképet, a következő 10 

évre vonatkozó intézkedéseket es iránymutatásokat kell tartalmazzon, amelyek Magyarország számára kitörést 

jelentenek. A fő cél a fosszilisenergia-import csökkentése, munkahelyek teremtése, a zöldgazdaság 

lehetőségeinek megvalósítása. Az ehhez kapcsolódó intézkedések 4 pillér köré csoportosíthatók: 

• Támogatási intézkedések, programok (hazai finanszírozás, EU-s társfinanszírozás, közvetlen EU-s források 

stb.). 

• Egyéb (piaci, költségvetési) pénzügyi ösztönzők (zöldgazdaság-fejlesztés finanszírozása, kutatás-fejlesztés, 

zöldáram átvételének átalakítása, bioüzemanyag kedvezmények, tarifák, adókérdések stb.). 

• Általános szabályozási, átfogó programalkotási ösztönzők (fenntartható energiagazdálkodási törvény, 

megújuló energiatörvény, engedélyezési eljárások korszerűsítése, térségi energetikai programok kialakítása, 
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épületenergetikai eljárások felülvizsgálata stb.). Gergely – Némethy (2010) ismertetik, hogy az Új Széchenyi 

Terv célja a zöldgazdaság megvalósítása. A foglalkoztatás növeléséhez szükséges az energiaforrások 

kihasználása, a biokertészet es a bioélelmiszer ipar megvalósítása. A zöldgazdaság es a megújulóenergia ipar 

fejlesztéséhez szükséges a humanerőforrás fejlesztés is. 

Az úgynevezett kötelező átvételi rendszert (KÁT) várhatóan 2012. július 1-jetől felváltotta az úgynevezett 

METÁR támogatási rendszer. Az új rendszer továbbra is a termelést támogatja, de a technológiától és a 

teljesítmény méretétől függően differenciált árat vezet be. A jövőben az erőművek csak akkor számíthatnak 

támogatásra, ha a villamosenergia-termelés során előállított hőenergia is hasznosul. A támogatás futamidejét 

egységesen 15 évre tervezik. A tervek szerint szigorú fenntarthatósági kritérium bevezetését tervezik az 

erdészeti biomasszára. 

A jövőben csak a tűzifa vagy annál gyengébb minőségű fa, illetve hulladék, mellektermék tüzelésével előállított 

villamos energia termelését lehet támogatni. A koncepció a biomasszaerőműveket alapesetben 10 megawatt 

villamos teljesítményig, távhőrendszerhez csatlakozó erőmű esetében 20 megawattig javasolja támogatni. Új 

szabályozási elem a kvóták bevezetése, amelynek egyik célja, hogy csak a térségi biomassza és geotermikus 

potenciálokhoz igazodóan lehessen új erőműveket telepíteni. 
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3. fejezet - II. Az alternatív 
energiaforrások hasznosításának 
gazdasági kérdései 

1. 

Világunk jelenleg jóval több erőforrást használ, mint amennyit a fenntarthatóság megenged. Ebből következően 

a jelenlegi gazdasági rendszer csak jelentős többlet-erőforrásokkal képes működni. Ha ezek az erőforrások 

kimerülnek, a gazdaság komoly veszélybe kerülhet. 

2. Alternatív energiaforrások Magyarországon 

Magyarország teljes energiafelhasználása – beleértve a villamosenergia-, a hőenergia és az üzemanyag-

felhasználást – az 1990-es évek óta évi 1100 PJ körül stagnál, 2010-ben 1085 PJ volt a 2011-es KSH adatok 

alapján. 

Emellett az Energiastratégia szerint a 2010-es 1085 PJ hazai primerenergia-felhasználás legfeljebb 5 százalékkal 

növekedhet 2030-ig, azaz nem haladhatja meg az 1150 PJ értéket. A Zöld forgatókönyv abszolút értékben is – 

50 PJ – primerenergia-csökkenést prognosztizál. 

Egy ország megújuló energiaforrás lehetőségeit és szerkezetét a földrajzi és éghajlati viszonyai által lényegében 

meghatározzák. Az elmúlt években végzett különböző megújuló energiaforrás potenciálok felmérése megtörtént 

és a mennyiségi adatokra a következő értékelés adódott: 

• a legnagyobb jelentősége a biomasszának van, melynek mennyisége évente 3,5 millió tonna olajjal 

egyenértékű (Mto OE), 

• kevesebb a geotermikus energia, melynek mennyisége 0,2 Mto OE, és 

• a napenergia közvetlen hasznosításával kb. 0,05 Mto OE hasznosítható, 

• a víz- és szél-energia mennyisége ezeknél lényegesen kevesebb. 

A különböző megújuló források lehetőségei mögött számos olyan összefüggés ismert, melyek az 

energiastratégiai feladatok megfogalmazásánál nem hagyhatók figyelmen kívül. (Barótfi, 2004) 

A megújuló energiaforrások ésszerű használata a tulajdonságokból levezethető, ezek a legfontosabb jellemzők: 

• kis energiasűrűség, 

• időszaktól, időjárástól és földrajzi helyzettől függő megjelenés, 

• nincs kialakult piaca. 

így az ésszerű használatot a 

• helybeni felhasználás, 

• a lehető legkevesebb átalakítás, 

• a legrövidebb szállítás jellemzi, 

mely meghatározza a felhasználás fő területeit, és a célszerű használat mértékét. A magyar energiapolitikának a 

megújuló energiákkal kapcsolatos feladatait a nemzetközi tendenciákra és kötelezettségekre tekintettel, de a 

sajátos magyar viszonyokra építve kell megjeleníteni. 
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Egy adott területen felépítendő bioenergia-láncolathoz szükséges a fellelhető biomasszafajták és technológiák 

számbavétele, ezért a biomassza-nyersanyagok osztályozása és különböző sajátságaik ismerete nélkülözhetetlen 

a legjobb eredmény érdekében. 

3. A biomassza 

Az Európai Unió 2009/28/CE direktívája alapján a biomassza „a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű 

anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az 

akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható 

része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része.” 

A fentiekből következik, hogy az újonnan betakarított biomassza megfelelő ipari feldolgozás révén a földgázzal 

illetve a szilárd és folyékony fosszilis energiahordozókkal egyenértékűvé alakítható. 

Különféle átalakító eljárások – pl. égetés, elgázosítás, lepárlás (pirolízis) – révén a biomasszából biohő, 

biovillanyáram, valamint a közlekedés számára bioüzemanyag nyerhető. 

A biomasszafajták különböző gazdasági ágazatokból való származása kínálja az első osztályozási lehetőséget: a 

biomassza lehet mezőgazdasági, erdőgazdasági, ipari vagy települési eredetű. 

Másfajta különbségtételt is alkalmazhatunk, az alapján, hogy a biomassza energianövényből, maradékanyagból 

vagy hulladékból származik (A biomasszáról bővebben külön fejezetben lesz szó.). 

4. Geotermikus energia 

Magyarország geotermikus vagyonát tekintve kedvező adottságú ország. A kedvező adottság azt jelenti, hogy a 

geotermikus gradiens átlagosan 20 m/°C, de az egyes medencékben még ennél is kisebb, mert pl. a Dél-

Dunántúlon és az Alföldön 1000 m mélységben 70 °C közeghőmérséklet uralkodik. 

A geotermikus energia felszíni hasznosításához a kedvező geotermikus gradiensen kívül arra is szükség van, 

hogy a hőenergia szállítására megfelelő hőhordozóközeg és kellő nyomás is rendelkezésre álljon. 

Magyarországon a kitermelés szempontjából a készleteket három fő csoportra lehet tagolni. 

Az ún. A típusú telepek általában nagy porozitásúak és jó áteresztőképességűek. A közeg hőmérséklete a vízadó 

rétegben max. 110 °C, a víz nyomása nem számottevő, sótartalmuk csekély. Ez a hévízkészlet a gyakorlati 

hasznosítás szempontjából a legjelentősebb, mert nem nagy mélységből nagy vízmennyiséggel nyerhető 

számottevő hőenergia. Ilyen típusú telepek vannak az Alföldön, de a Dunántúlon és a Kisalföldön is. A rétegek 

megcsapolásától és az eddigi vízkivételtől függően a kutak ma már sokat vesztettek nyomásukból és több helyen 

a hévíz felszínre hozása szivattyúval biztosítható. 

A B típusú telepeken a kőzetek hézagtérfogata kicsiny, de nagy az áteresztőképessége. A víz hőmérséklete max. 

110 °C, de sótartalmuk jelentős. Felszíni hasznosításuk többnyire vízvisszasajtolással oldható meg. Az 

országban az ilyen telepek jellemzően a Dunántúlon találhatók, de ilyenek az Alföld északi részén található 

kutak is. 

A C típusú telepek jellemzője az igen nagy áteresztőképesség és a nagy telepnyomás. A víz hőmérséklete 

elérheti a 200 °C-ot is, a víz sótartalma igen magas. Ezeket a telepeket ismerjük a legkevésbé. A 

búvárszivattyús, vagy hosszútengelyes szivattyúzási megoldások, a víz visszasajtolása mind többlet beruházási 

illetve üzemeltetési költség és csak megfelelő hasznosítási lehetőséggel jelenthet csak megoldást. Több 

körzetben a felszínre jutó víz használat utáni elhelyezése okoz nehézséget. Ezeknek a nehézségek leküzdése a 

fokozott környezetvédelmi követelmények miatt egyre költségesebb (Barótfi, 2004). 

5. A napenergia hasznosítása 

A Napból a Földre érkező sugárzás közvetlenül hő és villamosenergia célra hasznosítható. Ha a nap sugárzása 

valamilyen anyag felületét éri, akkor a sugárzási energia egy része azon abszorbeálódik. Az abszorpció összetett 

folyamat, és az abszorber anyagoktól függően változó, hogy melyik hatás érvényesül (szóródás, foton 

abszorpció, elektron felgyorsulás, többszörös ütközés), de az eredmény vége, hogy a sugárzó energia hővé 

alakul. 
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A napenergia közvetlen hasznosítása az egyik legkézenfekvőbb megújuló energiaforrásnak mutatkozik. 

Magyarországi napenergia adatokat sokféle feldolgozásban ismerjük és jellemzésül csak kiragadva a 

négyzetméterenkénti éves összes energiamennyiséget, ami 830-875 kWh, megállapíthatjuk, hogy nem 

jelentéktelen. Már más a helyzet, ha az energiamennyiség időbeli alakulását vizsgáljuk. Az említett 

energiamennyiség több, mint fele a nyári négy hónapra esik. Ez azt jelenti, hogy abban az időszakban, amikor 

hidegebb van, rövidek a nappalok, tehát nagy az energiaigény, akkor jelentősen kevesebb a rendelkezésre álló 

napenergia mennyiség. 

Valójában azonban nem is annyira az évszakos változás okozza a használattal összefüggő gondot, mind inkább a 

kevesebb energiamennyiséghez tartozó kisebb napsugárzásos időtartam. Egy téli időszakban egy átlagos napon 

a várható napsütéses időszak hossza alig éri el 2-3 órát. Ez a körülmény alapjaiban meghatározza a napenergia 

hasznosításának lehetséges területeit hazánkban. 

A napenergia hasznosításának három fő területét különböztethetjük meg: un. az aktív hőhasznosítást, a passzív 

hasznosítást, és a fotovillamos hasznosítást. 

Az aktív hőhasznosítás a legkézenfekvőbb megoldásnak látszik. A sugárzást napkollektorral közvetlenül hővé 

alakítva az energia a hőhordozó közegben rendelkezésünkre áll. A napkollektor kialakításától függően a 

hőhordozó közeg hőmérséklete többnyire eléri a felhasználás hőmérsékletszintjét és ez megkönnyíti a 

felhasználást. A hőenergia felhasználásának időbeni szükségessége azonban általában eltér a maximális 

napsütéses időszaktól, ezért az energia tárolására van szükség. A hő tárolása többnyire csak költségesen oldható 

meg, ezért a napenergia aktív hőhasznosításánál elsősorban azok a felhasználási területek jöhetnek számításba, 

ahol a tárolás elmaradhat, vagy ahol a hőtárolás egyébként is szükséges. Ennek megfelelően a napenergia a 

különböző technológiai (elsősorban mezőgazdasági) hőigények kielégítésénél, illetve a használati melegvíz 

ellátásban jelent már ma is reális alternatívát a hagyományos energiaforrásokkal szemben. 

A napenergia passzív hasznosításánál a napsugárzást az épület tájolásával, épületszerkezeti elemeinek 

összeválogatásával külön aktív átalakító berendezés beépítése nélkül alkalmazzák. A napenergia átalakítását, 

tárolását megfelelően kiválasztott és ezeknek a szempontoknak figyelembevételével tervezett épületszerkezeti 

elemekkel oldják meg, a szabályozást pedig célszerű légtechnikai rendszer biztosítja. A hazai viszonyok között 

egy lakóház teljes energiaigénye ilyen megoldással nem biztosítható, de a jelenlegiekhez képest lényegesen 

csökkenthető. 

A napenergia hasznosítása elektromos energiatermelésre alapvetően két eljárással oldható meg: a napenergiát 

első lépésben hőenergiává (gőzzé) alakítják, majd generátorral villamos energiává, vagy a napenergiát 

fotovillamos átalakítóval közvetlenül villamos-energiává. Mindkét megoldásnak van létjogosultsága, de 

napjainkban és hazánkban a fotovillamos alkalmazás inkább használatos (Barótfi, 2004). 

A fotovillamos alkalmazás alapja a napelem, melynek költsége meghatározója az elterjedésnek. 

Magyarországon beépített összteljesítmény eléri az 5 MW-ot. 

6. Vízenergia 

A hasznosítás különböző lehetőségei elvileg sokszínűek lehetnek (hullámenergia, árapály, a párolgás és 

lecsapódás, a víz mozgása, ill. helyzete stb.), de a mindennapos gyakorlatban legnagyobb részben a folyóvizek 

mozgási energiáját hasznosítják. 

Egy térség vízenergia adottságait a folyadéktömeg helyzeti energiájával lehet kifejezni. Ez az ún. reliefenergia a 

térség víztömege és a szintkülönbség szorzatával számítható. A víz, mint energiaforrás régóta ismert és használt 

megoldás. 

Hazánkban is a vízenergia egészen a múlt század végéig egyik legalapvetőbb energiatermelési mód volt, 

különösen a malomiparban. Ekkor több, min 22000 vízikerék, ill. turbina működött. Ezek egy részét azóta 

vízerőműre alakították, de nagyon sok megszűnt. 

Magyarország műszakilag hasznosítható vízerő-potenciálja 1000 MW, melynek kb. háromnegyedét a Duna 

jelenti. A teljes hasznosítás esetén a kinyerhető energia 7,0-7,5 TWh/év, melynek csak kis részét aknázzuk ki. A 

hazai lehetőségeket többnyire a kis esésmagasság jellemzi. Általában a szintkülönbségek sehol sem érik el a 15 

métert. Ezért jelentős teljesítmény csak nagy vízmennyiséggel biztosítható. 
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Nagy vízmennyiségek tárolása, illetve használata a környezetbe való jelentős beavatkozással oldható meg. 

Ennek kapcsán a tájba való beillesztés, ennek esztétikai, biológiai hatásainak széleskörű mérlegelése 

elengedhetetlen. A hazai hasznosítással kapcsolatban általában nem az új erőművek építése, hanem a meglevő, 

vagy korábban volt erőművek felújítása, vagy újraélesztése jelenti a fő feladatot (Barótfi, 2004). 

7. Szélenergia 

A hazai szél jellemzésére az átlagos szélsebességek értékeit ismeijük. Ennek értékei 2,5-3,5 m/s közzé esnek. 

Ezek a 10 m-es magasságban mért szélsebesség értékek azonban még nem egyértelműen meghatározóak a szél 

energetikai hasznosítására, mivel nagyobb magasságokban és a terepviszonyoktól függően ettől lényegesen 

kedvezőbb területek is vannak. 

A hazai szélenergia hasznosítása az ipari forradalomig a szélmalmokban általános volt, a gőzgépek megjelenése 

azonban majdnem teljesen háttérbe szorította a malmok széllel történő működtetését. Napjainkban az 

alkalmazás lehetőségei lényegesen megváltoztak. Néhány helyi és alkalmi energiaigény, mint pl. vízszivattyúzás 

itatókhoz, szenny víztavak levegőztetése, és hasonlók ma is reális alkalmazási területként tarthatók számon. 

8. Megújuló energiaforrások értékelése az EU-s 
tendenciák alapján 

A teljesség igénye nélkül az alábbi határozatokra hivatkozik a jelentés, amelyek nagymértékben meghatározzák 

a Közösség politikáját: 

Az energiafelhasználás - beleértve a közlekedést is környezeti hatását tekintette át a Közösség COM 97/167. 

határozata. 

1995-ben jelent meg az Európai Unió energiapolitikai Fehér könyve (COM 95/682.). 

1997-ben fogadták el a többéves energia-keretprogramot szabályozó (COM 97/550.) tanácsi határozatot. 

Tekintettel a kombinált hő- és villamosenergia-termelés hatékonyságnövelő adottságaira, a lehetőségek 

kihasználása érdekében megjelentették a Közösség erre vonatkozó stratégiáját (COM 97/514.). 

A megújuló energiaforrások Fehér könyvét 1997-ben jelentette meg a Közösség (COM 97/599.). 

Az Európai Bizottság 1991-ben elhatározta, hogy az DG-XVII. Irányítása alatt az EU tagországokra, valamint 

egyes közép- és kelet-európai országokra kiterjedően készüljön el az Európai Megújuló Energiaforrások 

Tanulmány (The European Renewable Energy Study, TERES), amely a megújuló energiaforrások 

felhasználásának növelése érdekében részletesen tartalmaz egy helyzetfelmérést, a potenciális készleteket a 

jövőbeli fejlesztés koncepcióját és alkalmazási lehetőségeit (EC-TERES, 1994.) A 12+5 országra kiterjedő 

kutatási feladat célja volt: 

• a meglévő megújuló energo-technológiák jellemzőinek értékelése, 

• a meglévő megújuló energo-technológiák működési költségeinek meghatározása, 

• a megújuló energiaforrások potenciális készleteinek meghatározása, 

• a megújuló energo-technológiák fejlesztési lehetőségeinek feltárása, 

• a várható megújuló energiaforrások költségének meghatározása tömeges alkalmazás esetén, 

• a megújuló energiaforrások 2010-ig várható elterjedésének felmérése és 

• a főbb akadályozó tényezők, illetve a szükséges EC intézkedések meghatározása. 

A tanulmány a koncentrált és decentralizált elektromosenergia és hőenergia, valamint motorhajtó anyag 

előállítása érdekében az alábbi megújuló energiaforrásokra, illetve energo-technológiákra terjedt ki: 

Napenergia: 
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• aktív napenergia hasznosítás: 

• napkollektorok 

• napenergia tornyok 

• napenergia tavak 

• napelemek 

• passzív napenergia hasznosítás: 

• napcsapdák 

Szélenergia: 

• elektromos energia 

Biomassza: 

• erdészeti és faipari melléktermékek 

• mezőgazdasági melléktermékek 

• városi hulladékok 

• ipari hulladékok 

• szennyvíz és iszap 

• energia növények 

Geotermikus: 

• alacsony hőmérsékletű 

• magas hőmérsékletű 

(Magyarország adottságai szempontjából az EC-TERES jelentése elsősorban a biomassza energetikai 

hasznosításának szempontjából meghatározó.) 

Az Európai Bizottság 1996. novemberében elfogadott Megújuló Energiaforrások című Zöld Könyv 

megállapította, hogy a megújuló energiaforrások minél kiterjedtebb alkalmazása az EU-15 tagországok közös 

fenntartható fejlesztésének egyik legfontosabb eleme, mert növeli az Unió energiaellátásának biztonságát, 

megalapozza a környezetvédelmi követelmények megvalósítását, és elősegíti a kis- és középvállalkozások, 

valamint a vidéki térségek fejlesztését. 

A 2007. szeptember 25-én elfogadott „Európai ütemterv a megújuló energiaforrásokhoz” (Roadmap for 

Renewable Energy in Europe) című határozatban az Európai Parlament kiemelte a bioüzemanyagokkal 

szembeni fenntarthatósági követelményeket, és felkérte az Európai Bizottságot, hogy adjon megbízást egy 

bioüzemanyagok számára kötelező tanúsítási rendszer kidolgozására. 

A fenti igényekkel összhangban, a RED Direktíva (2009/28/EC) már tartalmaz környezeti fenntarthatósági 

kritériumokat és hitelesítési feltételeket a bioüzemanyagok és biofolyadékok számára. 

Az Európai Bizottság szorgalmazta továbbá a 2009/28/EC Direktíva végrehajtását lehetővé tevő 

szabványminták kidolgozását. Az energiacélra fenntartható módon előállított biomassza fogalmát definiáló 

folyamat jelenleg is zajlik a CEN (Comité Européen de Normalisation, Európai Szabványügyi Bizottság) 383. 

számú Technikai Bizottságában. 

Az Európai Parlament es a Tanács megalkotta a 2009/28/EK irányelvet (2009. április 23.) a megújuló 

energiaforrásból előállított energia támogatásáról. 
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9. A megújuló energiaforrások értékelésének 
gazdasági kérdései 

Mivel az erőforrás-felhasználás 87%-át fosszilis energiahordozók képviselik, ezek fogyása rejti a legnagyobb 

kockázatot. A legújabb bizonyítékok alapján a könnyen kitermelhető fosszilis energiahordozókat már 

kitermeltük. Ezek közül is a legnyilvánvalóbb a kőolaj fogyása. E kérdésben nem is annyira az adott erőforrás, 

pl. kőolajmező nagysága a mérvadó, hanem sokkal inkább az, hogy meddig érdemes kitermelni az adott mezőt, 

ezt méri az EROEI mérőszám, tehát pl. azt, hogy egy hordó kőolaj felhasználásával hány hordó kőolaj nyerhető 

ki. Az adott erőforrások csökkenésére sokak szerint a technológiai fejlődés jelenthet megoldást, ám a növekedés 

fenntartása zárt rendszerben, mint amilyen a Föld is mindenképpen problémákat okozhat. 

Az kőolaj EOREI-je kezdetben 50 körül volt, vagyis ez azt jelentette, hogy 1 hordó kőolaj energia 

befektetésével 50 hordónyi kőolajat tudtak kitermelni. Azonban a mennyisége egyre kevesebb, az kőolaj 

energiamérlege csökkenő tendenciát mutat, és az arány 1: 1 felé tart. Ami annyit jelent, hogy egyre nagyobb 

költségek árán lehet kitermelni egy hordó kőolajat és az ebbe fektetett energia nem térül meg annyira. Másik 

példa a bioetanol, melynek előállításához majdnem annyi fosszilis energiát használnak fel, mint amennyit az 

megtermel. Néhány energiahordozó átlagos EOREI értéke megfelelő körülmények között (1. ábra) 

(www.theoildrum.com): 

 

10. A megújuló energiaforrások értékeléséhez 
kapcsolódó alapvető kifejezés 

Gazdasági érték (economic value): a pénzben kifejezett érték. Különböző közgazdaságtani elméletek 

máshogyan magyarázzák, mely közül két alapvető elképzelés létezik: az érték szubjektív és objektív felfogása. 

Szubjektív: az egyén saját preferenciáin alapszik. 

Objektív: kapcsolatot teremt az egyén és a közösség preferenciái és a szükségletek kielégítésének költségei 

között. 

Használati érték (utility, use value): a szükségletek kielégítésének képessége. 

Passzív használati érték (non-use value, passive use value): a javak mások számára való hasznossága. 

Környezeti belsőérték (environmental internal value): azon elképzelésen alapuló fogalom, mely szerint a 

természeti környezetnek pozitív értékkel bír, függetlenül az emberi preferenciáktól és az emberiség számára 

való hasznosságtól. 

Leszámítolás (discounting): az egyének többre értékelik a jelent (költség és haszon tekintetében), mint a jövőt 

(költségek és hasznok szempontjából), ezért az értékek csökkennek. 
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Nominális kamatráta: összefoglaló érték az inflációval együtt (Laczó, 2012). 

Reálkamatláb: nettó diszkontráta, az infláció hatását figyelembe vevő, annak értékének levonásával értelmezett 

névleges (nominális) kamatráta. 

A természeti erőforrások értékelését befolyásoló tényezők: 

• az erőforrások jövőbeni használatától elvárt jövőbeli hasznok; 

• időtényező. 

Idődiszkontálás, időpreferencia (leszámítolás): az értékek idővel való csökkenésén alapuló gazdasági elképzelés. 

A pozitív hitelkamatláb a gazdasági mutatók idővel való csökkenését fejezi ki. A leszámítolás a gazdasági 

hatékonyság értékelésének bevett eljárása. 

A pozitív leszámítolási kamatláb okai: 

• a jelenbeli hasznok elsőbbsége a jövőbeliekkel szemben; 

• a tőke termelékenysége; annak reménye, hogy az azonnali fogyasztás elmulasztása befektetés javára később 

nagyobb fogyasztást tesz lehetővé. 

Egyes esetekben megfelelő lehet a leszámítolási kamatláb nullára való csökkentése. 

Feltételezések a leszámítolás hasznosságát illetően: 

• a beruházás egy meghatározott időtartama alatt minden bevétel befektetésre kerül; 

• a megbecsült javak jövőértéke csökken (minősége, hasznossága), vagy mennyisége nő. 

A beruházási folyamatok szabályai: 

• a tőke határtermelékenységének meg kell haladnia az idő határtermelékenységét (az utolsó tőkeegység által 

termelt bevétel nem csökkenhet az időpreferencia értéke alá) a névleges kamatlábnak meg kell haladnia az 

infláció mértékét (Laczó, 2012). 

A jövőbeli tőkeáramok (cash flow) jelenértékének kiszámításához alkalmazott alapvető egyenlet: 

K0 = Kt / (1+i)t 

ahol 

• K0 mutatja Kt, jelenértékét, ahol t az eltelt idő; 

• Kt a t idő során felmerülő bevételeket és költségeket mutatja; 

• i a kamatláb vagy a leszámítolási kamatláb, 

• (1+i)t a diszkonttényező t időtartamra. 

Megújuló energiaforrások értékelésének főbb eljárásai 

Az értékelésnek három alapvető módszere van: 

• összehasonlító (komparatív) módszer: hasonló javak értékéből számítva; 

• költségmódszer: mely a javak előállításának költségét veszi figyelembe; 

• hozammódszer: mely a hasznos hatásokon alapszik. 
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C a természeti erőforrás értéke; 

rt a várt éves törlesztő részlet t meghatározott időtartamon belül; 

it a kamatláb vagy a leszámítolási kamatláb várható értéke a t meghatározott időtartamon belül (együttható); 

t a megadott időtartamon; 

n az időtartamok száma. 

A kamatláb és a leszámítolási kamatlábat az idő során változónak tekintendő. Egy meghatározott időn belül a 

becsült éves törlesztő részlet sok változó függvénye – a termelés költségének fajtái, a tőkeráfordítás értékei, 

adóterhek, kamatlábak, infláció és így tovább –, melyek meghatározandók (Laczó, 2012). 

10.1. Költségbecslés 

Nem létezik a költségek számításának egyetemes megközelítési módja. 

• a megújuló energiaforrások között nagy különbségek merülhetnek fel, például a különböző szerves 

trágyafajták költségeinek számításánál: különbség teendő az összetételük, felhasználhatóságuk és a talaj 

tulajdonságai alapján; 

• más tényezők figyelembe veszik a műtrágya névleges adagját; földméretet, a szállítási és munkaköltségeket. 

Problémák: 

A költségek ugyan könnyen meghatározhatók, ugyanakkor kérdéses, hogy mely elemek tartoznak a kérdéses 

körbe, ilyen például a kezelőfelületek (interface) problémája számítástechnikai szempontokból. 

Példa: a potenciális beruházóknak pénzügyi szempontból kell kiszámolniuk egy biogáz üzem kiindulási 

költségeit: 

• a technológiai berendezés és az épületállomány értékcsökkenése; 

• biztosítás 

• a biogáz üzem hő- és áramfogyasztása; 

• biomassza beszerzése (és kapcsolódó költségei); 

• anyagköltség; 

• vízdíjak; 

• hulladékkezelési költségek. 

10.2. Haszon kiszámításának problematikája 

A bevételek jelentkezhetnek közvetlen vagy közvetett módon. 
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Közvetlen bevételeknek tekinthetők az olyan megtakarítások, melyek energia nyersanyagok vásárlására és egy 

kisebb kockázatú vagyonállomány (portfolió) összeállítására fordíthatók (többfajta kiszámítási lehetőség). 

A közvetett hasznok léte kérdésesek, beletartoznak a vitatkozás, lobbizás során szerzett előnyök: 

• az innováció lehetősége, az agrártudomány, a számítástechnika, a high-tech ipar, az elektronika fejlődése stb.; 

• a tudományos kutatások új területei nyílhatnak meg (természet-, társadalom és gazdaságtudományos téren) 

• munkahelyteremtés; 

• az új technológiák alkalmazása progresszívebb makroökonómiai környezetet eredményezhet; 

• a környezettudatos technológiákról kialakított pozitív kép közvetlen hatást gyakorolhat a fiatalabb 

nemzedékekre. 

Minden fent nevezett közvetett haszon legalapvetőbb problémája, hogy nehezen számszerűsíthető. 

10.3. Beruházással kapcsolatos problémák 

A potenciális beruházónak a megvalósítás előtt meg kell ismerni és meg kell teremteni az alábbi feltételeket (a 

biomassza példáján bemutatva): 

a/ műszaki és technológiai feltételek 

• a biomassza termelés számára megfelelő talajviszonyok és éghajlat; 

• talaj biomassza termeléshez elegendő termőképessége; 

• a talaj energiapotenciáljának számítása; 

• a biodiverzitás és az élelmiszercélú növénytermesztés fenntartása; 

• a biogáz üzem telkének tulajdonjogi kérdései; 

• a biogáz üzem termelésének megbecsülése, figyelembe véve a potenciális 

• mezőgazdasági hulladék és biomassza mennyiségét a közvetlen környezetben; 

• a biomassza források laboratóriumi vizsgálata, kiemelten figyelve: 

• talajösszetevőket, 

• az erjesztő tartály pH-értékét, 

• az erjesztő tartály hőmérsékletét, 

• a szerves anyag lebomlásból kimaradó részét, 

• a nitrogéntartalmat és forrásait, 

• a kén és a kénhidrogén mennyiségét, 

• a nehézfémtartalmat, 

• az alsó talajréteg fizikai viszonyait, 

• a mérgező anyagok jelenlétét; 

• elegendő biomassza biztosítása, saját vagy beszállítói forrásból, ahol a legnagyobb szállítási távolság 

kevesebb, mint 150 km; 

• a biomassza tárolás biztosítása; 
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• az erjesztő tartály biológiai és kémiai viszonyainak anaerob folyamatok alatti állandó felügyelete, biztosítva a 

maximális biogáz termelést; 

• kellő számú műszaki és igazgatási szakember alkalmazása a különböző üzemi folyamatok lefolytatására; 

• képzett szakemberek alkalmazása a kombinált hő- és energiatermelés biztosítására. 

b/ jogi feltételek 

• a jogi környezet minden ország esetén más; 

• helyi és regionális szabályozások betartandók; 

• a megújuló energiaprojektek nemzeti szintű jogi támogatása országonként eltérő. 

A támogatás rendszerére az állam által meghatározott ideig biztosított vételár a megújuló energiaforrásokból 

származó hőre és villamos áramra; lehetséges a lakossági ellátó hálózathoz nem csatlakozó termelők állami 

támogatása; kötelező bioenergia beszerzési ráta előírása az energiaszolgáltató cégek számára; az 

elosztóhálózathoz való csatlakozásban bioenergia termelők számára nyújtott előny, dotáció stb.) 

c/ gazdasági feltételek 

A megújuló energiaprojektek társfinanszírozási lehetőségei: 

• közvetlen állami segítség formájában; 

• az Európai Unió strukturális alapjaiból; 

• nemzeti juttatások és alapítványok révén. 

10.4. Költség-haszon elemzések 

A költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis, CBA) egy alternatív közösségi politika társadalmi költségeit és 

hasznait felmérő kutatás. Elsősorban a hatékonyságot szolgálja több megvalósíthatósági tanulmány 

összevetésével, és a legnagyobb nettó legnagyobb pozitív hatással bíró projekt kiválasztásával. A hasznok 

vizsgálatának fő területe a lakosság fizetési hajlandósága a közösségi politika őket érintő hatásainak elkerülésért 

vagy támogatásáért. A költségek mérlegelésénél a lehetőségköltség (alternatívaköltség, opportunity cost) a fő 

irányelv. A költséghaszon elemzés az eljárások hatását figyelembevevő árnyékárakkal számol, melyeket az 

intézkedések által meg nem zavart piaci árváltozásokkal vet össze. 

A költség-haszon elemzés vonatkozhat: 

• eszköz egy projekttervezet vagy egy javaslattétel a felbecsüléséhez értékeléséhez (melyek maguk is 

hipotetikusak); 

• gazdasági döntések meghozatalának kötetlen formája. 

Mindkét definíció olyan eljárást ír le, mely közvetlen vagy közvetett formában az összes várható költséget és 

hasznot figyelembe veszi egy vagy több cselekvési terv esetén, hogy a legjobb és legjövedelmezőbb lehetőség 

meghatározható legyen. A szabályszerű eljárás költség-haszon elemzés (CBA) vagy haszon-költség elemzés 

(BCA) néven ismert. 

A hasznot és a költséget jellemzően pénzben és elsősorban annak időértékében lehet kifejezni, így a projekt 

időtartama alatt minden bevétel és kiadás (melyek jellemzően eltérő időpontokban jelentkeznek) az idő hatását 

figyelembe vevő jelenérték alapján számolható. Kapcsolódó, de eltérő módszerű formális eljárás lehet még a 

költséghatékonysági vizsgálat, a gazdasági hatásvizsgálat, a pénzügyi hatásvizsgálat és a befektetések társadalmi 

hasznát mutató (Social Return on Investment, SROI) elemzés. A legutóbbi a költség-haszon elemzések elvén 

épül fel, azonban különbözik tőle abban, hogy a vállalkozások döntéshozó testületei számára a társadalmi és 

környezeti hatások optimalizálási lehetőségeit vizsgálja – a pénzügyi vonzatok helyett. A költséghaszon eljárás 

a döntéshozatali eljárásokban is szerepet kap a beruházást érintő elhatározások igazolására (Laczó, 2012). 

A pénz időértéke 
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Jövőérték (future value, FV) – a vagyon értéke egy meghatározott időpontban. A névleges jövőbeli 

pénzmennyiség értékét egy időpontra vonatkoztatva számítja ki, feltételezve egy kamatlábat, vagy még 

gyakrabban egy megtérülési rátát (rate of return, ROR). A jelenérték kamatos kamattal való felgyülemlésével 

számolható. A pénz időértéke a pénz értékének meghatározott időtartam alatt számolt kamattal való gyarapodott 

számértékét jelenti. Az eljárás lehetővé teszi a bevételek jövőbeli beérkezésének értékelését oly módon, hogy az 

éves bevételeket leszámítolás után összeadva a jelenérték alapján vett egyszeri összegként adja meg. 

A pénz időértékére vonatkozó minden alapvető számítási eljárás a jövőbeli pénzösszegek jelenértékét 

meghatározó algebrai kifejezésen alapszik, ahol a jövőbeli árakat a pénz időértékével csökkentve adható meg a 

jelenbeli érték. Például a FV jövőérték r kamattal csökkentett érékéből származik a PV jelenérték: PV = FV – r 

× PV = FV/(1+r). 

Jelenérték (present value, PV) – a pénz időértékét alkalmazó alapvető számítási eljárás a jelenérték 

meghatározása is. A jelenérték egy jövőbeli pénzösszeg vagy pénzforgalom jelenlegi értéke a megtérülési ráta 

függvényében. A jövőbeli pénzmozgásokat (cash flow) a leszámítolási kamatláb alapján lehet számolni; minél 

magasabb e kamatláb, annál kisebb a jövőbeli cash flow-k jelenértéke. A diszkontráta megfelelő számítása a 

jövőbeli pénzforgalom megfelelő értékelésének kulcsa, jövedelmek és tartozások esetén is (Tétényi, 2001). 

10.5. Gazdasági hatásvizsgálat 

A gazdasági hatásvizsgálat (Economic impact analysis, EIA) egy irányelv, program, projekt, tevékenység vagy 

esemény hatását kutatja egy adott területen. A hatásterület lehet egy környék, egy közösség, egy régió vagy egy 

ország. A gazdasági hatást jellemzően a gazdasági növekedésben (kibocsátás vagy hozzáadott érték), a 

munkahelyszám változásában (foglalkoztatottság) és a bevételekben (jövedelmek) lehet vizsgálni. 

Az elemzés összeveti a gazdasági tevékenység intenzitását az irányelv alkalmazása vagy a projekt 

megvalósulása, valamint ezek elmaradása esetén, kiszámolva a különbséget a két feltételezett állapot gazdasági 

mutatói között. E vizsgálat lefolytatható utólagosan (ex post) vagy előzetesen (ex ante). Esetenként a gazdasági 

hatás az adott tevékenység helyi gazdaságban betölthető szerepeként is értelmezhető. 

A gazdasági hatások elemzése jellemzően egy részét képezi a környezeti hatásvizsgálatnak, mely a projekt 

szélesebb körben értelmezett környezeti, gazdasági, és társadalmi eredményeit is figyelembe veszi. Fontos 

lefolytatni, ha a lakosság figyelme élénk, és bizalmatlan vagy tart a projekt vagy intézkedés negatív gazdasági 

hatásaitól, vagy komoly várakozások előzik meg a beruházást (Laczó, 2012). 

10.6. Alternatív költségvetés tervezés 

Nettó jelenérték (net present value, NPV): a bevételek jelenértéke és a kiadások jelenértéke közötti különbség. 

Azaz egy időszak alatti kiáramló és bejövő pénzforgalom, az egyes pénzmozgások nettó jelenértékeinek 

összege. Az esetben, ha minden jövőbeli forgalom beáramló (például kuponok vagy kötelezettségek révén), és a 

teljes kifelé menő pénzforgalom nyersanyagok beszerzési költsége, úgy a nettó jelenérték egyszerűen a jövőbeli 

cash flow jelenértékének és a vételárak (mely megfelel önmaga jelenértékének) különbsége. A nettó jelenérték 

fontos eleme a diszkontált cash flow (discounted cash flow, DCF) elemzéseknek, valamint a hosszú távú 

projektek esetén a pénz időértékének becsléséhez is alapvető eljárás. Elterjedt módszer a közgazdaságtan, 

pénzügyi és számviteli eljárásoknál, kiszámítható vele a 

pénzügyi költségvetések pénzforgalmának jelenértékű többlete vagy hiánya, a finanszírozási célok teljesülése 

esetén. 

 

A módosított jelenérték (adjusted present value, APV) egy üzleti értékelési eljárás. A módosított jelenérték egy 

projekt nettó jelenértéke, amennyiben a projektet kizárólag a tulajdonosi kör finanszírozza. Először Stewart 

Myers, az MIT Sloan School of Management professzora tanulmányozta. 
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A megtérülési idő a költségvetések készítésénél azt az időszakot jelenti, amennyi elteltével a beruházás 

visszahozza az eredetileg befektetett összeget. Például egy 1000 € értékű befektetés esetén, éves szinten 500 € 

bevétellel számolva két év a megtérülési idő. A pénz időértéke nincs figyelembe véve; a megtérülési idő 

szemléletéből adódóan azt mérlegeli, hogy mennyi idő alatt adja vissza a befektetés az általa kapott értéket. 

Minden más feltétel egyezése esetén a rövidebb megtérülési idők kedvezőbbek a hosszabbaknál. Széleskörűen 

elterjedt számításnak mondható egyszerűsége miatt, és az alábbiakban leírt korlátozások ellenére is. 

A reálopciós értékelési eljárások (real options analysis, ROA, mely nem tévesztendő össze az eszközarányos 

nyereség azonos rövidítésével, return of assets) a pénzügyek területén alkalmazza az opciós ügyletek és a vételi 

jog értékelési technikáit, és tőke költségvetési döntésekre használja fel az eredményeket. A reálopció 

önmagában jog, és nem kötelesség egy üzleti döntés meghozatalára, jellemzően lehetőség egy tőkebefektetés 

megtételére, elhagyására, bővítésére vagy csökkentésére. Reálopció lehet annak lehetősége, hogy beruházás 

történjen egy cég gyárának bővítésébe, vagy eladásra kerüljön a gyár. 

A belső megtérülési ráta (internal rate of return, IRR) a tőke költségvetések terén használt megtérülési mutató, 

mellyel megmérhető és összehasonlítható az egyes beruházások jövedelmezősége. Nevezik leszámítolási cash 

flow megtérülési rátának is (discounted cash flow rate of return, DCFROR), vagy egyszerűen megtérülési 

rátának (rate of return, ROR). A megtakarítások és hitelek esetében a belső megtérülési rátát effektív 

kamatlábnak is nevezik. A belső jelző a megnevezésben arra utal, hogy a számítások nem veszik figyelembe a 

külsőleges gazdasági tényezőket (így a kamatlábat vagy az inflációt). 

Egy beruházás elfogadhatónak tekinthető, ha a belső megtérülési rátája meghaladja az elvárt megtérülési ráta 

(minimum acceptable rate of return, MARR) vagy tőkeköltség értékét. 

A módosított belső megtérülési ráta (modified internal rate of return, MIRR) egy beruházás pénzügyi 

előnyösségének fokmérője. A tőke költségvetések készítésénél az alternatívaköltségek számítására lehet 

használni. Amint a neve is mutatja, a MIRR a belső megtérülési ráta módosításával számolhat, az IRR 

hiányosságainak kiküszöbölése érdekében. Míg a belső megtérülési ráta alkalmazása számos problémát vet fel, 

addig a módosított belső megtérülési ráta kettőt old meg belőlük. 

 

ahol n a pénzforgalommal záruló egyenlő periódusok száma (és nem a cash flow-k száma), PV a jelenérték (az 

első periódus elejére vonatkoztatva), FV a jövőérték (az utolsó periódus végén). 

A képlet összeadja a kiadási pénzforgalmak kezdeti időpontra diszkontált összegét; összegzi a bevételi cash 

flow-kat, felszorozva azokat a visszaforgatások révén az utolsó periódusig számított többletértékükkel; majd 

meghatároz egy olyan megtérülési rátát, amely kiegyenlítené a negatív cash flow-k első időpontra leszámítolt 

összegét és a végső időpontra kiszámolt pozitív pénzforgalmat. 

A számviteli megtérülési ráta (accounting rate of return, ARR), más néven átlagos jövedelmezőség (average rate 

of return, ARR) egy tőke költségvetések készítésénél használt pénzügyi arányszám. E mutató nem veszi 

figyelembe a pénz időértékének koncepcióját, ezzel szemben a számviteli megtérülési ráta a nettó bevétel és a 

javasolt tőkeberuházás különbségéből származó hasznot, és százalékosan fejezi ki azt. Egy 7%-os ARR-t 

feltételező projekt minden befektetett euró után hét euró cent hasznot hoz. A projekt akkor elfogadható, ha a 

számviteli megtérülési ráta egyenlő, vagy meghaladja a szükséges megtérülési ráta értékét; míg ha kevesebb, a 

javaslat elutasítandó. Beruházások összehasonlítása esetén a magasabb ARR értékkel rendelkező befektetés 

jelenti a kedvezőbb beruházást. 
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4. fejezet - III. Biomassza potenciál 
Magyarországon 

1. 

A biomassza energetikai hasznosításának tervezésekor elengedhetetlen a felhasználás indokainak, céljainak 

pontos meghatározása, hiszen ennek függvényében kell kialakítani a legmegfelelőbb termelési rendszereket. A 

biomassza energetikai felhasználásának egy nemzetgazdaságon belül sokféle indoka lehet: 

• Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

• Importfüggőség kiváltása – önellátás növelése 

• A mezőgazdasági termelés jövedelmező_képességének növelése, diverzifikálása 

• Exportbevételek növelése 

• Befektetői igények kielégítése. 

A primer energiaforrásokat két nagy csoportba oszthatjuk. Meg nem újuló energiaforrás a szén, a kőolaj, a 

földgáz és a hasadóanyag. A megújuló energiaforrások csoportjába sorolható a nap-, a víz- és a szélenergia, 

illetőleg a biomasszából nyerhető energia. Az energiaforrásokat csoportosíthatjuk kimeríthetőségük szerint is. 

Míg a nem megújuló energiaforrások kimeríthetők, addig a megújulók közül a nap és a szél nem kimeríthető, 

míg a biomassza ugyancsak kimeríthető. 

A primer energiaforrásokból szekunder energiahordozókat állíthatunk elő, üzemanyagokat vagy villamos 

energiát nyerhetünk különféle energiaátalakítási eljárások eredményeként. Ezek az eljárások az átalakítás 

hatásfokában és környezeti hatásaiban nagymértékben különböznek egymástól. 

A biomassza tehát megújuló, de kimeríthető primer energiaforrás. A biomassza biológiai eredetű szervesanyag-

tömeg, egy biocönózisban vagy biomban, a szárazföldön és vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek 

(növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különböző 

transzformálók (ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, 

mellékterméke. Az ember testtömegét nem szokás a biomassza fogalmába vonni. A biomassza elsődleges 

forrása a növények asszimilációs tevékenysége. Keletkezésének folyamata a produkcióbiológia fő témája. A 

növényi biomassza a fitomassza, az állati biomassza a zoomassza. A termelési-felhasználási láncban elfoglalt 

helyük alapján a biomassza lehet elsődleges, másodlagos és harmadlagos. Az elsődleges biomassza a 

természetes vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, vízben élő növények. A 

másodlagos biomassza az állatvilág, gazdasági haszonállatok összessége, továbbá az állattenyésztés főtermékei, 

melléktermékei, hulladékai. A harmadlagos biomassza a biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok 

termékei, melléktermékei, hulladékai, emberi települések szerves eredetű szerves hulladékai. (Környezetvédelmi 

Lexikon, 2002.) 

A biomassza hasznosításának fő iránya az élelmiszertermelés, a takarmányozás, az energetikai hasznosítás és az 

agráripari termékek alapanyaggyártása. Az energetikai hasznosítás közül jelentős hasznosítási mód az eltüzelés, 

brikettálás, pirolizálás és biogáz-előállítás. 

A világ negyedik legelterjedtebb energiaforrása a szén, a kőolaj és a földgáz után a biomassza. A biomassza 

energia fedezi a felhasznált energia 14%-át világátlagban. 

A mezőgazdasági eredetű energiaforrásokat a következő módon osztályozzuk: szilárd biomassza; folyékony 

bioüzemanyagok, biogáz. 

Az energetikai alapanyag-termesztés területei: 

• Fás szárú, különböző vágásfordulójú ültetvények telepítése (akác, éger, fűz, nemes nyár, stb.) 

• Lágy szárú növények szántóföldi termesztése (energiafű, nád-félék, stb.) 
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• Biodízel előállításához olajos magvú növények (napraforgó, repce, stb.) 

• Etanol előállítására alkalmas növények (árpa, búza, kukorica, stb.) 

Az energiatermelésre létrehozott kultúrákat energiaültetvényeknek nevezzük. Ezek lehetnek fás szárú és 

lágyszárú energianövények kultúrái. 

A biomassza potenciál bemutatja a területen fellelhető teljes forrásmennyiséget, e mutatóra lehet hivatkozni 

több – elméleti, műszaki, környezeti és gazdasági – szempontból is. Gyakorlati értelemben a valóságosan 

kinyerhető biomassza mennyisége függ bizonyos megkötésektől (műszaki, környezeti, valamint más lehetséges 

területhasználati formákból adódó kötelmek) és elméleti lehetőségektől (Gyulai, 2009). 

A mezőgazdaság az egyik legjelentősebb biomassza potenciállal rendelkező ágazat, melynek energiatermelésre 

fordítható nyersanyagai lehetnek az energianövények, valamint a mezőgazdasági maradékanyagok 

energianövények elméleti biomassza potenciálja kerül bemutatásra. Pontos számítás szükséges a mezőgazdasági 

nyersanyagokhoz kapcsolódó helyi feldolgozás vizsgálatához. 

2. Növénytermesztésből származó melléktermékek és 
hulladékok 

Az egyes haszonnövények által előállított melléktermékek – a fő- és melléktermékek – aránya terményenként 

jelentősen eltérhet a fajták és az éghajlat függvényében. E nagyfokú változatosság miatt a vizsgált területen az 

arány lehető legpontosabb meghatározása szükséges. Helyi szintű adatok azonban alig lelhetők fel, ezért 

hivatkozási alapul a tudományos vagy ágazati irodalom szolgálhat. 

E növények gyakorlati potenciálja megbecsülhető a művelt területek mezőgazdasági termelékenységgel való 

felszorzásával, figyelembe véve a szakirodalomban szereplő egyes termelékenységi értékeket és a 

maradékarányt vagy maradéktermést (száraztonna/hektár). 

3. Állattenyésztési hulladékok 

A trágya és trágyalé átlagos mennyisége állatfajonként eltérő, és leginkább az állat korától és testtömegétől 

függ. A nagy eltérések ellenére több kutató munkája eredményeként mégis megállapíthatók átlagos értékek, 

melyekre hagyatkozhat a tervezés, valamint a trágyabegyűjtés, - tárolás, -előkezelés és -felhasználás az 

állattenyésztő üzemekben. Figyelembe véve a begyűjtés és a felhasználás lehetőségeit – a külterjes és a háztáji 

állattartás támasztotta nehézségeivel is számolva – mindössze a trágya 50%-a tekinthető energiacélra 

felhasználhatónak. Az egyes állatok által előállított trágyamennyiség becslése az állat fajtája alapján 

számítandó, ezen felül azonban a trágya tömege függ a kortól és a betöltött szerepkörtől – szarvasmarha esetén 

pl. a borjú és a tejelő marha eltérő mennyiséget bocsát ki. Az elméleti potenciál az állattenyésztő üzem pontos 

vizsgálata, a jószág és a termelési eljárások alapján. 

4. Erdőgazdasági melléktermékek 

Az erdőgazdasági melléktermékek körébe tartozik minden olyan biomassza, mely erdészeti tevékenység révén 

keletkezik: ilyen a kéreg, az ágak apróléka, valamint az aprófákból nyert rönkök és szilánkok. Amint ezeket a 

maradékokat gyártási folyamatokban használják fel – brikettként, vagy fűrészporból és nyesedékből nyert 

pelletként) –, úgy ipari terméknek tekintendők. 

5. Az ipari maradékok és hulladékok 

Az ipari hulladékok közé tartoznak a fűrésztelepek faipari hulladékai (kéreg, fűrészpor, maradéktáblák, 

nyesedék), a papír- és papírrost-üzemek melléktermékei, azonban a legjelentősebb forrás az élelmiszeripar. 

Utóbbi hulladékok lehetnek nedves cellulózikus anyagok (pl. cukorrépa), zsírok (pl. használt étolaj) és fehérjék 

(pl. vágóhídi hulladékok). 

6. Települési hulladékok és maradékok 
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Az 1991/31/EC direktíva 2. cikkének értelmében biológiai úton lebomló települési hulladék (biodegradable 

municipial waste, BMW) az, mely képes anaerob és aerob lebomlásra, ilyen az ételmaradék, a kerti hulladék és 

a papírhulladék. A szintetikus szerves anyagok – így a műanyagok – kívül esnek ezen a definíción, mivel nem 

bomlanak le. A fenti hulladékfajták között kiemelt figyelmet kapnak azok az anyagok, melyek hozzájárulhatnak 

a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorításához (Laczó, 2012). 
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5. fejezet - IV. Az energiafű 
előállításának gazdasági kérdései 

1. 

A lágyszárú biomassza növények talajigénye általában szerény. Olyan területek hasznosítására alkalmasak 

melyeken gazdaságosan más élelmiszer vagy ipari előállítás szempontjából fontos haszonnövények nem 

termeszthetők. Termesztéstechnológiájuk egyszerű, művelésükhöz, betakarításukhoz más növénykultúrák 

munkagépei jól adaptálhatók. A lágyszárú energianövények közül Magyarországon leginkább a kendert, a kínai 

nádat (Miscanthus) és a Szarvasi-1-es néven ismert energiafüvet fogadják el. 

Energetikai célra azokat a lágyszárú növényeket célszerű termeszteni, amelyeknél a megtermett energia legalább 

7-10 szerese a bevitt energiának. 

1.1. Főbb, termesztett lágyszárú energianövények 

Vesszős köles (Panicum virgatum L.) 

Észak-Amerikából származó, széles ökológiai spektrummal bíró, évelő fűféle. 3,5 m mély gyökérzete lehet, és 3 

m magasra is megnőhet. Könnyen és gyorsan megtelepszik, a gyomokat kizárja állományaiból. 

Takarmánynövényként is lehet hasznosítani. Vetést követő első évben nem érdemes betakarítani, második évtől 

eléri a teljes hozam 2/3-ad részét, harmadik évtől már 16-22 atrotonna /ha. Fűtőértéke (5-10%-os hamutartalom 

mellett) 17MJ/kg. Évenként egyszeri kaszálás mellett 30-60 kg/ha nitrogén hatóanyagot von ki a talajból. 

Nitrogén-műtrágya hozzáadásra jelentős többletterméssel reagál. Inváziós képessége nem ismert (2. ábra). 

 

Japánfű (Miscanthus giganteus) 

Kelet-Ázsiából származó, erőteljes növekedésű, évelő növény. Egyszer, késő ősszel, vagy téli időszakban 

aratják. Magassága 4 m-t is elérheti, 20-25 éves korig is elél. Fűtőértéke 17-19MJ/kg, speciális kazánokban 

égetik. A teljes hozamszintet 4-5 év múlva éri el, rendszeres öntözés és magas átlaghőmérséklet mellett 30 

atrotonna/ha hozama lehet. N műtrágyázást csak kimondottan N-ben szegény talajon igényel. Első évben 

jelentős gyomosodásra lehet számítani. 

Széleskörű elterjedését a következő tényezők akadályozzák: keskeny genetikai alap, ami kártevők és kórokozók 

gyors adaptálódását és elterjedését vetíti előre, gyenge télállóság, a növény telepítése csak vegetatív úton, 

rizóma darabokkal történik (3. ábra). 
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Óriás olasznád (Arundo donax L.) 

Bizonytalan földrajzi eredetű, környezetileg jól alkalmazkodó, évelő fűféle, amely Magyarországon terjedőben 

van. Átlagosan 3,5-5 m magasra nő. Több ezer éve termesztik, hajtásait kosár, szőnyegfonás, hangszerkészítés, 

stb., céljaira használják, illetve cellulóz alapanyag a papír és viszkóz előállításban. Termesztése jelentős 

műtrágya bevitelt igényel (80 kg N, 100 kg P2O5/ha/év) és 650-800 mm éves csapadék mellett az első évben 

10,6 atrotonna/ha, a második évtől 22 atrotonna/ha hozamot eredményez. Tápanyagszegény talajoknál foszfor, 

nitrogén és kálium műtrágyázás mindenképp szükséges telepítés előtt. Gyors növekedése és nagy levéltömege 

miatt gyomirtás csak a telepítés évében szükséges. Dél-európai ültetvényeken átlagosan 15-30 atrotonna/ha 

biomassza termelhető. Fűtőértéke 14,8-19 MJ/ kg között változik, szár/levél aránytól függően. Mélyfekvésű, jó 

vízellátottságú talajokat igényel. Jól bírja az átmeneti vízborítást. Energetikai felhasználhatóság: Közvetlen 

égetésre (4. ábra). 

 

Pántlikafű (Phalaris arundinacea L.) 

Magyarországon őshonos, nádra emlékeztető, 3 m-t is elérő évelő növény. Jól bírja a tartós vízborítást, a 

szárazság a hozamokra rossz hatással van. A vetéssel egy évben 40 kg nitrogén, 12 kg foszfor és 5 kg kálium; 

következő évben 100 kg nitrogén , 15 kg foszfor, 80 kg káliumra hatóanyagra van szüksége. Az első évben 

komoly gyomirtásra van szükség, legjobb hozamot az őszi betakarításnál hozza (9 atrotonna), az ültetvény 

életideje 10 év. A növényi anyag égetése komoly korróziós és mechanikai problémákat okoz a hamu alacsony 

olvadáspontja és magas klór- és kéntartalma miatt (5. ábra). 
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Kender (Cannabis sativa L.) 

Közép-ázsiai eredetű évelő növény. Gyökérzete kicsi, tápanyagokban gazdag talajt igényel. Optimális esetben 

10-15 atrotonna/ha hozamot hoz. Zavartalan növekedéshez meleg, párás időjárást igényel, a szárazság csökkenti 

a hozamát. Legfontosabb tápanyaga nitrogén, és legnagyobb igénye a fejlődés kezdetén van. Energetikai 

felhasználhatóság: Közvetlen égetésre, biogáz előállításra. Monokultúrában termeszthető. Elsősorban 

melléktermékei kerülhetnek energetikai felhasználásra (6. ábra). 

 

Jatropa (Jatropha curcas) 

Közép- Amerikában őshonos növény, trópusi és szub-trópusi övezetben terem. Felhagyott mezőgazdasági 

területeken is megterem, sótűrő, szárazságtűrő, alacsony tápanyag igényű, magas olajtartalmú, nem munka 

igényes növény, amely nem vetekszik az élelmezésre használt növényekkel. Magjának magas olajtartalma miatt 

(35% is lehet) termesztik, amelyet eredetileg szappankészítésre, újabban biodízel előállításra használnak. 

Levelei erősen mérgezőek. Gyümölcseit a második évtől kezdődően hozza. Egy kg maghoz kb. 5 és 9 kg 

gyümölcsre van szükség, 1 hektár földön nagyon ideális esetben 1 500 kg magot lehet előállítani (7. ábra). 
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Csicsóka (Helianthus tuberosus) 

Talajjal szemben nem igényes. Ökológiai adaptációs képessége kiváló. Potenciális termőképesség: gumó 30-50 

t/ha, szár 5-10 t/ha (szárazanyagra számítva). Energetikai felhasználhatóság: gumó bioetanol gyártásra, szár 

közvetlen égetésre, biogáz előállításra. 

Kínai nád, Elefántfű (Miscanthus sppj) 

Termőhelyigény: forró száraz klímát igényel, de megél kontinentális éghajlaton is. Tartós téli hideg (-20 °C 

alatt) elpusztítja.Potenciális termőképesség: 10-15 t/ha szárazanyag. Energetikai felhasználhatóság: Közvetlen 

égetésre. Megjegyzés: Telepítési költségek magasak. 

Cirokfélék (Seprőcirok, Szemescirok, Szudánifű, Cukorcirok)(Sorghum sppj) 

Talajigényük szerény. Melegigényes növények. Potenciális termőképesség: 8-20 t/ha szárazanyag, szemescirok 

esetében 5 t/ha szemtermés. Energetikai felhasználhatóság: A száraz szár közvetlen égetésre, a szemescirok 

szemtermése és a cukorcirok nedves szára bioetanol és biogáz előállításra. Szárazságtűrésük kiemelkedően jó. A 

nagy termések eléréséhez intenzív termesztéstechnológia szükséges. 

Kukorica (Zea mays) 

Talajjal és vízellátottsággal szemben igényes. Potenciális termőképesség: Kukoricamag 5-10 t/ha, szár 7-14 t/ha 

szárazanyag. Energetikai felhasználhatóság: A szemtermés bioetanol gyártásra, a szár közvetlen égetésre és 

biogáz előállításra. Termesztése költségigényes 

Őszi káposztarepce (Brassica napus) 

Hűvös csapadékos éghajlatot igényel. Potenciális termőképesség: Repcemag 2-4 t/ha, szár 4-6 t/ha szárazanyag. 

Energetikai felhasználhatóság: A mag biodízel előállításra, a szár közvetlen égetésre. Hideg telek 

elpusztíthatják. 

Napraforgó (Helianthus anrwus) 

Potenciális termőképesség: Napraforgókaszat 2-3,5 t/ha, szár 4-7 t/ha szárazanyag. Energetikai 

felhasználhatóság: A kaszatok biodízel előállításra, a szár közvetlen égetésre. Hazánkban a legperspektivikusabb 

olajnövény. 

Kalászos gabonafélék (Rozs, Tritikálé) 

Laza homoktalajokon is biztonsággal termelhetők. Potenciális termőképesség: Szem 2-5 t/ ha, Szalma 

4-8 t/ha szárazanyag. Energetikai felhasználhatóság: A szemtermés bioetanol gyártásra, a szalma közvetlen 

égetésre. Energetikai felhasználásuk nem függetleníthető az élelmiszercélú felhasználástól. 

1.2. Energiafű 

A Szarvasi Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht. a nyolcvanas évek közepétől kutatja a nagy szárazanyag-

tömeget adó energetikai, papír, építőipari és takarmányozási célú hasznosításra alkalmas fűfajtákat, amelyek 

kedvezőtlen adottságú térségeknek kínálnak foglalkoztatási lehetőséget. Az extenzív mezőgazdaság esetében 

700-800 ezer hektár földterület felszabadulásával számolnak, amely lehetőséget kínál energiafű termelésére. 
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A kutatási program kiemelkedő eredményének tartják a Szarvasi-1 energiafű (8. ábra) kinemesítését, amely 

2004-től államilag elismert fajta. 

 

Nevét a nemesítők, Dr. Janowszky János és Janowszky Zsolt a nyilvánosságnak szánt információk között nem 

közlik, csupán annyit, hogy „az Alföld szikes talajú területeiről, illetve KözépÁzsia arid térségeiből begyűjtött 

növényanyagok keresztezésével jött létre a nagy variabilitást mutató nemesítési növényanyag”. Más közlések 

szerint az eredeti szaporítóanyag a hazai Agropiron elongatus (magas tarackbúza) és a más fenotípusú kelet-

kaukázusi A. elongatus fajkör egyik tagja volt. Idehaza az A. elongatus a Hortobágyon és a Duna-Tisza Közén, 

szikeseken, sós homokon fordul elő. 

„Évelő, bokros szálfű. Tövéből erőteljes, nagy tömegű gyökérzet hatol mélyen (1,8-2,5 m) a talajba. 

Szürkészöld színű szára gyéren leveles, egyenes, sima felületű, kemény, 180-220 cm magas. A nóduszok száma 

mindössze 2-4. Szürkészöld levelei merevek, felületük kissé érdes. Virágzata egyenes, 20-30 cm hosszú, 

kalászképű buga. Április közepén hajt, június végén - július elején virágzik. Július végén - augusztus hónap 

elején érik meg szemtermése a betakarításra. Szemtermése lándzsa alakú, 0,8-1,2 cm hosszú. Ezer szem tömege 

6,0-6,5 g.” (A SZERZŐK KÖZLÉSEI ALAPJÁN) 

Az energiafű agronómiai jellemzői: 

• Jól tolerálja az extrém körülményeket (szárazság-, só- és fagytűrő), a homoktól a szikes talajokig 

termeszthető; 

• Alacsony termőképességű területeken is termeszthető (10-25 AK); 

• Hosszú élettartam: 10-15 év egy helyben; 

• Növényi betegségekkel szemben (barna/vörös rozsda, lisztharmat) ellenálló; 

• Fűtőérték: 14-17 MJ/kg sz.a. (faapríték 14,7 MJ/kg); 

• Átlag hozama 1999-2000 között 15,82 t/ha szárazanyag volt (fa esetében 12 t/ha/év); 
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• Betakarítása nem drága, nem igényel speciális célgépet; a gabonafélék illetve a szálastakarmánynövények 

géprendszerével megoldható, így azok kapacitás kihasználása is tovább javítható, 

• Kiváló bio-melioratív növény, gyökérzete 1,8-2,5 méter mélyre hatol (erózió, defláció védelem); 

• Vetőmagtermesztés egyszerű és gazdaságos; 

• Első növedék után zöldsarjú termelés: legeltetés, széna és szilázs készítés, biogáz termelés; 

• Termesztés után nagy mennyiségű szerves anyagot pótol nagy tömegű gyökérzete miatt; 

• A telepítés költsége kevesebb, mint 20%-a az erdő telepítésének; 

• Évente hasznosítható, szemben a fásszárú energiaültetvények 5-8 éves betakarításával; 

• Helyettesíti a fát, erdők menthetők meg; 

• Sokcélú a használata: energetikai, papíripari alapanyag és ipari rost; építőipar 

• Barnaszénnel, gázzal fűtött kazánokkal összevetve a legalacsonyabb az egységnyi hőenergia ára az energiafű 

esetében. 

• Éves viszonylatban mindössze felébe kerül bálával tüzelni, mint szénnel, vagy gázzal egy hasonló légterű 

lakásra kivetítve; 

• telepítést követő évtől teljes termést ad, 

• az energiakoncentráció a betakarításkor kicsi, 

• hamutartalom viszonylag magas, sok K, Cl, S, 

• a betakarítások a mezőgazdasági tevékenységekkel egyidőben folynak, 

• toxikológiailag nem érzékeny a hamutrágyában található nehézfémekre, 

• fajlagos energiahozam 130-180 GJ/ha/év, 

• évente többször (kétszer-háromszor) kell kaszálni, 

• biogáztermeléshez nemcsak magas biogázhozama, hanem rövid erjedési ideje miatt is kiváló (Nábrádi et al., 

2007) 

Az energiafű anyagösszetétele alapján megállapítható, hogy kéntartalma csekély (0,12%), a szén kéntartalmának 

mindössze 15-30-ad része, így eltüzelése esetén az SO2 kibocsátás mértéke minimális. A szén 12-15%-os 

hamutartalmával szemben kis mennyiségű (2,8-4,2%) hamut tartalmaz, amelyet kálium- és foszfortartalmánál 

fogva a talajerő-visszapótlásnál jól hasznosítható (Gyulai, 2009). 

1 egységnyi energia (1 MJ) ára (Ft): 

• földgáz 1,12 

• olaj 4 

• akác 0,9 

• barnaszén 1,12 

• energiafű (10 t/ha hozamnál, saját földterületen) 0,46 

• energiafű (10 t/ha hozamnál, bérelt területen) 0,65 

• energiafű (15 t/ha hozamnál, saját földterületen) 0,31 

• energiafű (15 t/ha hozamnál, bérelt területen) 0,43 



 IV. Az energiafű előállításának 

gazdasági kérdései 
 

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.3. Az energiafűvel kapcsolatos lehetséges problémák 

Az energiafű hasznosítását többcélúnak ítélik meg. Egyik fő hasznosítási területének a közvetlen erőművi 

tüzelést szánták. Azonban éppen amiatt, hogy gyökere nagy mélységekbe hatol, sok szilíciumot akkumulál, 

amely 900 fok felett megolvad, s lerakódik a kemence falára. 

Bonyodalmakat okoz a betakarítás is, éppen a nagy tömeg miatt. A kaszálás után következik a szárítás. Aki 

szénabetakarítással foglalkozik, tudja, hogy milyen érzékeny művelet ez, még kis produkciójú természetes 

gyepek esetében is behatárolja a lehetőséget az időjárás. A szárítás energiaigényes művelet, a lekaszált rendet 

akár többször is szét kell szórni, majd sodorni, bálázni. A bálákat szállítani, majd tárolni kell. A nagy térfogatra 

való tekintettel komoly logisztikai műveletekre van szükség. 

Mivel egy évben kétszer lehet betakarítani, de tüzelőanyagra szinte folyamatosan szükség lenne, a logisztikai 

problémák nem megkerülhetők. Az alacsonyabb hőmérsékletű égetésen az üvegesedés problémája nem 

jelentkezik. Ezért újabban a pellet készítés felé fordult néhány felhasználó. A bálatüzelés esetében a 10Ft/kg-os 

árat a pellettüzelés esetében 28-30 forintra növeli. Ugyanakkor a bála 14,9 MJ/kg fűtőértéke a művelet után 

csupán 17,2 MJ/kg fűtőértékre emelkedik. (Boly Zrt. hirdeti, hogy megkezdte a pellet értékesítését, 30 Ft+ÁFA 

kilogrammonkénti áron, 16 MJ/kg fűtőértéken kínálja – 2006 októberében.) 

További felhasználási lehetőséget kínál a pirolízis, amely során a hőmérséklettartomány és levegőhiány 

függvényében pirolízisgáz, alacsonyabb hőmérsékleti tartományban pedig pirolízisolaj keletkezik, amely 

motorhajtó anyagként használható. Érdemes lenne megvizsgálni az energiamérlegekre vonatkozó számításokat, 

számítási logikát is. 

A természetvédelmi szempontok miatt aggódók az energiafű nem szándékolt elterjedéstől, rokon fajokkal 

történő átkereszteződésétől, s ezek szelektív előnyeitől tartanak. A mag kiszóródását úgy lehet megakadályozni, 

hogy azt a virágzási időszakban kaszálják le, s csak ha magtermesztésre tenyésztik, akkor történik későbbi 

időpontban a betakarítás 

Jelenleg egy megállapodás szerint a Hortobágyi Nemzeti Park és a Kiskunsági Nemzeti Park védett területeitől 2 

km-es sávban tilos energiafüvet vetni (Gyulai, 2009). 
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6. fejezet - V. A bioetanol 
alapanyagok előállításának gazdasági 
kérdései 

1. Folyékony bioüzemanyagok 

Az alternatív (pl. elektromos, hibrid- vagy hidrogén) meghajtású motorok fejlesztése mellett az egyik 

legjelentősebb fejlesztési terület a biomasszából készül folyékony motorüzemanyagok (bioüzemanyagok) 

fokozott alkalmazása. 

A folyékony bioüzemanyagok közé soroljuk az ún. els generációs növényi alapú motorhajtóanyagokat. Két 

fajtája a növényi alkohol, másnéven bioetanol, illetve a növényi olajokból származó biodízel. A villamos 

energiához hasonlóan itt is Európai Uniós elvárás is ösztönzi hazánkat a biokomponensek arányának növelésére 

az üzemanyagokban. 

2. A bioetanol 

Bioetanol alatt olyan növényi eredet etil-alkoholból (etanolból) álló anyagot értünk, amelybenzint helyettesít, 

vagy annak adalékaként szolgáló motor-üzemanyag elállítására alkalmas (Otto-motorokhoz). Bioetanolt 

jellemzően vagy az oktánszámnövelő metil-tercierbutil-éter (MTBE) helyettesítéseként használnak etil-tercier-

butil-éter (ETBE) formájában,vagy pedig a motorbenzinbe keverik valamekkora térfogatszázalékban. Ismert 

keverékek az E2, E5, E10, E15, E20, E25, E50, E85 (a szám az etanol térfogatszázalékát jelenti a 

motorbenzinben) keverék. 

Bioetanol gyártásra alkalmas növényi alapanyagok: 

Cukortartalmú növények: 

• cukorrépa 

• cukornád 

• takarmányrépa 

• cukorcirok 

Keményítőtartalmú növények: 

• kukorica 

• búza 

• árpa 

• burgonyagumó 

Lignocellulózok (kevésbé elterjedtek) 

• kukoricaszár 

• szalma 

• fás szárú növények 

• ipari melléktermékek (tejsavó, papírhulladék, fűrészpor) 
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3. Hazai növényi alapanyagok 

A bioetanol gyártásának alapanyaga vagy magas cukortartalmú növény (pl. cukorrépa, cukornád, 

takarmányrépa, cukorcirok) vagy olyan anyagot tartalmazó növény, melyet kémiai-biológiai reakciók 

sorozatával cukorrá lehet alakítani (pl. keményítőtartalmú növények, tehát kukorica, búza, árpa, burgonya stb., 

vagy cellulóz tartalmú növények: fa, fűfélék, gabonaszárak, szalma, kukoricaszár). Emellett alapanyagok 

lehetnek még az ipari melléktermékek, répamelasz, tejsavó, papírhulladék, fűrészpor is. 

A közeljövő technológiáját azonban mindenképpen a jelenleg intenzíven kutatott cellulóz és hemicellulóz alapú, 

ún. másodikgenerációs bioetanol előállítás jelentheti. 

Magyarországon elsősorban a kukorica, búza és a csicsóka, valamint a cukorrépa jelentheti az elsőgenerációs 

bioetanol gyártás nyersanyagbázisát. 

4. Bioetanol-előállítás folyamata 

Az alapanyagok elkészítése során a szemeket darálják, majd a rostok, sejtfalak szétroncsolása történik (pl. nagy 

nyomású főzéssel, gőzöléssel), hogy a későbbi kémiai és biológiai reakciók a lehet legnagyobb felületen 

mehessenek végbe. Ezután savas hidrolízissel, vagy enzimes hidrolízissel (pl. alfa-amiláz, béta-amiláz, glüko-

amiláz segítségével) történik meg a hosszú szénhidrát-láncok feldarabolása és glükózzá alakítása. Az erjesztés 

során élesztő bekeverésével, hűtött körülmények között történik meg az alkohol előállítása (9. ábra). 
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Alacsony alkoholtartalmú (10-18%), nagy víztartalmú és szilárd maradványanyagot is tartalmazó cefre 

keletkezik. A cefréből az alkohol kivonása több fokozatú desztillációval történik, a desztilláció végterméke 

általában 95-96%-os alkohol, melyből általában molekulaszűrő segítségével érik el a 99,9%-os tisztaságot. A 

tiszta alkoholt a végfelhasználásnak megfelelően denaturálják vagy benzinbe keverik. A maradványanyag (DGS 

– Distillery Grainwith Solubles, vagy DDGS – Dried Distillery Grain with Solubles) a desztilláció utáni 

cefremaradvány szárazanyag tartalma. A szárazanyagot a vízből centrifugálással vonják ki, és/vagy bepárlással. 

Az így nyert, magas nedvességtartalmú (60-70%m/m nedvesség) DGS takarmányozásra használható ugyan, de 

nem tartható el néhány napnál hosszabb időn át. A hosszú idejű tárolás érdekében a DGS-t legalább 16%-os 

nedvességtartalom alá ki kell szárítani, így kapjuk a DDGS-t, ami alacsony nedvességtartalmú, magas fehérje és 

rosttartalmú, takarmányként jól hasznosítható anyag. 

Az bioetanol elállítás termékkihozatalát tekintve, egy kg glükózból elméletileg 51,1% etanol nyerhet, a 

gyakorlatban ez a legkedvezőbb esetben 48% körüli érték, kiegészítve mintegy 1200 kJ/kg hőenergia 

fejlődésével. (Bai, 2003). A fejlesztési lehetőségek itt tehát a celluláz enzim minél olcsóbb elállításában és a 

képződő hatalmas szennyvízmennyiség (kb. 13 liter víz/liter bioetanol) hatékony kezelésében (pl. biogáz-

elállítás), illetve újrahasznosításában keresendők. Hazai viszonyok között állagosan egy tonna búzából 360 l, 

míg egy tonna kukoricából 376 l bioetanol állítható el. 

További lehetséges növények szénforrásként szolgáló növényekre jellemző átlagos hazai hozamok: 

• cukorrépa 3248 l/ha, 

• csicsóka 4230 l/ha, 

• cukorcirok 3200 l/ha, 

• burgonya 1861 l/ha, 

• zab 927 l/ha, rozs 900 l/ha. 

A bioetanol fő nyersanyagforrásai a keményítő tartalmú mezőgazdasági termények és a cukornövények. 

Ezeknek össztermése, cukor- ill. keményítőtartalma mellett alkohol-kihozatala is meghatározza a bioetanol 

gyártására való alkalmasságukat. 

5. Burgonya termesztésének ökonómiai kérdései 

Különösen a csapadékosabb, hűvösebb éghajlati viszonyok mellett termelése kedvező gazdasági eredménnyel 

folytatható. Hazánk döntő részén, az északi fekvésű tájakat kivéve elsősorban öntözéssel terme a gépi eszköz 

nagyságát tekintve az általánosan alkalmazott gépek értéke 80-150 eFtE Ft/ha – szerényebb a speciális gépek 

értékével szemben –, amely elérheti hektáronként a 300 ezer forintot is. 

Nagyon jelentős az öntözés tőkeszükséglete – 300-400 eFt/ha –. Amennyiben a tárolás eszközszükségleteit is 

figyelembe vesszük, az eszközök beszerzési árán számolva megközelítheti, vagy meghaladja az 1 millió 

forintot. 

A burgonya forgóeszköz szükséglete más növényekhez képest kiemelkedően nagy. Évi átlagban a lekötött 

értéke 250-350 ezer Ft/ha, ami elsősorban a vetőgumó jelentős beszerzési árával függ össze.. 

A költségek alakulásának elemzésekor kitűnik, hogy a talajelőkészítés, tápanyagvisszapótlás és a vetés a 

termelési költségek legnagyobb részét mintegy 50-65%-át teszik ki. E költségcsoporton belül meghatározó 

szerepe van a vetőgumónak, amely a termelés költségeinek 30-40%-át is elérheti. A munkaműveletek közül a 

növényápolás, növényvédelem, illetve az öntözés a legkisebb költségtényezőit jelenti a burgonya 

termesztésének, amik 10-15 %-t tesznek ki (80-170 ezer forint). A betakarítás költségei a termelés költségeinek 

20-30%-át teszik ki. A jövedelem fokozásának növelésének lehetőségei közül az értékesítés biztonságának 

megteremtésén túl lehetőség van a hozamok fokozására, ami a jó vetőgumó megválasztásával, az öntözéssel és 

az egyes technológiai elemek helyes végrehajtásával lehetséges. A 20 tonna alatti burgonyahozamok rendkívül 

szerények, ilyen színvonalú termelés általában veszteséges (Nábrádi et al., 2007). 

6. Cukorrépa termesztésének ökonómiai kérdései 
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A cukorrépa termőterülete 2003-ban közel 6 millió, a cukornádé 20 millió hektár körül alakult. A nemzetközi 

előrejelzések 2013-ig a cukorrépa területének 2 %-os csökkenését, míg a cukornád termőterületének 10 %-nál 

nagyobb növekedést prognosztizál. A legnagyobb cukorrépa-termesztő országok Franciaország 11,1 %, USA 

10,75 %, Németország 9,97 %. hazai cukorrépa vetésterülete az elmúlt két évtizedben közel a felére csökkent, 

jelenleg az elmúlt öt évben 60-65 ezer hektár területre állandósult. A cukorrépa melléktermékei (leveles répafej, 

répaszelet, melasz) fontos szerepet töltenek be az állattenyésztés takarmányozásában. A termesztése mindenkor 

a belterjesség fokmérője a mezőgazdaságban (Nábrádi et al., 2007). 

A cukorrépa termesztésének speciális gépigénye (vetőgép, betakarítógép), illetve jelentős szállító jármű 

szükséglete jelentős tőkelekötést igényel A talaj és a klíma, különösen a talaj vízgazdálkodása és a csapadék 

eloszlása a hozamot biztossá vagy bizonytalanná teheti, ami a termelés kockázatát növeli vagy csökkenti és 

ezáltal jelentősen befolyásolja a termesztés jövedelmezőségét. 

A cukorrépa-termesztést a következő tényezők vizsgálatával, elemzésével célszerű szervezni: 

• a cukorrépa talaj- és éghajlatigénye, 

• a fajta, a tőszám és az elővetemény megválasztása, 

• a korszerű tápanyag-gazdálkodás, 

• az okszerű talajművelés, 

• az időbeni és minőségi vetés, 

• az integrált növényvédelem és növényápolás, 

• a szakszerű öntözés, 

• a jól szervezett betakarítás és tárolás, 

• a költségtakarékos melléktermék-felhasználás, 

• az igényes költség- és jövedelemelemzés, 

• a célra orientált fejlesztés. 

A növényvédelem közgazdasági értékelése három problémát vet fel: 

1. a növényvédelmi eljárás elhagyásából keletkező veszteségek értékének kifejezése, 

2. a védekezési eljárások ellenére felmerülő növényi károk becslése, 

3. a védekezés költsége (anyagköltségek, vízszállítás, kijuttatás). 

Öntözés a termelés biztonságát és nagyságát befolyásoló olyan agrotechnikai művelet, amely a növények 

dinamikus vízigényét elégíti ki. A pótlandó vízmennyiséget mindenkor a talaj hasznos vízkészletének, a 

tenyészidő alatt lehullott csapadék mennyiségének és eloszlásának figyelembevétellel kell meghatározni. 

A betakarítási módoktól függően befolyásolják a termésveszteséget. A betakarítási veszteségek három fő 

csoportba sorolhatók: 

1. a betakarító gépek üzemeléséből eredő, 

2. a betakarítási kedvezőtlen körülményei miatt keletkező és 

3. a betakarítási idő megválasztásából adódó veszteségek. 

A jelenleg forgalomban lévő betakarítógépekkel a műveleteket egy-, két- és három menetben lehet elvégezni. A 

betakarítási mód megválasztását a rendelkezésre álló betakarító gép, a terület nagysága, az átvevő által 

meghatározott mennyiség és a betakarítási költség együttes figyelembevételével határozzuk meg (Nábrádi et al., 

2007). A cukorrépa-termelés költsége a társas és egyéni gazdaságokban, 2005-ben az alábbiak szerint alakult: 
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7. Keményítő alapú bioetanol gyártás 

A leggyakoribb keményítő tartalmú növények hazánkban többek között a búza, a kukorica és a burgonya. A 

keményítő tartalmú nyersanyagokat kétféle módon dolgozható fel: 

1. A gabonaszem nedves őrlése után frakcionálják a nyersanyagot, és a különválasztott keményítőt enzimes (α-

amiláz, amiloglükozidáz és pullulanáz) hidrolízissel glükózzá bontják. Ezt követően élesztővel etil-alkohollá 

erjesztik. Ekkor lehetőség van a magban lévő többi komponens külön-külön kinyerésére és értékesítésére 

(csíraolaj, fehérje és rost). 

2. A gabonaszemek szárazőrlése után kapott őrleményt, mindennemű szeparálás nélkül enzimes kezelésnek 

vetik alá és az így nyert hidrolizátumot erjesztik alkohollá. A hidrolízis és fermentáció az ún. szimultán 

szacharifikáció és fermentáció (továbbiakban SSF) elnevezésű művelet keretében egyszerre elvégezhető, és 

így energia takarítható meg. Az SSF-hez tehát szükség van két vagy több enzimre és egy mikrobára. A 

mikroba, legtöbbször élesztő (Saccharomyces cerevisiae), ami az erjesztést végzi. 

A csicsóka szintén polimer (inulin) formájában tartalmazza a szénhidrátot, feldolgozása aprítással, majd 

hidrolízisel történik. 

8. Cukornövényen alapuló bioetanol előállítás 

Ebben az esetben nincs szükség hidrolízisre, csak ki kell nyerni a növényből a cukrot. Mérsékelt égövben 

általában a cukorrépa és a cukorcirok alkalmas erre a technológiára, míg a trópusi éghajlaton a cukornád. 

A cukorrépa nagyon jól használható cukorgyártásra, azonban a betakarításnál nehézséget okoz az, hogy a 

földből kell begyűjteni, továbbá a betakarítás után legkésőbb pár hónappal fel kell használni, így a cukorgyár 

csak kampányokban képes dolgozni, ami tovább rontja a gazdaságosságot. 

A cukorcirok szintén szezonális növény, előnye azonban, hogy kevésbé igényes a termőterület minőségét 

illetően. 

9. Bioetanol felhasználása 

A bioetanolt használhatják a benzinbe keverve. A keverés történhet közvetlenül, vagy az izobutilén 

(kőolajfinomítás mellékterméke) hozzáadásával. A bioetanol benzinhez történő keverését izobutilénnel történő 

reagáltatás előzi meg. Így jön létre a jelentős bioetanol-tartalma miatt bioüzemanyagnak tekinthető etil-tercier-

butiléter (ETBE). Az ETBE leggyakrabban a Magyarországon is használt hagyományos oktánszám-növelő, az 

MTBE (metil-tercier-butil-éter) kiváltására szolgál, amelyet azért kevernek a benzinhez, hogy annak 

oxigéntartalmát, oktánszámát növeljék. Az ETBE azért bioüzemanyag, mert a gyártásához használt bioetanol 

növényi eredetű. Ezzel szemben az MTBE előállításához jelenleg használt metanol nem megújuló erőforrásból 

származik, hanem földgáz feldolgozásából. 
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Az ETBE gyártásához használt vízmentes alkohol, a bioetanol alapanyaga alapvetően két típusú lehet. Egyrészt 

készülhet keményítő és cukor alapanyagú mezőgazdasági terményekből (búza, kukorica, cukorrépa, burgonya, 

manióka, cukornád), másrészt alapulhat a gyártás cellulóz tartalmú biomasszán (növényi eredetű szálak, rostok) 

is. Ez utóbbi eljárás azonban kevéssé elterjedt. 

Az ETBE motorikus tulajdonságai megegyeznek az MTBE-vel, viszont szemben az MTBE-vel, amit földgázból 

állítják el, az ETBE 47% bioetanolt tartalmaz (Gyulai, 2009). 

Másrészt a kőolaj alapú üzemanyag helyettesítőjeként, közvetlenül hajtóanyagként is alkalmazható Otto-

motorokban a motorbenzinbe keverve valamekkora térfogatszázalékban: E2, E5, E10, E15, E20, E25, E50, E85 

(a szám az etanol térfogatszázalékára utal a motorbenzinben). 

10. A bioetanol előnyei 

A bioetanol a benzin energiatartalmának csak 65%-át jelenti térfogategységre vetítve, azonban hidrogéntartalma 

jóval magasabb, ezért hatékonyabb égést biztosít. Emiatt az alacsonyabb energiatartalom ellenére is (max. 10-

20%-os bekeverésig) kismérték teljesítménynövekedést okoz és a benzinfogyasztást valamelyest (10%-os 

bekeverés esetén kb. 2-3%-os) meghaladó fogyasztást kedvezőbb károsanyag-kibocsátással kompenzálja. A 

gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a benzinbe kevert 5-10%-nyi etanolt gyakorlatilag bármilyen autónál 

károsodás nélkül kivitelezhet. Ennél nagyobb arányú használathoz azonban speciálisan erre a célra készült 

járműre vagy körülményes átalakításra van szükség. 

A vizsgálatok szerint csökkent a szénhidrogének, a szén-monoxid kibocsátása, illetve nem keletkezik számos 

szennyező anyag, amely a benzin elégetésekor igen. 

Tág skálán van az alapanyag lehetősége: cukortartalmú növények, s azok feldolgozásának melléktermékei, 

keményítő tartalmú gabonák, lignocellulóz. 

További előnye a bioetanol előállításnak, hogy a mezőgazdasági túltermelés feleslege itt hasznosítható. 

Míg a bioetanol gyártás során keletkező melléktermékek állati takarmányként jól hasznosíthatóak (KVVM, 

2008). 

11. A bioetanol hátrányai 

Az etanol a gépkocsik fém, műanyag és gumi alkatrészeit is károsíthatja. Ha az üzemanyag gumival érintkezhet 

(flexibilis benzincső-szakaszok, gumitömítések), nem használható magas etanol arányú üzemanyag. 

Az alkohollal érintkező tömítések jelentős mértékben kitágulnak és az üzemanyaggal akár csak közvetetten is 

érintkező tömítések (pl. olajtömítések, szimmeringek) is hamarabb tönkremennek. Az etanol az alumínium és 

magnézium alkatrészeket is károsítja, és víztartalma miatt a lemezből készült üzemanyagtartályok 

átrozsdásodását is elidézheti. 

Az etanol kenőképessége a benzinénél sokkal rosszabb, ami a befecskendező fúvókák és a benzinpumpa 

élettartamára nézve is kedvezőtlen. Az alkohol a benzinnel ellentétben vezeti az elektromos áramot, így azt a 

benzinszivattyú hajtómotorján hűtési célzattal átáramoltatni is kockázatos (KVVM, 2008). 

Energiamérlegük sokak szerint negatív, több energiát használnak fel az előállításához, mint amennyi a bioetanol 

energiatartalma. Pl. a kukoricatermesztés során 30 százalékkal több energiát használnak fel, mint amennyit a 

késztermékből ki lehet nyerni, nem beszélve a trágyázás okozta vízszennyezésről és talajerózióról. 

Az etanol használatával mindössze 13 százalékkal lehetne csökkenteni a szén-dioxid kibocsátása a gyártási 

procedúra miatt, (erjedés széndioxid kibocsátása), de itt sem számoltak az alapanyag megtermelése közben 

keletkező szén-dioxid-kibocsátással 

Magasak a beruházási, üzemeltetési költségek. Emellett az etanollal a benzin hatékonyságának 70 százalékát 

lehet elérni a motorban (Gyulai, 2009). 
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7. fejezet - VI. A biodízel alapanyagok 
előállításának gazdasági kérdései 

1. 

A biodízelgyártás legelterjedtebb növényi alapanyagai világszerte a repce, napraforgó, valamint a szója és 

pálmaolaj. Biodízelt elállítanak továbbá állati zsírokból is és használt sütolajból is. Magyarországon a 

napraforgó és a repce jelenti a biodízel széleskörben alkalmazható potenciális növényi alapanyagait. 

Hazai természeti adottságaink kiválóan alkalmasak a növénytermesztésre, stagnáló népességünk és a csökkenő 

állatállomány viszont korlátozza a belföldi értékesítést. Ennek köszönhetően - elsősorban a gabonaágazatokban - 

évről évre jelentős feleslegek tárolásáról és külföldi értékesítéséről kell gondoskodni, a kukorica intervenciós 

felvásárlásának megszűnése, valamint a cukorrépa-ágazat EU-szabályozásának szigorodása pedig hosszú távon 

kérdőjelezi meg ezen ágazatok hagyományos hasznosítási módjainak jövőjét, legalábbis a jelenlegi 

vetésterületen (Bai, 1999). A problematikus értékesítési lehetőségek tehát piaci szempontból lehetővé teszik, 

energiapolitikai és környezetvédelmi (Bai et al, 1999) szempontokból pedig hosszabb távon kikényszerítik a 

folyékony hajtóanyagok előállításában rejlő lehetőségeink jobb kihasználását. Ezen eljárások igen alkalmasak a 

termelés biztonságának fokozására, hiszen diverzifikálják a gazdálkodók tevékenységét és piacképes, de akár 

saját felhasználásra is alkalmas termékeket állítanak elő. A biodízel előállítása - indirekt módon, az 

olajnövények vetésterületének növelése révén - csökkentheti a piaci feleslegeket előállító növények 

vetésterületét is, ezért az olajnövényeken kívül a gabona-ágazatokban is stabilizáló szerepet tölthet be. 

A Világ biodízel-előállításában meghatározó az EU által előállított mennyiség, melynek 80 %-át három ország 

(Német-, Francia- és Olaszország) állítja elő közülük pedig Németországé a vezető szerep (52 %). Miután 

exportpiacként a hazai biodízel-előállítók részére is érdekes lehet a német piac, a hazai szabványok is a német 

előírásokon alapulnak, továbbá egy beindulás előtti állapotban hasznos lehet egy jól működő külföldi példa, 

ezért cikkemben bemutatom mindkét ország piacának meghatározó jellemzőit (Bai, 1999). 

A biodízel az olajtartalmú növényekből (repce, napraforgó Európában; szója, napraforgó az USA-ban; repce, 

fenyőpulp-gyanta Kanadában; olajpálma a trópusi vidékeken) kisajtolt olajból (triglicerid), állati zsiradékból, 

még a használt sütőzsiradékból is előállítható. 

Két gyakorlati előállítási mód terjedt el, amelynek kétféle végterméke van: 

• Egyrészt az ún. zöld dízel, amikor is a növényi nyersolajat tisztítják, gyantamentesítik, 

• Másrészt a metanollal, lúgos közegben észteresített változat. 

• Repceolaj észteresített változatát repceolaj-metilészternek (RME), a szója észteresített változatát szójaolaj-

metilészternek (SME) nevezik (Gyulai, 2009). 

A „zöld dízel”olcsóbban állítható elő, mint az észteresített változat. A „zöld dízel”nagy cetánszáma miatt 

alkalmas hozzákeveréssel a dízelolaj cetánszámának emelésére és annak hatékonyságát javító nitrátalapú 

adalékok helyettesítésére. Azonban a szabványminőség elérése az értékesíthetőség alapfeltétele. 

A repce magas olajtartalma miatt (30 %) nagyon kedvelt biodízel alapanyag, szemben a szójababbal, melynek 

18 %-os az olajtartalma. 250 kg repce- vagy 500 kg szójamagból 100 kg olaj nyerhető és 100 kg tisztított 

növényi olajból 11 kg metanollal észteresítve 100 kg biodízelhez és 11 kg glicerinhez jutunk. 

Az RME energiamérlege pozitív: 1,9/l, ill. a melléktermékeket (olajpogácsa, glicerin) is figyelembe véve 2,65/l. 

A mérleg hőenergia nyeréssel javítható, ha a repcekórót is elégetik. Az SME energiamérlege pozitív: 2,5/l, 

észteresítve 4,1/l-re is növelhető. Az energiamérleg tovább javítható termőképesebb fajták termesztésével, 

takarékosabb termesztéstechnikával. A hagyományos dízelolajhoz keverve (5%-os keverési arány) nem kell a 

motorokon változtatni (Gyulai, 2009). 

2009-től 2015-ig 6,25 %-ról 8 %-ra kell növelni a hajtóanyagokon belül a biológiai eredetűek arányát, fűtőérték 

alapján. A gázolaj biodízel-tartalmának el kell érnie a 4.4 f% (=5 t%) mértéket. 
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Kedvezményes energiaadó érvényes a biodízelre és a hajtóanyagként felhasznált növényolajra 2011-ig. 2012-től 

az adó mértéke közel eléri a normál gázolajra érvényes (47 €c/l) adatokat (1. táblázat). 

A kedvezmény igénybe vételének feltétele a jogszabályban megszabott minőség elérése. Ennek megszegése 

esetén 50 €c/l büntetés fizetendő. 

A hazai üzemek kapacitása mintegy 15 ezer t/év, az érdeklődés azonban ettől jóval nagyobb. Ez évben 

várhatóan 5-6 új üzem kezdi meg a termelését (Komárom, Bábolna, Szerencs, Tab, Pacsa, Polgár, forrás: 

www.zoldtech.hu), amelyek termelési mérete - a régebbi üzemek tervezett fejlesztéseivel együtt – elérheti a 

250-300 ezer t/év-et. Az Új Magyarország Program 250 ezer t biodízel előállítására szolgáló kapacitás létesítését 

támogatja. Ehhez még hozzájárul a második generációs bioüzemanyagok kutatás-fejlesztésének kiemelt 

támogatása ((2058/2006 (III. 27.) kormányhatározat), mindezek azonban nagymértékben szemben állnak a 

jelenlegi restriktív gazdaságpolitikával. A támogatások kiszámíthatatlansága, illetve esetleges akadozása viszont 

rosszul működő referencia-üzemeket, illetve a befektetők elriasztását eredményezheti. 

Míg az EU biodízel-szabványa repce alapanyagra (RME) van kidolgozva (hiszen ez a meghatározó olajnövény 

az EU-ban), aminek összetétele eltér a napraforgóból előállított biodízelétől (SME). Ilyen módon tisztán 

napraforgóra nem célszerű alapozni a hazai biodízel előállítását. A hazai időjárási viszonyok sokkal 

kedvezőbbek a napraforgó-termesztésre, a hazai repce termésátlaga jóval alacsonyabb, önköltsége (ebből 

adódóan) rendszerint jóval magasabb a konkurrens nyugat-európai repcétől. Átlagosan 1 600 kg/ha a 

repcehozam, míg a szójababé 2 890 kg/ha. 1 568 kg/ ha repce termeléséhez 4, 4 millió kcal energiabevitelre van 

szükség. 1 000 liter repceolaj előállításához 13 millió kcal a teljes energiaszükséglet, ugyanakkor 1 kg szója 

termés 2 300 liter vizet igényel. A repceolaj viszkozitása a hagyományos, fosszilis olajokéhoz képest nagyon 

magas, úgy csökkenthetjük, hogy melegítjük, vagy magasabb rendű alkoholt keverünk hozzá. 

2. Szójatermesztés ökonómiai kérdései 

A szója egy távolkeleti mondás szerint „csodanövény”, a növények királynője. Magja szárazanyagra számítva 

40% fehérjét és jóval több mint 20% olajat tartalmaz. Hazánk sajnos termeszthetőségének legészakibb határán 

van. Amennyiben a szóját öntözik, amit általában meghálál, az ápolás költségei az összes költségnek a 

legnagyobb részét tehetik ki. 

A műveleti költségek közül ha a szóját öntözzük, esetenként a legkisebb a betakarítás költsége, az összes 

költségnek a 25-30%-át teszi ki. Az anyag és segédüzemági költség mintegy 45-55 %-t tesz ki az összes 

költségből. Jövedelmezőségi rátája is 20-30% körül alakul. (Nábrádi et al., 2007) 

3. Repcetermesztés ökonómiai kérdései 

A világ repcetermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása a következő: Európai Unió (25) 

34%, Kína 27%, India 16%, Kanada 12%. Az összes termés 44 millió tonna, ebből az Európai Unió 15,2 millió 

tonna, ebből saját felhasználása 13,7 millió tonna. A repcetermesztés kézi munka igénye kicsi. Munkafolyamatai 

jól gépesíthetők. Eszközigénye a gabonagépsorok némi átalakításával biztosítható, így a repce termesztésbe 

vonása nem igényel többletberuházást: a kedvező ágazattársítású növények közé tartozik. A repce forgóeszköz 

igénye az őszi kalászos gabonafélékhez hasonló, bár vetőmagköltsége kisebb, igényes növényvédelme azonban 

esetenként költségesebb. A forgóeszközigénye szintén a gabonafélékhez hasonló, bár a vetőmagköltség kisebb, 

viszont a növényvédelem költségesebb. A költségek közül a legjelentősebb tétel az anyagköltség 37,2 – 37,7 % 

a társas és egyéni vállalkozásoknál (Nábrádi et al., 2007). Nagyságrendileg a gépköltség hasonló nagyságú a 

saját és idegen szolgáltatás vonatkozásában a társas vállalkozásoknál a saját 19,1 %-a az idegen 6,1 %, az 

egyénieknél a saját 4,6 %, az idegen 21,2 %. Jelentős az eltérés a munkabér + köztehernél is (3-10 %) (10. ábra). 
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4. Napraforgó termesztés ökonómiai kérdései 

Az Európai Unió felhasználása 2004-ben 4,8 millió tonna, 2014-re viszont 5,1 millió tonnára növekszik. A 

napraforgó termesztésének kockázata lényegesen kisebb, mint a többi olajosnövényé, ez lehetővé teszi, hogy 

egy-egy vállalaton belül vezető ágazat legyen. Ezt igazolja, hogy nem igényel speciális gépeket, a gabona és 

kukorica gépsorai alkalmasak termesztésére. Kivétel a betakarítás, amely külön adaptert igényel, amely 

felszerelhető a gabona-kombájnra. 

A költségek vizsgálata alapján az anyagköltségek 34,5 % a társas vállalkozásoknál, és 36,0 % az egyéni 

vállalkozások esetében. Jelentős eltérés mutatkozik a két vállalkozási forma között a gépköltségeknél (22,8 a 

társas gazdaságoknál 18,2 %, az egyéni gazdaságoknál 18,8). Az idegen gépi szolgáltatásoknál fordított a 

nagyságrend, amíg társas vállalkozásoknál 4,5 %, addig az egyéni vállalkozásoknál 12,0 %. A munkabér és 

közteher vonatkozásában fordított a helyzet, 9,5 % illetve 4,6 %, hasonlóan a földbérleti díj esetén is 11,1 % és 

5,3 % a két gazdasági csoportnál (Nábrádi et al., 2007) (11. ábra Forrás: Csipkés és Nagy, 2010). 

 

5. Biodízel-előállítás 

Motorikus alkalmazáshoz az olajat észterezik, zsírsav-metilészterekké (FAME). E technológia során a hidegen 

sajtolt olajat nátrium hidroxidos metilalkohollal (vagy bioetanollal) keverik össze, majd ülepítik és alulról 

leválasztják a glicerines, felülről pedig a metilészterezett részt. A folyamat során az olajmolekula, kisebbre 

bomlik szét. Repce-metilészter (RME) és napraforgó-metilészter (SME) a repce illetve napraforgóolaj 

megbontásából keletkező növényi zsírsavak átészterezésével készül. A folyamat mellékterméke a glicerin és a 

káliumszulfid (a felesleges KOH-t általában kénsavval közömbösítik). Utóészterezés után az ülepítőből 

glicerinmentes repcemetilésztert vízzel lúgmentesítik, majd beállítják a kívánt lobbanáspontot, úgy, hogy a 

felesleges metilalkoholt visszanyerik. 

A biodízel észterezéssel történő_ előállítása szintén jól kezelhető_ technológia. A reakció hőmérséklet kb. 65 0 

C, a szükséges nyomás pedig 1,3 bar körül van. Ezzel az eljárással kb. 98%-os kihozatal érhet_ el minimális 

reakcióid_ mellett. A biodízelgyártás ezért kevésbé energiaintenzív, mint a bioetanol előállítása, és a 

melléktermékek kezelése is megoldott: a préselésnél keletkezett, ún. repcedarát pelletálják és takarmányként 

hasznosítják. A klasszikus hidegsajtolásos technológia energiaigénye 2328 MJ/ tonna RME (Janulis, 2003). 

Az észterezési eljárás egyik nyitott kérdése a képződött glicerin hasznosíthatósága, melynek megoldására a 

következő lehetőségek kínálkoznak: tovább finomítva gyógyászati célra, tüzelőolajhoz keverve eltüzelik, vagy 

trágyalébe (kb. 2%-os mértékig) keverésére és kiöntözés (Barótfi, 2000). 
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Az olajnövények esetében a hozam és a zsírsavsav összetétele (minél hosszabb szénláncú, minél kevesebb 

telítetlen zsírsavat tartalmazó) egyaránt lényeges szempont lehet. Utóbbira jó példa az OLSAVIL hibrid, mely 

90 % fölötti olajsavtartalommal rendelkezik. A gyakorlatban mindezt kiaknázni csak intenzívebb és – - 

különösen a repcénél – termőhely-specifikus termesztés-technológiával lehet. A biodízel önköltségében az 

alapanyagköltség aránya elérheti a 80-85%-ot, az országos termésátlagok pedig a kisparcellás kísérletek 

eredményeinek csak 50-60%-át teszik ki. 

A maximum 20% biodízelt tartalmazó B20-as üzemanyagot gyakorlatilag bármelyik dízelmotorban 

problémamentesen és módosítások nélkül lehet alkalmazni, és nem okoz teljesítmény vagy fogyasztásromlást 

sem – bár a motorolaj cseréje gyakrabban szükséges. Ennél magasabb bekeverési arány a modern dízelautók 

többségében alkalmazható módosítások nélkül, vagy kisebb módosításokkal. 

A biodízel üzemanyagok előnyei 

• A biodízellel működtetett motor kipufogógáz összetétele kedvezőbb, mint a dízelolaj-emisszióé. 

• A jelentéktelen kéntartalom (0,002% a biodízel, 0,15% dízel) miatt alkalmazhatók az oxidációs katalizátorok, 

s a nitrogénoxid kibocsátás csökkenthető. 

• Biológiailag lebontható (a talajban néhány hét alatt lebomlik), kenőanyagként sem okoz fáradt-olaj 

problémát. 

A biodízel üzemanyagok hátrányai 

• Kipufogógáz nitrogénoxid-tartalma nagyobb a hagyományos dízelolajhoz képest, bár lényegesen csökkenteni 

lehet késleltetett befecskendezéssel és oxidáló katalizátorral (dízelolajjal működő motorokhoz nem lehet 

katalizátort használni, mert a dízelolaj kéntartalma a katalizátort „mérgezi”); 

• Szagkibocsátás jellemzi; 

• Oldószer jellegű viselkedése folytán károsíthatja a lakkozott alkatrészeket; 

• Dermedéspontja -10 fok, a dízelé -15 fok; 

• Rosszak a kenési tulajdonságai, alkatrészek hamarabb kopnak (ricinus olajjal javítható); 

• A zöld dízel megtámadja a gumitömlőket, ezért a vele érintkezésbe kerülő vezetékeket polietilénre vagy 

fémre kell kicserélni; 

• Ha nem elég tiszta a biodízel, az üzemanyagszűrők eltömődését okozhatja; 

• A biodízel energiatartalma a dízelolaj energiatartalmának 91%-a ; 

• A zöld dízellel üzemelő motorok teljesítménye általában nem marad el a dízelolajos motorokétól, de 

tapasztaltak 5-10%-os teljesítménycsökkenést is (turbófeltöltéssel kezelhető, vagy biodízel-dízelolaj keverése 

esetén nem jelentkezik); 

• Az összes dízellel hajtott motor biodízellel való hajtása lehetetlen, mert sehol sincs elegendő terület a teljes 

szükséglet megtermelésére; 

• Jelenleg csak adómentesen versenyképes az ásványi olajjal, ám az adó elengedése csökkenti a költségvetési 

bevételeket; 

• A biodízel melléktermékei nem a legkiválóbb takarmány-alapanyagok, ezért hasznosítási lehetőségük 

korlátozott (elégetés, biogáz előállítás jöhet szóba esetükben) (Gyulai, 2009). 

6. A bioüzemanyagok környezeti teljesítménye 

A bioüzemanyagok környezeti teljesítményét vizsgálva előnyként jelentkezik: 

• a zárt karbonciklus, 
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• a fosszilis üzemanyagok használatánál kedvezőbb CO2 és ÜHG kibocsátások, 

• a fosszilis üzemanyagok használatánál kedvezőbb energiamérleg, 

• és az a tény, hogy a bioüzemanyagok a környezetbe kerülve biológiai úton lebomlanak. 

A bioüzemanyagok alkalmazásának környezeti hátrányai: 

• a bioüzemanyagok elállításához szükséges mezgazdálkodás energiaintenzitása, 

• az intenzív mezgazdálkodás magas műtrágya és vegyszerfelhasználása, 

• előbbi esetleges talaj-, és talajvízszennyez hatása, 

• a monokultúrás növénytermesztés káros tulajdonságai, 

• esetleges invazív fajok terjedése, valamint 

• a bioüzemanyagok alkalmazása az egyéb ÜHG kibocsátást csökkentő alternatíváknál (pl. villamosenergia és 

hőtermelés) költségesebb megoldás lehet (KVVM, 2008). 
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8. fejezet - VII. A biogáz alapanyagok 
előállításának gazdasági kérdései 

1. A biogáztermelés alapanyagai 

Mezőgazdaságból származó anyagok: trágya, kukorica-, fűszilás, cukorcirok, csicsóka, CCM (Corn Colb Mix), 

zöld növényi hulladék, répafélék, burgonya, gabonafélék, ocsú, szalma, széna, kender, szudáni fű, kínai nád, 

káposztalevél, tartósított tömeg takarmányok (pl. szilázs, silókukorica), zöld vágási hulladékok. 

Élelmiszeriparból származó melléktermékek: cukorrépaszelet, tejsavó, sütési zsiradék, repcepogácsa, 

burgonyahéj, burgonya-feldolgozási maradék, napraforgó pogácsa, törköly, (sör, szőlő, pálinka), konzervipari 

hulladékok, vágóhídi hulladékok, bendőtartalom, száraz kenyér, glicerin. 

Egyéb anyagok: depóniatelep, szennyvíziszap, állati tetemek, piaci szerves hulladékok, lejárt szavatosságú 

élelmiszerek, éttermi-, konyhai hulladékok, lakossági szerves hulladék szelektív gyűjtésből. 

2. Gabona alapú biogáztermelés 

A kísérletek során három gabonaféle biogáz potenciálját mérték. Ezek a búza, rozs és tritikálé. A kísérletek 

során többszöri időpontban történt a növények betakarítása. A tanulmányban feltüntetett un. ECA-Stadiumok a 

növény érési állapotát fejezik ki. Ezt a levelek számából és a kalászérési állapotából lehet megállapítani. 

Magyarországon ez a rendszer nem elterjedt. Ehelyett csak a 2,4,6,8 leveles stádiumot szokták megadni és a 

kalászban található szemek érettségét. A betakarítás itt is szecskázást és silózást jelent. Az első_ betakarítás 

időpontja május 13. volt az utolsóé augusztus 1. Összesen öt id_pontban történt a növények betakarítása. 

Ahhoz, hogy az egységnyi területen megtermelhet_ biogáz és ezen felül metán mennyiségét meg lehessen 

határozni, szükséges az adott növény friss massza szárazanyag tartalmát százalékban ismerni. Ebből 

meghatározható, hogy adott szárazanyag tartalom mellett mekkora szárazanyag mennyisége egy hektáron. 

A kutatások kimutatták, hogy 30%-os szárazanyag tartalom esetén szinte mindegyik faj 15 t szárazanyag 

masszával rendelkezett. A növekvő szárazanyag tartalom nem vezet nagyobb szárazanyag mennyiséghez 

hektáronként. Mindhárom növényfaj esetén 13 és 19 t TM 6 között alakul a termés. A búza, rozs és tritikálé 

esetén különbözőképpen alakul a növények biomassza képzése: a rozs és tritikálé hamarabb érnek el magasabb 

metánhektár termést, mint a búza. A búza esetén a legnagyobb metánképzési potenciál a vegetációs idő_végén 

alakult ki. Fajtától függően a metánhektár termés 4002 és 4415 m3 /ha között lakult. Gabonanövények esetén a 

következő szempontokat kell figyelembe venni, ha energetikai céllal termesztjük azokat: 

• Őszi vetés esetén a lehet_ legnagyobb biomasszatömeget a kora tavaszi hónapokban érik el (rozs, tritikálé) 

• 30%-os szárazanyag tartalomig termésnövekedést biztosítanak. Magasabb szárazanyag tartalom nem 

kívánatos, mert a növények növekvő_ szárazanyag tartalom mellett egyre 

• jobban elfásulnak, lebontásuk nehezebb lesz, keményítő_tartalmuk növekszik. 

• Azok a fajták jobbak, melyek biomasszatömegüket az egész növényben egyenletesen elosztva alakítják ki, 

nem pedig a kalászban összpontosul nagy tömeg. (Érdemes a régi fajtákhoz visszanyúlni, ahol a szemtermés 

arány a szárhoz viszonyítva nem nagy.) 

• A több növényből álló kultúrákban a rozs és tritikálé jobban alkalmazható, mert a növény egész éves 

fedettséget biztosít (amikor el van vetve) és kora tavasszal nagy biomasszahozama van. 

3. Biogáztermelés kukoricából 

A kukorica C4-es növény. Az általánosságban bevett C3-C4-es vetésforgóban igen fontos szerepe van. Ettől a 

növénytől lehet a legnagyobb hektárról származó energiapotenciált elvárni. Három féle termesztéstechnológia 

jöhet számításba az alkalmazásakor: 
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1. Az adott évben mint főnövény csak kukorica lesz elvetve. 

2. Az adott évben egy gabonaféle mint elővetemény, és mint főnövény kukorica lesz vetve. 

3. A kukorica vetése valamely növénnyel keverten történik. Pl. kukorica és napraforgó egyidejű vetése. 

Az adott fajta, a vetésterület elhelyezkedése és a csapadék mennyisége nagymértékben befolyásolja a képződő 

metán mennyiségét. 25000 kg szárazanyag/ha elérhet_ mennyiség 35%-os szárazanyag tartalomig. A túl kései 

érésű fajták csak 28%-os szárazanyag tartalmat tudtak elérni. 30-33%-os szárazanyag tartalom esetén a 

metántartalom még magas a megfelelően nagy biomassza tömeg mellett, és ezzel egy időben a silózhatóság sem 

romlik. Minden vizsgálat esetén 33%-os szárazanyag tartalom mellet volt a legnagyobb a biogáz kihozatal. Az 

adott területen jó tulajdonságú takarmány silókukorica fajták biogáz termelésre is kiválóan alkalmasak, de 40-50 

FAO számmal akár nagyobbak is lehetnek. Azonban minél későbbi érésű egy fajta, annál kevesebb biomassza 

tömeget képez a silózás idejére, ezáltal nagymértékben csökkenhet a metánhozama. Általánosságban véve 

elmondható, hogy a tejes érésben lévő_ kukorica növény silózásakor a lehet_ legnagyobb biomassza tömeget, 

optimális silózhatóságot és biogáz képződést érhetünk el (KVVM, 2008). 

4. Lágyszárú energianövények termesztetése biogáz 
előállítás céljából 

A jelenlegi viszonyok között az energetikai célú lágyszárú növénytermesztés potenciálja átlagosan 60 t friss 

biomassza hektáronként (Az átlag természetesen nagy szórást takar: lehet 20 t/ha és 100 t/ha is). Az egyre 

szélesebb körben használatos energetikai növénytermesztéssel szembeni elvárásokat követve a nemesítők az 

egyre nagyobb zöldmasszát felépítő fajták kikísérletezésére törekszenek. A nemesítői munkán kívül a 

termesztéstechnológiák is folyamatos fejlődésben vannak. A biogáz termelés szempontjából a következő 

tényezőknek van jelentősége: 

• biomassza termés mértéke hektáronként; 

• a növény kor és érettségi fázisa; 

• betakarítás időpontja; 

• trágyázás; 

• csapadék mennyisége; 

• a betakarítás minősége, szecskaméret; 

• tartósítás módja és minősége. 

Az energianövények esetén az egyik legfontosabb követelmény a lehető legnagyobb biomassza tömeg termelés 

egységnyi földterületre számolva. A jó összehasonlíthatóság érdekében alapvető, hogy a terméshozamokat ne a 

friss massza tömegében adjuk meg, hanem a szárazanyag hozamokat tüntessük fel. Energetikai szempontból 

csak a szárazanyag fog hasznosulni, a víztartalom ebben az esetben csak ballasztanyag (KVVM, 2008). 

5. A biogáz 

A természetben lejátszódó biogáztermeldés legalapvetőbb formáját (mocsárgáz) az ember már ősidők óta ismeri, 

azonban ennek a rendszernek a pontos megismerése csak a 17. sz.-ban kezdődött. A jelenleg használt 

technológia elemek a biogáztermelésben a II. vh. utáni időszakban kerültek kialakításra. A ma használatos 

biogázüzem típusok a 80-as évek elején alakultak ki. 

A biogáz megújuló energiaforrás, amely decentralizáltan áll rendelkezésre. A biogáz technológia 

környezetkímélő hatású, mivel csökkenti a légkörbe kerül üvegházhatású gázok, köztük metán, mennyiségét. A 

biogáztermelés lebontási maradéka, az u.n. ”biogáztrágya” egy jó minőség, homogén trágya, mely talajerő-

utánpótlásra kitűnően alkalmas, és mint tápanyag a földekre visszakerül az energiatermelés után. A biogáz 

üzemekben villamos- és hőenergiává lehet feldolgozni olyan energianövényeket, amelyeket élelmiszer és 

takarmány-termesztésre bármilyen okból már nem hasznosítható földterületeken állítanak elő. 
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A biogáz szerves anyagok levegőtől elzárt (anaerob) lebomlása során keletkező gázelegy, amely mintegy 50-70 

% metánt tartalmaz. További összetevői: 30-40% szén-dioxid és (kis mennyiségben) kénhidrogén, nitrogén, 

szénmonoxid, víz. Típusai a következők: 

1. szennyvíztelepi gáz 

2. depóniagáz 

3. mezőgazdasági biogázüzemekben képződő gáz. 

A biogáztermelés érzékeny mikrobiológiai folyamata csak akkor lesz biztonságos, ha rendszeresen, közel 

azonos minőségű táplálékot tudunk biztosítani a baktériumoknak, azonos arányban, nagy változtatások nélkül. 

Az egyes alapanyagok gázkihozatalát nagymértékben meghatározza a fehérje-, zsír- és szénhidrát tartalom. A 

magas zsírtartalmú alapanyagok igen nagy gázkihozatallal rendelkeznek. Fontos a szubsztrátum szárazanyag és 

szerves-anyag tartalmát ismerni: minél nagyobb az adott anyag szárazanyag tartalma, annál nagyobb az 1 kg 

friss alapanyagból termelődő biogáz mennyisége is. 

Egy m3 biogáz (kb. 60% metán tartalom) energiatartalma 0,6 l fűtőolajéval vagy 0,6 m3 földgázéval egyenlő. A 

modern blokkfűtőerőművekben a biogáz elégetésével hő- és villamos energia termelhető (kogeneráció). A 

keletkezett hő egy része a fermentorok fűtéséhez szükséges. Ez éves szinten a megtermelt hőmennyiség 20-

30%-a. A megmaradó hőenergia felhasználható istállók, lakóépületek, kertészetek, szárítók fűtésére, nyáron az 

állattartó telepek hűtésére. Élelmiszeripari üzemek melegvíz és gáz igényét is kielégítheti egy biogáz üzem. A 

biogáz alaposabb tisztításával, a CO2 eltávolításával kapott metándús gáz már alkalmas gépjárművek 

meghajtására is (Gyulai, 2008). 

6. A biogáztermelés szakaszai 

Az első lépésben a szervesanyagban található fehérjék, zsírok és szénhidrátok egyszerűbb vegyületekre 

(aminosavakra, zsírsavakra, cukrokra) bomlanak le. 

A második lépcsőben az acetogén baktériumok munkájának eredményeként ezekből az anyagokból szerves 

savak (ecetsav, propionsav, vajsav), hidrogén és nyomokban alacsony szénatom számú alkoholok, aldehidek 

jönnek létre. 

A harmadik szakaszban a metántermelő mikroorganizmusok nagyobb csoportja a szerves savakat metánná, 

szén-dioxiddá és vízzé bontja le. A metanogének egy másik csoportja ugyanekkor a keletkező szén-dioxid egy 

részét az acetogének által termelt hidrogén felhasználásával alakítja át metánná. 

A biogáz üzemben ezek a lépcsők nem különülnek egymástól, egyszerre vannak jelen, ez az oka a biogáz 

üzemek érzékeny biotechnológiai egyensúlyának. 

7. A biogáztermelés technológiája 

A klasszikus biogáztermelő egységek kialakításakor ezen elvet, ill. az egész folyamat alapjául szolgáló kérődzők 

bélrendszerének felépítését követve építették meg az üzemeket. 

Egy kisméretű eltároló tartály került elhelyezésre a rendszer elején, mely az egy nap alatt az üzembe 

betáplálásra kerül összes alapanyagot képes tárolni. Ebben a tárolóban beindulnak a a hidrolízisnek az átalakító 

folyamatai. Az acetogén és metanogén fázis a nagyobb méretű, az alapanyagok kb. 30-35 napos lebomlási idejét 

biztosító, megfelelő nagyságú fermentorban zajlanak le. 

A fermentorok kialakításakor elsősorban a felhasználni kívánt anyagok tulajdonságait kell figyelembe venni: 

• rosttartalom, 

• szemcseméret, 

• emészthetőségi együttható (koefficiens), 

• felhasználhatósági időtartam, tartósíthatóság, 
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• éves anyagmennyiség, 

• éves rendelkezésre állási idő, 

• mikrobiológiára gyakorolt hatás, stb. 

A magas rost-, ill. cellulóz tartalmú anyagokat a mikróbák nem képesek nagy hatékonysággal lebontani, ennek 

következtében az elfásodott, lágyszárú anyagokat, ill. fásszárú növényeket nem lehet a biogáz termelésre 

felhasználni. A szalma, vagy száraz kukoricaszár a magas cellulóz és lignin tartalom miatt szinte 

hasznosíthatatlan a baktériumok számára, lebontásuk elősegítése érdekében a piacon kapható enzimatikus 

készítmények szükségesek, azonban ezek adagolása esetén sem lehet a teljes energiatartalmat a növényi 

anyagból kinyerni. Ezért javasolt, hogy a fermentálandó anyagok kb. 30-35%-os szárazanyag tartalom körül 

megálljanak, tehát silózott anyagokat vigyünk be a rendszerbe, vagy magas szárazanyagtartalom esetén könnyen 

bontható összetevőkből, mint pl. keményítő álljanak, ilyenek a szemes termények. 

Átlagos tartózkodási idők: 

• A lassan bomló, magas rosttartalmú növényi alapanyagok esetén ez az érték min. 35-40 nap, de ennél 

magasabb is lehet nem megfelelő szubsztrátminség esetén. 

• Almos trágyák, hígtrágyák esetén 20-25 nap átlagos tartózkodási idővel lehet számolni. 

• Egyes alapanyagok, így pl. a konzervipari, vagy alkoholgyártásból származó már előre feldolgozott anyagok 

esetében 15-20 nap maximális tartózkodási idő alkalmazható. 

8. Fermentációs technológiák 

1, ill. 2 fázisú fermentáció, valamint az egy vagy kétlépcsős fermentálás. 

Az egyfázisú fermentációban a szerves anyagok lebontásának összes fázisa egyetlen fermentorban található 

meg, míg a kétfázisú üzemekben a hidrolízis elkülönül a biogáztermelés többi fázisától. 

Az egylépcsős rendszerekben egyetlen fermentorban tartózkodik az anyag a teljes kiérlelése idején, míg 

kétlépcsős technológia esetén a fermentáció két, általában (de nem törvényszeren) azonos konstrukciójú 

fermentorban történik. 

Átfolyó rendszer esetén a fermentorba bekerül friss alapanyag a már javarészt kiérlelt anyagokat kiszorítja a 

rendszerből – a betáplált mennyiséggel azonos mennyiség fermentátum a következő fermentorba, vagy az 

utótárolóba kerül. A rendszer előnye, hogy könnyen automatizálhatóvá válik az alapanyag bejuttatás a 

fermentorokba, a gáztermelődés konstans értéken tartható. Az említett előnyök miatt a jelenleg megépített 

biogáz üzemek 95%-a ezen az elven működik. Az átfolyó rendszerek hátránya, hogy elfordulhat bennük az ún. 

rövidzárlati átfolyás, mely során a frissen betáplált anyag lebomlás nélkül a következő fermentorba jut át, ezáltal 

a biogáz termelési potenciál nem kerül kihasználásra. 

9. Legelterjedtebb technológiai formák 

9.1. 1. Álló hengeres, teljesen átkevert bioreaktorok 

A klasszikus kialakítási forma a hígtrágyatárolók átalakításából következik. Két főbb építési típusa van, ezek 

közül a „magasság kisebb mint az átmérő” típusokat alkalmazzák magas számban a mezőgazdasági 

alapanyagokkal működő üzemekben. A dán, ill. észak-európai országokban a „magasság nagyobb mint a 

szélesség” típusú fermentorokat részesítik előnyben, ill. a szennyvíztelepek a szennyvíziszapok rothasztására is 

ezt az építési formát alkalmazza. A fermentorok keverésére merülő típusú motorokat alkalmaznak, ezek száma 

fermentoronként min. 2, de a legtöbb esetben a megfelelő keverés, homogenizáció, a felúszó és üleped rétegek 

kialakulásának megelőzése érdekében legalább 3 keverőt építenek be. A motorok szakaszos üzemelése miatt 

konglomerátumok alakulhatnak ki a fermentoron belül, a gáz folyadékból történő kijuttatásában is csúcsok és 

völgyek figyelhetőek meg. A fermentor feletti térben alakítják ki az ún. gázkupolát, gáztárolóteret (gázpuffer), 

melyben a biogáz kénhidrogén tartalmának biológiai úton történ lebontása megtörténhet. A magas erjesztő 

tornyok esetében a gáztárolás egy külső gáztárolóban történik. A kéntelenítést a rendszeren kívül elhelyezett 

külső kéntelenítőben kell elvégezni. A fermentor mérete 6000 m3. 
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Ajánlott:: pumpálható, alacsony vagy közepes szárazanyag-tartalmú alapanyagokhoz. 

Előnyök: 

• kedvező költség kivitelezés; 

• többféle működési forma lehetséges (tároló, átfolyó); 

• a technológiai elemek javítása a fermentor ürítése nélkül megoldható. 

Hátrány: 

• nagy fermentorméret esetén a befedés nehézkes; 

• „rövidzárlati” áramláskor nem tartható a lebontási id; 

• felúszó és üleped réteg kialakulása valószín. 

Építési forma: 

• álló, henger alakú fermentor, föld alatti, vagy feletti kivitelezés; 

• többféle anyagkeverési módszer lehetséges; 

• erős keverő-berendezés szükséges a homogenitás kialakításához. 

9.2. 2. Dugóáramú bioreaktorok 

A dugóáramú (plug-flow, Propfenstrom) fermentorok technológiai alapjai szintén a hígtrágyakezelés alapjaihoz 

vezethetek vissza. A fermentorba bejuttatott anyag az előtte lévő, már lebomlott fermentátumot maga előtt tolja, 

létrehozva az ún. dugóáramot. 

A rendszer előnye: 

• bár egyetlen fermentorban megtalálhatóak mikrobiológiai lebomlás fázisai, ezek egymástól jól elkülönülnek a 

fermentor egyes szakaszaiban. Ezt a hossztengelyre elhelyezett lassan (1-2 fordulat/min) forgó sokszor 

fűtéssel integrált kever sem befolyásolja, 

• a teljes lebontási folyamat szakaszainak szeparálódása miatt biztosabb gázkihozatallal, és teljes lebontással 

számolhatunk ezen technológia alkalmazása esetén, 

• az álló fermentorokhoz képest magasabb szárazanyag terhelést lehet elérni, így növelve a gázkihozatalt. 

A fermentor relatív kis mérete miatt magas beruházási költséget feltételez, amit azonban a biztos üzemvitel, 

nagyobb reaktorterhelés előnyei kompenzálnak. 

Ajánlott:: nagy szárazanyag tartalmú alapanyagok fermentálására. 

Előnyök: 

• kompakt felépítmény; 

• a lebontási folyamatok elkülönülnek az anyagáramban; 

• felúszó és üleped réteg ritkán alakul ki; 

• a lebontási id könnyen betartható; 

• alacsony lebontási id; 

• effektíven fűthető, alacsony energiaigény. 

Hátrány: 
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• csak meghatározott méretben gazdaságos; 

• a keverő-berendezés szerelése esetén teljes kiürítést igényel a fermentor; 

• relatíve magas költségek. 

Építési forma: fekvő vagy torony elrendezés. Torony esetén vertikális elemekkel oldható meg az anyagáramlás. 

9.3. 3. Száraz fermentáció 

A száraz fermentációt a fermentációs térben uralkodó magas szárazanyag tartalom jellemzi. Itt az anyagokat 

nem kell folyékony, szivattyúzható állapotba hozni, hanem csak elkeverjük ezeket az előző fermentációs 

ciklusból származó lebontási maradék egy részével, és egy egyszer, légmentesen záródó térben hagyjuk 

fermentálódni. A baktériumoknak a megfelelően nedves közeget a folyamatosan cirkulálódó ún. perkolátléből 

biztosítjuk. A technológia konstans gáztermelésre nem képes a rendszer. 

Kivitelezése moduláris felépítmény, emiatt nincs meghatározott méret. 

Ajánlott:: könnyen rakodható, magas szárazanyag tartalmú anyagok lebontására. 

Előnyök: 

• alacsony energiaigény a kevés mozgó berendezés miatt; 

• alacsony javítási, kezelési költség; 

• alacsony H2S tartalmú biogáz; 

• alapanyag fűtése nem szükséges az önmelegedés miatt. 

Hátrány: 

• folyamatos és egyenletes eloszlású biogáztermelés nem lehetséges; 

• az elkeverés hiánya miatt biogázt nem termel helyek kialakulhatnak; 

• nagyobb gázkihozatalhoz több oltóanyag szükséges; 

• a robbanásmentes be- és kitároláshoz biztonsági rendszer szükséges. 

Építési forma: konténer, boxok, tömlő. 

Fermentációs hőmérsékletek 

• pszichrofil (kb. 28-30 oC-ig) 

• mezofil (optimum 35-38 oC) 

• termofil (50 oC felett). 

A mezofil üzemmódú bioreaktorokban a baktériumok képesek nagyobb hőmérsékletingadozásokat is elviselni, 

ezért a rendszer stabilitása nagynak mondható. 

A termofil rendszerek ezzel szemben a hőmérséklet változását nehezen viselik el, de amennyiben konstans 

értéken vagyunk képesek tartani a fermentor hmérsékletét (kb. 55 oC), akkor a gyorsabb lebontási folyamatnak 

köszönhetően nagyobb gázkihozatali értékekkel számolhatunk, ami optimális üzemkihasználtságot eredményez. 

A mezofil technológiát jó tűrőképessége, ill. az üzemvitelre kevésbé érzékeny mikrobapopulációja miatt 

elszeretettel használják. A nyugat-európai biogáz trendeket elnézve azonban a termofil fermentáció folyamatos 

térnyerése figyelhet meg, melyet a kitűnő gázkihozatali eredmények jellemeznek (KVVM, 2008). 

10. Szárazanyag tartalom 
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Az egyes reaktor típusokat a fermentorban lévő folyadék fázis (fermentátum) szárazanyag tartalma 

nagymértékben jellemzi. A folyadékfázis szárazanyag tartalma az ajánlott álló fermentoros rendszerekben a 

szivattyúzhatóság miatt kb.10-12%-os szárazanyag tartalom maximummal rendelkezik. Ennél nagyobb 

szárazanyag tartalmat a keverő-berendezések már nem tudnak mozgatni. A folyadékfázis 1 m3-ből kinyerhető 

biogáz így nagyságrendekkel kevesebb. A fekvőfermentoros rendszerek 20%-os szárazanyag tartalomig minden 

további nélkül képesek működni, ami magas gázkihozatali eredményeket produkál. 

11. Növényi alapanyagok tárolása 

A falközi silózás esetén szigetelt betonfalak közé hordják be a takarmánynövényt, majd ott tömörítik. A 

tömörítés után a növényi masszát fóliával fedik be, azért hogy a szilázs ne száradjon ki, ill. az érési 

folyamatoknak megfelel körülmények biztosítva legyenek. A szilázs térfogattömege 650-700 kg/m3 körül 

alakul, így egy tonna szilázs tárolására mintegy 1,4 m3 térfogatra van szükség. 

A térsilózási technológia ma még Németországban is újnak számít. A szilázs tömörítése nem falak között 

történik, hanem egy egyszer, szigetelt szilárd burkolatú lapon. A csurgaléklé elvezetését itt is meg kell. A 

térsilózás alkalmas nagy tömeg anyag tárolására, a siló magassága elérheti a 4-5 m-t is. Előnye ennek a 

technológiának, hogy az építési költség alacsony, hátránya, hogy a silózás munkaigényesebb. A szilázst a 

kiszáradástól fóliafedéssel, vagy valamilyen gabonafélével történő bevetéssel lehet megvédeni. 

A fóliahurkás silózás technológiáját az Egyesült Államokban fejlesztették ki, a silóanyagot egy speciális 

töltőgéppel kb. 6 méter átmérjű műanyag csőbe töltik. A technológia előnye a garantált, egyenletes minőség és a 

csurgaléklé összegyűjtése, hátránya a nagyméret fólia-felhasználás és a töltést végző célgép szükségessége. 
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9. fejezet - VIII. Fásszárú energetikai 
ültetvények ökonómiai kérdései 

1. 

Az energetikai faültetvények olyan mezőgazdasági művelési ágba tartozó területen létesített célültetvények, 

amelyek gyorsan nagy mennyiségű dendromasszát termelnek, illetve a fatermesztés mellett racionális 

földhasznosítást is szolgálnak. A minirotációban termelt energiafa megújuló energiahordozó, amely eltüzelése 

esetén annyi CO2 szabadul fel a légkörbe, mint amennyit termesztése a légkörből leköt (zárt CO2-ciklus). 

A fa, bizonyára az emberiség legrégebben használt tüzelőanyaga, amely a szénhidrogének korában, főleg a 

„fejlett világban” háttérbe szorult. A kialakuló energia ínségben, szigorúbb környezeti szabályozás miatt, 

azonban úgy látszik, szerepe felértékelődik. 

Magyarország teljes energiafelhasználásában 3%-ot képvisel jelenleg, de a villamosenergia iparban a korábbi 

széntüzelésű erőművek faapríték tüzelésre való átállása miatt a tüzelőfa iránti kereslet, s vele a tüzelőfa ára is 

emelkedett. Az erőművek átállása gazdaságossági szempontokkal indokolható elsősorban, amelynek az oka az 

ún. zöldáram kedvező átvételi ára, illetve a befektetők versenyképességét javítja, hogy a barnaszenes erőművek 

közgazdasági szempontból elsüllyedt költséget képviselnek. Mivel nem versenyképes, s környezetileg sem 

megengedhető létesítményt tesznek nagyon alacsony átállási költséggel környezetileg elfogadottá (legalábbis a 

szabályozási oldalról) és versenyképessé, ezért a befektető számára lényegesen olcsóbb ez a megoldás, mint egy 

zöldmezős beruházás megvalósítása. 

Magyarország erdőállományából évente, a tartamos gazdálkodás szabályait figyelembe véve bruttó 8 millió m3 

(nettó 6,5 millió m3) fa termelhető ki, amelynek nagyjából a fele energetikai célú hasznosításra szánt. A 2005-

ben kb. bruttó 7 millió, nettó 5,6 millió m3 fát termeltek ki. 

A felhasználás szerkezete kapcsán fontos megjegyezni, hogy jelentős a lakosság tűzifaigénye, kb. 1,3-1,5 millió 

tonna, s korábban 1 millió tonna tűzifa exportra is került. 

A fatüzelésű villamosenergia termelés esetében megjegyzendő, hogy már jelenleg is kb. 30%-ban 

importforrásból fedezik az erőművek a faigényüket. Tekintettel arra, hogy a beszerzések helyén a fenntartható 

erdőgazdálkodás kétséges, így a fabehozatal környezeti terhek exportját jelentheti. 

A természetközeli erdők fajlagos energiahozama 15-20 GJ/ha/év között van. A fa fűtőértéke élőnedves 

állapotban 10 MJ/kg, abszolút száraz állapotban a különböző fafajok fűtőértéke 5%-kal tér el egymástól. 

Tűzifára 17 MJ/kg fűtőértéket adnak meg. 

Mivel a természetközeli erdőkből a hasznosítható faanyag csak körülményesen és költségesen termelhető ki, s 

mivel a kitermelt faanyag energiahozama alacsony, így egyre inkább előtérbe kerül az energetikai faültetvények 

gondolata. Az energetikai faültetvények mezőgazdasági hasznosításból kivont területeken jönnek létre, ott ahol 

a talajadottságok, s termőhelyi körülmények nem teszik lehetővé a hatékony mezőgazdálkodást. Fásszárú 

növények ugyanakkor mélyre hatoló gyökérzetük miatt jobban képesek az élőhelyi adottságokat felhasználni. 

Az energetikai faültetvények két típusát kell megkülönböztetnünk a műveléstechnológia szempontjából. Az 

újratelepítéses energetikai faültetvény valamely gyorsan növő faj, nagy egyedsűrűséggel telepített, 10-12 év 

vágásfordulójú monokultúrája, amelyet ezután betakarítanak, faaprítékká dolgozzák fel, a terület talaját 

előkészítik, majd az erdőt újratelepítik. Évente 8-15 t/ha élőnedves hozammal, 80- 150 GJ/ha/év 

energiatartalommal számolhatunk. Hátránya a drága szaporítóanyag, s a vágásfordulók után igényelt 

talajelőkészítés. 

A sarjaztatásos energetikai faültetvények lényege, hogy telepítésük után akár egy, de általában 3-5 évenként 

betakarítják, s ezt akár 5-7 perióduson keresztül is ismétlik. A letermelés utáni hozam a sarjak növekedéséből 

származik. A rövid vágásforduló, vékony sarj miatt lehetséges a járva aprítás alkalmazása, amely egy műveletté 

egyszerűsíti a kitermelést s aprítást. Fajlagos energiahozamát 150-250 GJ/ha/évben adják meg. Hátránya, hogy 

itt is szükség van az első telepítésre, s a nagyobb produkció az évenként ismétlődő sorközápolásból, 

műtrágyázásból származik. „A biomassza (energiaerdő), mint az alternatív energia egyik lehetősége” címmel 

szervezett tanácskozáson (2006. március) az EU 5. kutatási programja keretében futó Energiaerdő (Energy 
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Forest) projekt eredményeire hivatkozva, Marosvölgyi Béla, a Nyugat-Magyarországi Egyetem professzora a 

következőkben foglalta össze az energetikai faültetvényeknek előnyeit: 

• sok faj, sok termőhely jöhet számításba 

• akár elárasztott területeken is lehet energiaerdőt nevelni 

• egy telepítés, több betakarítás 

• az energiaerdő élettartama nagyjából megegyezik a fűtőmű élettartamával (kb. 25 év) 

• nagy energiahozam (200-350 GJ/ha/év) 

• betakarításkor nagy az anyag- és energiakoncentráció 

• mezőgazdasági holtidényben is lehet betakarítani 

• a betakarítás elhalasztása nem okozza a termés elvesztését 

• a termesztési cél megváltoztatható, ami csökkenti a kiszolgáltatottságot az átvevő felé 

• az energetikai többszörös jobb (10-12) mint a lágyszárúak esetében (6-9). 

A sokat emlegetett előnyök mellett érdemes megvizsgálni, hogy mely fafajok azok, amelyek az eddigi kísérletek 

alanyai. Nos, mind kemény- (akác) és lágylombos fákkal (nemesnyárak, füzek, bálványfa), illetve fás cserjékkel 

(tamariska, olajfűz, ámorfa) történnek próbálkozások Európa-szerte. A biodiverzitás szempontjából ezek közül 

legfeljebb a füzek (fehérfűz, kecskefűz, kosárfonó fűz) elfogadhatók. 

Az akác a szokásos viták tárgyát képezi, a nemes nyárak veszélyeztetik a hazai nyárfajok genetikai állományát, 

a bálványfa invazív jellege miatt nemkívánatos. Természetesen maguk a monokultúrák fajszegénysége is 

további kételyeket ébreszt a biodiverzitásért aggódók számára. Fontos szempont a kiválasztott fajok, fajták 

esetében a termőhelyi érzékenység, amely nagyban befolyásolja a produkciót, s az életesélyeket. A nyárak, 

füzek nedves élőhelyeket igényelnek, s rosszul tolerálják a szermaradványokat, ha korábban szántóföldi 

művelésbe vont területre kerülnek. Az ökológiai feltételekre való érzékeny reagálást mutatja, hogy más 

országokban eredményesen alkalmazott fajták hazai körülmények között (szárazabb, melegebb) még az 

életképességüket is elveszthetik. A termőhelyi adottságok tehát nagyban befolyásolják a produkciót, ezért nem 

lehet a legnagyobb produkciót kivetíteni mindenféle termőhelyre. Tovább erodálja az energetikai faültetvények 

előnyeit a szántóföldi kultúrákkal szemben az energiaráfordítási igény. Ezek egy részétől csak extenzív 

körülmények között szabadulhatunk meg, amellyel párhuzamosan csökken a területegységre eső energiasűrűség. 

Mind a sarjaztatással, mind az újratelepítéses módszerrel történő technológiánál jelentkezik a szaporítóanyag-

igény. A szaporítóanyag lehet dugvány, gyökeres dugvány és csemete, s ez utóbbiak feltételezik a 

szaporítóanyag-telepek üzemelését. Amennyiben jól meggondoljuk, a sarjaztatás csak egy telepítést tud 

megspórolni, mert ott a végső kor 20 év, míg az újratelepítéses eljárásnál tíz év. A telepítésnél számolni kell 

annak sikerességével és sikertelenségével, amelyek ugyancsak függnek a telepítés körülményeitől, a kérdéses év 

klimatikus jellemzőitől. 

A telepítést mindkét technológia esetében a talajelőkészítés előzi meg, amely rendszerint a totális gyomirtással 

kezdődik, kémiai úton. Ezt követi az őszi mélyszántás, majd a tavasszal esedékes keresztszántás, az évközi 

mechanikai, kémiai gyomirtás. Az őszi ültetés előtt szükség van még tárcsázásra és simítózásra, majd pedig 

talajfertőtlenítésre. 

A dugványozás tavasszal történik. Dugványozás után vegyszeres gyomirtást kell alkalmazni, majd évközben a 

sorok között többször is gyomirtást kell végezni, mechanikus vagy vegyszeres úton. Ennek különösen addig van 

jelentősége, amíg a fa ki nem nő a lágyszárúak közül. Az első évben, amíg a cseranyag-tartalom alacsony, nagy 

a veszélye a vadkárnak, ezért a védelemről gondoskodni kell. A legtöbb telepítés esetében, kivéve a 

fűzültetvényeket, gondoskodni kell az évente ismétlődő sorközápolásról, s műtrágyázásról. Energiaigénye 

ezután a betakarításnak, aprításnak, deponálásnak, többszöri szállításnak van még. Sarjaztatásos módszernél, s 

különösen az alacsony vágáskor (akár egy év is) esetén számolni kell a vágásfelületek betegségek iránti 

érzékenységével, gombafertőzéssel, amely megköveteli a növényvédelmi eljárások alkalmazását a betakarítást 

követően. 
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A telepítés és a telepítést megelőző munkák – fajtól, tőszámtól, technológiától függően 350-500 E eFt/ha értékre 

tehetők (Barkóczy, 2007). 

A második évben a növényápolás mintegy 40 ezer E Ft/ha, a negyedik évben a betakarítás mintegy 90-110 ezer 

E Ft/ha költséggel jár (Bai et al, 2006). 

Technikailag a fiatalabb állományok könnyebben betakaríthatók, a túl vastag fatörzs már lehetetlenné teheti a 

speciális járvaaprító gép alkalmazását, a motorfűrészes (kézi) betakarítás pedig 500-1000 Ft/t többletköltséget 

eredményez. 

A hozamra vonatkozóan átlagos értékeket lehet mondani, amelyek a következők: 

• hazai fűz fajták 18-24 t/ha/év, 

• olasz és német nemes nyár fajták 17-22 t/ha/év, 

• az akác 6-20 t/ha/év hozamot tudnak produkálni (Barkóczy és Ivelics, 2008). 

• telepítés nagy tőszámmal történik (8-15 ezer db/ha), 

• élettartama megegyezik a bio-erőmű (fűtőmű) élettartamával, 

• vágás 3-4 éves korban jellemző, 

• speciális termőhelyekre (pl. árterek) is vannak megfelelő fajok , 

• termőhely-specifikus technológia szükséges az alkalmazható fajok száma miatt, 

• betakarítás teljesen gépesíthető, de elhalasztása nem okozza a termés elvesztését, 

• felújítás sarjaztatással is lehetséges, 

• vágás a teljes élettartam során 5- 6 alkalommal, 

• élettartam mintegy 20 év, 

• hazánkban a nedvesebb élőhelyeken a fűz, a lazább talajokon az akác, a többi élőhelyen pedig a nyár számára 

megfelelőek a termesztés feltételei, 

• 150-250 GJ/ha/év energiahozam is elérhető. Amerikai vizsgálatok eredményei szerint egy hektár akác 

energetikai faültetvény hozama, 10-45 ha természetes erdő hozamával egyezik meg. 

A vonatkozó hazai jogszabály (71/2007. Korm. rend.) sarjasztatásos és hengeres energetikai faültetvény 

kategóriákat határoz meg. A sarjasztatásos energetikai faültetvény esetén a vágásforduló nem haladhatja meg az 

5 évet, a hengeresé pedig a 15 évet. A sarjasztatásos üzemmódnál a vágásforduló, azaz a betakarításra kerülő 

állomány kora 1-3 év, maximum 5 év, és az ültetvény üzemeltetési ideje maximum 15 év lehet, míg az 

újratelepítéses üzemmódnál a maximális vágásforduló 5-15 év. A hozamot általában t/ha/év mértékegységben 

adják meg (ahol t jelenti a betakarításkor meglévő nedvességtartalmú (40-50%) tömeget). A sarjaztatásos 

energetikai faültetvények lényege, hogy telepítésük után akár egy, de általában 3-5 évenként betakarítják, s ezt 

akár 5-7 perióduson keresztül is ismétlik. A letermelés utáni hozam a sarjak növekedéséből származik. A rövid 

vágásforduló, vékony sarj miatt lehetséges a járva aprítás alkalmazása, amely egy műveletté egyszerűsíti a 

kitermelést s aprítást. Fajlagos energiahozamát 150-250 GJ/ha/évben adják meg. Hátránya, hogy itt is szükség 

van az első telepítésre, s a nagyobb produkció az évenként ismétlődő sorközápolásból, műtrágyázásból 

származik. A sarjasztatásos energetikai faültetvényekre jellemző az igen magas tőszám (12-15 ezer db/ha), és a 

legnagyobb letermelhető dendromassza mennyiség. A sarjasztatásos üzemmódhoz alkalmazott fajták a habitust 

tekintve lehetnek bokorfélék és fa-alakúak (Barkóczi és Ivelics, 2008). 

Energetikai faültetvények a vágásforduló hossza szerint lehetnek 

• mini (1-5 év), 

• midi (5-10 év), 
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• rövid (10-15 év), 

• közepes (15-20 év), 

• hosszú (20-25 év) vágásfordulójú faültetvények. 

2. Hasznosítás gazdasági kérdései 

1. Törekedni kell az átalakítás nélküli, helybeni tüzelésre, 

2. Az aprítékolás20-150%-al emeli az önköltséget, 

3. A brikettálás, vagy pelletkészítés, de ennek költsége az alapanyag árához viszonyítva 3-7-szeres, 

4. A hazai biomassza-fajták fűtőértéke csaknem azonos /15% nedvességtartalmú, légszáraz/ anyaghoz 

viszonyítva. 

• szántóföldi termékek és melléktermékeké /szalma, energiafű, fűfélék, nád, kukoricaszár, stb/ -13-14MJ/kg; 

• hazai fafajok/ kivéve a fenyőféléket/ -15,1 MJ/kg. /4,2 kWh/ 

• fenyőfélék-15,8 MJ/kg átlagos fűtőértékűek. 

5. Legfontosabb a termék tüzeléskori nedvességtartalma/15%/. A frissen aprítékolt, 50%-os nedvességtartalmú 

nyersanyag csaknem felére lecsökkenti a hasznosuló hőt, a kazán korrózióját növelve, csökkenti élettartamát. 

6. Milliós példányszámban gyártandók és elterjesztendők a faelgázosító kazánok, ahol a hatásfok 82 -90% 

közötti. 

7. A kis energia sűrűségű fa nem viseli el a nagy szállítási költséget. 

3. Aprítás 

A tüzelésre kerül alapanyag aprítása történhet rönkfa esetében hasítással, darabolással és forgácsolással. A 

forgácsolással aprító gépek szeletel, dob vagy csiga rendszerben apríthatnak. A legkeményebb alapanyag 

aprítására a csiga aprítók alkalmasak, de ezek készítik a legnagyobb méret forgácsot (20-80 mm) és igénylik a 

legtöbb energiát is (30-130 kW, teljesítményük 50-40 m3/h). A dobforgácsolók 5-80 mm hosszú forgácsot 

készítenek 15- 100 kW teljesítményigény mellett 15-100 m3/h teljesítménnyel. A szeletel forgácsolók a 

legpuhább fafajok forgácsolására alkalmasak, energiaszükségletük 8-105 és teljesítményük 2- 60 m3/h. A 

tüzelőanyag még apróbb szerkezetre történ aprítását kalapácsos darálók és különböző őrlő szerkezetek végzik 

(Gyulai, 2009). 

4. Brikettálás 

A brikettálás folyamán az aprított állapotban lévő növényi részek préselése történik meg általában dugattyús 

vagy csigás prések segítségével. A tömörítés következtében az anyag sűrűsége nő, ami a brikettálás esetében 

0,8-1,4 t/m3 1-1,1 t/m3 sűrűségnövekedést jelent. Különösen hatékony a tömörítés a porszer faipari hulladékok 

esetében, ahol a hulladék térfogata hetedére-tizedére csökkenhet. A brikettek átmérje Ø100-155 mm között 

ingadozik. A folyamat hatásfoka 98-99%-os, ami azt jelenti, hogy a tömörített anyag energiatartalmának 1-2%-

át használódik el a brikettáláskor, vagyis a teljes elállítási folyamat hatékonysága további 1-2%-al romlik. A 

brikett fűtőértéke 17-18 MJ/kg, ami magasabb a hasábfa fűtőértékénél. A brikettálás energiaigénye 40-80 

kWh/t, azaz 0,1386 MJ/kg. Így hatékonysága 99%-os is lehet. Nagyban befolyásolja azonban az energiaigény 

alakulását a brikettálandó alapanyag nedvességtartalma, amelynek következtében a folyamat hatékonysága 70-

80%-ra is csökkenhet. (Gyulai, 2009). 

5. Pelletálás 

A pelletálás, akárcsak a brikettálás, a tömeg/térfogat arány javítására szolgál, és hengermatricás vagy 

síkmatricás pelletáló berendezésekben történhet. Az elérhet maximális sűrűség 0,7-0,9 t/m3. A pellet átmérje 

Ø6-12 mm között lehet, fűtőértéke 17,3-18 MJ/kg. A pelletálás energiaigényére vonatkozóan eltér adatok állnak 
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rendelkezésre. Marosvölgyi (2002) szerint 32,5-38,5 kWh/t, ami 0,138 MJ/kg értéket jelent a pelletált anyag 10-

14%-os nedvességtartalma esetében. Patzek-Pimentel (2005) szerint a pelletálás energiaigénye akár 16 MJ/kg is 

lehet, vagyis a pelletált fa energiatartalmának (20 MJ/kg sz.a.) 80%-át felemészti. Valamelyest alacsonyabb 

eredmények származnak ugyanezen tanulmányból, ahol az aprítás (0,8 MJ/kg3), a szárítás (4 MJ/kg) és a 

pelletálás (1,8 MJ/kg) együttes értéke 6,6 MJ/kg 55%-os nedvességtartalmú alapanyag és 10% 

nedvességtartalmú pellet esetében (ebenda, p.345). Ezen adatok már közelebb állnak Marosvölgyi (2002) 

értékéhez, amely 30%-os nedvességtartalmú alapanyag brikettálásakor 2,16 MJ/kg (600 kWh) energiaigénnyel 

számol (Gyulai, 2009). 

6. Közvetlen égetés 

A biomassza közvetlen égetése sokféle módon történhet a kis háztartási kályháktól egészen a nagy kapacitású 

kazánokig. Az égetés hatásfoka elsősorban az égetés tökéletességétől és a hőcserélők teljesítményétől, valamint 

a keletkezett hő hasznosítási módjától függ. Ezt pedig az égetés és az éget berendezés típusa határozza meg. Két 

alapvető típust különböztethetünk meg: direkt tüzelők és előtéttüzelők, más néven elgázosító kazánok. 

A direkttüzelők egy tűztérrel rendelkeznek és általában kisebb teljesítmény berendezések. Ilyenek a pl. 

háztartási kályhák, kandallók, amelyek hatásfoka 40-60% közé tehet. 

Az előtéttüzelők osztott tűztérrel rendelkeznek, ahol először primer levegő hozzákeverésével tökéletlen égés 

történik, amelynek során pirolízis gázok keletkeznek. Ezek a második tűztérben szekunder levegő bevezetésével 

égnek el biztosítva a tökéletes égést. Az ilyen berendezések általában nagyobb kapacitásúak. 

Kereskedelmi forgalomban vannak már akár 90-95%-os hatásfokkal rendelkező vezérelt égetést biztosító 

háztartási kazánok is, ahol -szonda segítségével mesterséges úton biztosítják a tökéletes égéshez szükséges 

levegő bejuttatását az általában osztott tűztérbe. A hatékony hőelvonást keringtet szivattyúval ellátott rendszer 

biztosítja. 

Nagyban meghatározza az égetés hatásfokát a keletkezett hő hasznosítása is: 

• fűtésre használt megtermelt hő 70-80%, 

• generátorokban villamos energia termelés max. 30%, 

• kapcsolt hő és elektromos áram termelés 90% körüli hatásfok. 

Az égetés melléktermékeit nagyban meghatározza az égetett anyag beltartalma is. A lágyszárú növények 

összetétele más, mint a fásszárúaké, több cellulózt és kevesebb lignocellulózt tartalmaznak. Továbbá N, P, K 

tartalmuk is magasabb. Ezért a lágyszárú energianövények eltüzelésekor - a fatüzeléshez képest- több a salak, 

nagyobb a nitrogén- és klórtartalom a füstgázban és alacsonyabb a salakolvadási hőmérséklet. Svájci 

vizsgálatok szerint, míg a fában csak 0,002% a Cl-tartalom, addig a takarmányfű 0,982%, az energiafű 0,348%, 

a őszi búza szalmája 0,223% klórt tartalmaz (Barótfi et al. 2001). Mindez megnöveli az emissziót és az 

üzemeltetési kiadásokat. A füstgáz magas klórtartalma pedig többlet korrózióhoz vezet és a határértékek 

túllépését is eredményezheti. 

Feltételezhető, hogy az intenzív termesztési mód bizonyos mértékig növeli az energianövények nemkívánatos 

beltartalmi értékeit és így bár nagyobb a hozam, de az égetés szempontjából silányabb a minőség (Kohlheb et 

al., 2004). A kedvezőtlen beltartalmi értékek javíthatóak a kimosódás lehetőségének növelésével, vagyis pl. a 

többször megázott szalma vagy széna beltartalmilag alkalmasabb tüzelésre, mint a frissen szárított. 
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10. fejezet - IX. Maradékanyagokból 
és hulladékokból származó 
biomassza és azok hasznosítási 
lehetőségei 

1. 

A melléktermékekből (másként: maradékanyagokból) és a hulladékokból származó biomassza elemzése az 

előbbieknél bonyolultabb feladat ezen anyagok összetettsége és az alapanyagok többfajta ágazatból – a 

mezőgazdaságitól a kommunális szektorig – való származása miatt. 

Mindenekelőtt szükséges az EU 2008/98/EC Direktívájában foglaltak alapján különbséget tenni melléktermék 

és hulladék között: melléktermék minden olyan anyag, mely újrafelhasználásra kerülhet, míg a hulladék elérte a 

termelési ciklus végét, így nem lehet újrafelhasználni sem. (Castelli S., 2010). 

Hulladék anyagok termelési folyamatokban, az iparban és a településeken keletkezhetnek, melyek jellemző 

energiatartalma 10,5-11,5 MJ/kg körül mozog. 

A hulladékkezelési gyakorlatok eltérnek fejlett és fejlődő országok esetén, városi és vidéki területeken, valamint 

a lakossági és ipari források esetén. 

A hulladékkezelés kiindulási helyzete is más egy fejletlen és egy iparosodott ország esetében. A bevált 

technológia átadása ugyan műszakilag lehetséges és megvalósítható, azonban a gyakorlatban pontatlanságokkal 

járhat. Fontos az alábbi helyi tényezők megértése: 

• hulladékok jellegzetessége, és évszakonkénti eltérése az éghajlat függvényében 

• társadalmi vonatkozások, kulturális hozzáállás a szilárd hulladékok kérdéséhez és a politikai 

intézményrendszerhez 

• a gyakorta létező, kézenfekvőbb források ismerete. 

A fenntartható hulladékgazdálkodás célja a környezetbe juttatott hulladék mennyiségének visszafogása a 

keletkező hulladékmennyiség csökkentésével. Nagymennyiségű hulladékot ugyan nem lehet megsemmisíteni, 

de a környezeti hatás csökkenthető a hulladék fenntartható szemléletű felhasználásával, melynek lehetőségeit a 

hulladékhierarchia elve írja le. 

A hulladékhierarchia a mennyiségi csökkentés, az újrafelhasználás és az újrahasznosítás lehetőségeit rendezi 

sorba a hulladékminimalizálás lehetőségeinek szempontjából; célja a termékekből nyerhető gyakorlati haszon 

maximalizálása a lehető legkevesebb hulladék keletkezésével (Demirbas A., 2010). 

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és ipari tevékenységből származó biomassza egy része is leírható 

hulladékként, melyekre mindennemű hulladékhoz és maradékanyaghoz hasonlóan ugyanúgy alkalmazható a 

hulladékhierarchia elve, ahogy az a következő fejezetben bemutatásra kerül. 

Lehetséges hulladék és maradékanyagból származó biomassza források lehetnek a növényi és állati maradékok. 

E források közé tartoznak a mezőgazdaság olyan anyagai, mint a szalma, zöldség- és gyümölcshéjak; az olyan 

erdőgazdálkodási hulladékok, mint az avar, a fűrésztelepi hulladékok; valamint a települési szilárd hulladékok 

biomassza-komponensei. Ezen anyagok alkalmasak az energiatermelésre, mivel szerte a világon többmilliárd 

tonna biomasszát artalmaznak (Abbasi és társai, 2009). 

A maradékanyagok és hulladékok energiatermelésre való felhasználására számos lehetőség áll rendelkezésre: a 

talajtakarásos elhelyezés, szemétégetés, lepárlás (pirolízis), elgázosítás, anaerob lebontás stb., melyeknek rövid 

leírásukat jelen fejezet, míg bővebb ismertetésüket a következő tartalmazza. 
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A technológiát a hulladéktipológia alapján kell kiválasztani; a hulladék minősége és a helyi körülmények 

meghatározó jelentőségűek, a felsorolás és rendszerezés azonban nem egyszerű. Az Európai Unió tagállamaiban 

a hulladékokat az EWC Kód (EPA, 2002) alapján osztályozzák. Egy olyan technológia kiválasztása lenne a 

legjobb megoldás, melynek alkalmazása gazdaságos, a lehető legkevesebb földterületet igényli, gyakorlatilag 

nem szennyezi a levegőt és a talajt, több energiát képes termelni kevesebb hulladékkal, és a teljes térfogatigénye 

is csekély (Demirbas A., 2010). 

Tiszta és egyben költséghatékony módon jelenleg még nehéz energiát előállítani. A legnagyobb gondot egyelőre 

a hulladékok lignocellulóz tartalmú elemeinek egyszerűbb cukrokra történő gyors és gazdaságos lebontása 

jelenti, mely később lehetővé teszi a biokémiai átalakításukat tisztább üzemanyagokká (Abbasi M. és társai, 

2009). 

A hulladékból és maradékanyagokból származó biomassza felhasználásával nyert energia egyre nagyobb 

jelentőségre tesz szert kedvező környezeti és gazdasági hatásai révén. A városokból származó szerves 

hulladékok energiacélú felhasználása gátolhatná a szeméttelepek növekedését, csökkentené az üvegházhatású 

gázok kibocsátását, valamint a fosszilis energiahordozóktól való nagyobb függetlenséget tenne lehetővé. Fontos 

továbbá figyelembe venni, hogy a hulladékok nem csak energiacélú, hanem takarmányozásra alkalmas elemeket 

is tartalmaznak. 

A környezeti fenntarthatóság egyik alapelve, hogy az energia kinyerhető a termelési és fogyasztási 

rendszerekből, azonban az élelmezésre és takarmányozásra fordítható elemek újrahasznosítandók. Nem célszerű 

bioenergia projektet olyan forrásokra alapozni, melyek elsősorban minimalizálandók, vagy magasabb értékű 

felhasználást tesznek lehetővé (Crucible Carbon, 2008). 

2. Települési és ipari forrású szerves hulladékok 

Az ipari és települési forrású hulladék kedvező biomassza forrás – különösen, ha a biogénnek (élő eredetű) is 

nevezett szerves részét számításba vesszük –, mivel nyersanyaga már előzőleg összegyűjtésre került, és a 

hulladékkezelési díj miatt negatív költséggel szerezhető be: a rájuk kiszabott díj csökkentése érdekében a 

szemétlerakó telepek hajlandóak fizetni a náluk elhelyezett hulladék elszállításáért (Demirbas A., 2010). 

A hulladékhierarchia elve alapján érdekes energiaforrási lehetőség a települési és ipari hulladék biogén részének 

anaerob erjesztésű újrafelhasználása energiatermelési célra. 

Kiemelkedő figyelmet érdemlő kérdés a fáradt étolaj bioüzemanyaggá alakításának lehetősége. A fáradt 

étolajból nyert – s a fosszilis üzemanyagokat részben kiváltani képes – biodízel előállítása az egyik olyan 

lehetőség, mellyel egyszerre lehet enyhíteni a környezetszennyezés és az energiaéhség problémáit. 

3. Mezőgazdaságból származó hulladék és 
maradékanyagok 

A legfőbb mezőgazdasági maradékok növényi eredetűek, ilyenek a szalmák, a különböző héjak, az olíva magjai 

vagy a csonthéjasok burkai. A meghatározást pontosítva, a maradékanyagok két általános kategóriába 

sorolhatók: 

• mezei hulladékok: a betakarítás után a szántókon és a kertekben hátramaradó anyagok; ilyenek a növényi 

szárak, törzsek, levelek és terményhüvelyek; 

• feldolgozási hulladékok: a termény feldolgozása során hátramaradó melléktermékek; ilyenek a héjak, 

magvak, a kipréselt termények (mésziszap) és a gyökerek. 

Egyes mezőgazdasági melléktermékeket felhasználnak takarmányozásra, talajkezelésre és gyártásra. A 

kukoricanövény földfeletti, szemes terményen kívüli elemei a szára, melynek alkotóelemei a szár, a címer, a 

levelek, a torzsa, a csuhé, és a kukoricahaj. Átlagos esetben a növény szárazanyaga egyenlően oszlik el a 

szemek és az egyéb részek között. Jelenleg a magon kívüli szárazanyag körülbelül 5 %-át fordítják 

takarmányozásra, míg a maradékot vagy beszántják a talajba, vagy a szalmához hasonlóan elégetik; azonban a 

szárat energiatartalma miatt számos EU tagállamban energiatermelésre is használják. 
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4. Erdőgazdálkodásból származó hulladék és 
maradékanyagok 

Az erdőgazdaságokból vagy a hozzájuk kapcsolódó ipari tevékenységekből – pl. fűrészmalmokból – származó 

hulladékok alternatív, biomassza célú felhasználása jó és sikeres példa a maradékokból való energiatermelésre. 

Erdei maradékanyag a nyesedékfák, a rönkök maradékai, értéktelenebb fák, cserjék, kérgek stb. 

Az erdei faanyagok maradékai jobb üzemanyagnak tekinthetők a mezőgazdasági maradékanyagoknál, annak 

ellenére, hogy nagy anyagsűrűségük és – különösen meredek területekről való – betakarításuk miatt a szállítási 

költségek magasak. Ezen anyagok energiacélú felhasználása esetén, az egységnyi energia előállítása során 

kibocsátott nettó szén-dioxid mennyisége alacsonyabb a mezőgazdasági maradékokhoz képest, az utóbbiaknál 

alkalmazott műtrágyák és növényvédő szerek miatt. A különböző növényi anyagok energiatartalma határozza 

meg fűtőértéküket (kalorifikus érték, calorific value – CV). A fűtőérték a szén- és hidrogéntartalomtól függ, 

mivel ezek a legmeghatározóbb forrásai a biomasszából hő formájában kinyerhető energiának. 

A tűzifa legfőbb jellemzői közé tartozik a sűrűsége, mely 400-900 kg/m3 közt változik; valamint 

energiatartalma, melyet a nettó fűtőértékkel (Low Heating value LHV) írhatunk le, s 4200-5400 kcal/kg között 

mozog. A maximális energiamennyiség kinyeréséhez szükséges a faanyag szárítása, mivel a nettó kinyerhető 

energia függ a nedvességtartalomtól. A tűzifa fűtőértéke fordított arányosságban áll nedvességtartalmával 

(Demirbas, 1995). 

Az EU minden tagállamában zajlik a különböző energianövények termesztése és a hozzákapcsolódó 

energiatermelő technológiák fejlesztése, így a mezőgazdasági-erdészeti és a települési hulladékok együttes 

felhasználása. Néhány ilyen fejlesztést mutat be az EU Make It Be projektje (Make It Be Project - Decision 

Making and Implementation Tool for Delivery of local and regional bio-energy chains), azzal a céllal, hogy a 

legsikeresebb eljárásokat – mint a fenntarthatósági szempontokat is teljesítő követendő példákat – bemutassa a 

bioenergia-szektor számára (Make It Be Project, 2010). 

5. Maradékanyagok és hulladékok biomassza 
potenciálja 

5.1. Mezőgazdasági maradékok 

A mezőgazdasági maradékanyagokról szóló EU jelentés 1%-ra teszi a szándékolatlanul termesztett 

maradéknövények arányát az EU15 tagállamok összes művelt területén (Utilized Agricultural Area, UAA),15 

mely száraz lignocellulózikus maradékanyagként (nedvességtartalom kisebb, mint 50%) felhasználható. Ezek 

érintik a közönséges búzát (teljes művelt terület 10,8%-a), durumbúzát (2,9%), az árpát, a kukoricát, a 

napraforgót, a repcét, az olívát (2,8%) és a szőlőt (2,7%) (Siemons R., 2004). 

Az egyes haszonnövények által előállított melléktermékek – a fő- és melléktermékek – aránya terményenként 

jelentősen eltérhet a fajták és az éghajlat függvényében (12. ábra). 
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E nagyfokú változatosság miatt a vizsgált területen az arány lehető legpontosabb meghatározása szükséges. 

Helyi szintű adatok azonban alig lelhetők fel, ezért hivatkozási alapul a tudományos vagy ágazati irodalom 

szolgálhat. 

E növények gyakorlati potenciálja megbecsülhető a művelt területek mezőgazdasági termelékenységgel való 

felszorzásával, figyelembe véve a szakirodalomban szereplő egyes termelékenységi értékeket és a 

maradékarányt vagy maradéktermést (száraztonna/hektár). 

5.2. Állattenyésztési hulladékok 

A trágya és trágyalé (13. ábra) átlagos mennyisége állatfajonként eltérő, és leginkább az állat korától és 

testtömegétől függ. 
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A nagy eltérések ellenére több kutató munkája eredményeként mégis megállapíthatók átlagos értékek, melyekre 

hagyatkozhat a tervezés, valamint a trágyabegyűjtés, - tárolás, -előkezelés és -felhasználás az állattenyésztő 

üzemekben. 

Figyelembe véve a begyűjtés és a felhasználás lehetőségeit – a külterjes és a háztáji állattartás támasztotta 

nehézségeivel is számolva – mindössze a trágya 50%-a tekinthető energiacélra felhasználhatónak. 

5.3. Erdőgazdasági melléktermékek 

Az erdőgazdasági melléktermékek körébe tartozik minden olyan biomassza, mely erdészeti tevékenység révén 

keletkezik (14. ábra): 

 

• a kéreg, 

• az ágak apróléka, valamint 

• az aprófákból nyert rönkök 

• és szilánkok. 

Amint ezeket a maradékokat gyártási folyamatokban használják fel – brikettként, vagy fűrészporból és 

nyesedékből nyert pelletként) –, úgy ipari terméknek tekintendők. Az ipari hulladékok közé tartoznak a 

fűrésztelepek faipari hulladékai (kéreg, fűrészpor, maradéktáblák, nyesedék), a papír- és papírrost-üzemek 

melléktermékei, azonban a legjelentősebb forrás az élelmiszeripar. Utóbbi hulladékok lehetnek nedves 

cellulózikus anyagok (pl. cukorrépa), zsírok (pl. használt étolaj) és fehérjék (pl. vágóhídi hulladékok). Az adatok 

hiányossága miatt nem minden nyersanyag lett figyelembe véve, az alábbiakban csak a feldolgozott források 

kerülnek bemutatásra. A magyar hozamokat figyelembe véve ezen melléktermékek 90 PJ éves 

energiahozammal bírnak. 

Az EEA (2006, p. 52) tanulmánya alapján azonban Magyarország hulladékból nyerhet teljes energiapotenciálja 

mindössze 87 PJ/év, amely már tartalmazza az összes egyéb módon hasznosítható szerves és szervetlen 

hulladékot. 

Ökológiai szempontból a mezgazdasági és az erdészeti termelés során keletkező melléktermékek nagy részének 

(vágástéri gallyak, szalma) a termhelyen kellene maradnia a tápanyagforgalom zárása érdekében. Ezért nem 

szerencsés ezen hulladékok nagy volumenben való betakarítása különösen olyan területeken, ahol a mesterséges 

tápanyag-visszapótlás nem engedélyezett. Ugyanakkor a szalma nagyobb mennyiség beszántása a talaj C:N 

arányánakkedvezőtlen eltolódásához (ún. pentozán hatás) vezet, amelyet N műtrágya adagolásával kell 

ellensúlyozni (Barótfi 2000, p. 10). A melléktermékek termelésének energetikai és kibocsátási mutatóinak 

bemutatásától eltekintünk, mert azok szorosan összefüggenek a főtermék mutatóival. 

5.4. Települési hulladékok és maradékok 

Az 1991/31/EC direktíva 2. cikkének értelmében biológiai úton lebomló települési hulladék (biodegradable 

municipial waste, BMW) az, mely képes anaerob és aerob lebomlásra, ilyen az ételmaradék, a kerti hulladék és 

a papírhulladék. 
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A szintetikus szerves anyagok – így a műanyagok – kívül esnek ezen a definíción, mivel nem bomlanak le. 

A fenti hulladékfajták között kiemelt figyelmet kapnak azok az anyagok, melyek hozzájárulhatnak a szén-

dioxid-kibocsátás visszaszorításához. 
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11. fejezet - X. Megújuló Energia 
Hasznosítási Cselekvési terv 2020-ig 

1. 

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve (továbbiakban Nemzeti Cselekvési Terv, 

NCsT) az EU Bizottság 2009/548/EK határozatában közzétett formanyomtatvány szerinti formában került 

összeállításra. 

Az Európai Unió (EU) tagjaként a megalkotott közös joganyagok és hosszú távú stratégiai célkitűzések számos 

feladatot fogalmaznak meg és rónak Magyarországra ezen a területen. Az EU energia és klímacsomagjának 

nyomán megszületett uniós Megújuló Energia Útiterv 2020-ra 20 százalékos megújuló energiaforrás részarányt, 

ezen belül a közlekedés vonatkozásában 10 százalékot, továbbá 20 százalékos energiahatékonyság-növelést, és 

az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának (az 1990-es szinthez képest) 20 százalékra való mérséklését 

tűzte ki. 

Az uniós célok eléréséhez szükséges nemzeti cselekvési tervek megalkotása a tagországok feladata. A megújuló 

energiaforrások jövőben tervezett hasznosítása a Nemzeti Cselekvési Terv megalkotását tette szükségessé. Az 

NCsT az európai parlament és a tanács irányelve1 (RED irányelv: 2009/28/EK) szerint, és az ezzel kapcsolatos 

egységes formanyomtatványról szóló bizottsági határozatban2 foglaltak szerinti formátumnak megfelelően 

került összeállításra. 

Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve Magyarország számára 2020-ra – jogilag kötelező módon - 

minimum 13 százalékban5 határozta meg a megújuló energiaforrásból előállított energia bruttó végső 

energiafogyasztásban képviselt részarányát. Figyelembe véve a zöldgazdaság-fejlesztés nemzetgazdasági 

jelentőségét, a foglalkoztatásra gyakorolt hatását és a hazai értékteremtésben kijelölt szerepét, a nemzeti 

érdekekkel összhangban reális célkitűzésként a kötelező minimum célszámot meghaladó, 14,65 százalék elérése 

a cél 2020-ra. 

Nemzeti Cselekvési Terv intézkedései a következő közfeladatokat érinti: 

• 2011-ben egy új, a fenntartható energiagazdálkodásról szóló törvény megalkotása; 

• a meglévő támogatási programok végrehajtásának átalakítása, hatékonnyá tétele és egyszerűsítése; 

• 2014-2020. között önálló (az EU által társfinanszírozott) energetikai támogatási program indítása; 

• a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energiára (a továbbiakban: zöldáram) 

vonatkozó kötelező átvételi rendszer átfogó átalakítása (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 

törvény ennek megfelelő módosításának közigazgatási egyeztetésre bocsájtása folyamatban van); 

• zöldhő támogatási lehetőségeinek megvizsgálása; 

• közvetlen közösségi és egyéb támogatási programokban történő aktívabb részvétel elősegítése 

• az épületenergetikai szabályozásba épített ösztönzők felülvizsgálata (összhangban a 2010/31/EK irányelvvel); 

• területrendezési tervek felülvizsgálata, térségi energia koncepciók kialakítása; 

• zöld finanszírozás formák és programok kialakítása (zöld bank); 

• szabályozási, engedélyezési rendszerek eljárások felülvizsgálata, egyszerűsítése; 

• szemlélet- és tudatformálási programok, tájékoztatási kampányok (integrált tájékoztatási programok) 

kidolgozása; 

• megújuló és alternatív energiaforrásokra, energiahatékonyságra alapozott képzési, oktatási programok 

indítása; 
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• foglalkoztatási programok indítása a megújuló energiaforrások területén; 

• fejlesztési programok indítása a kapcsolódó iparágak fejlesztése érdekében; 

• kutatás-fejlesztési és innovációt ösztönző programok ösztönzése; 

• második generációs bio- és az alternatív üzemanyagok elterjesztését szolgáló programok, intézkedések; 

• agrárenergetikai program kidolgozása; 

• a megújuló energiaforrások és kapcsolódó területeihez, a szabályozási és engedélyezési eljárásokban részvevő 

apparátus felkészítése. 

2. A magyarországi megújuló energiapolitika 
kulcsterületei 

Ellátásbiztonság. Magyarország energiahordozó importfüggősége rendkívül magas, a belföldi felhasználás 

kőolajszükségletének 80 százalékát, a földgázfogyasztás több mint 83 százalékát importból fedezi. 

Környezeti fenntarthatóság, klímavédelem. A megújuló energiaforrások alkalmazása hozzájárul a CO2 

kibocsátás csökkentéséhez. A konkrét alkalmazások megválasztása során a környezetvédelmi és 

természetvédelmi szempontok kiemelt prioritást élveznek 

Mezőgazdaság-vidékfejlesztés. A hazai kedvező agroökológiai adottságokra épülő és a fenntarthatósági 

kritériumokat (kiemelten a biológiai sokféleség és a talajminőség védelme) figyelembevevő energetikai célú 

biomassza felhasználás hozzájárulhat a mezőgazdasági munkahelyek megőrzéséhez, újak létrehozásához. Az 

állattartás szerves anyagainak energetikai felhasználása (biogáz) produktív hulladék-kezelést tehet lehetővé, 

javítva az ágazat versenyképességét. A mező- és erdőgazdasági melléktermékek és egyéb szilárd hulladékok (pl. 

szántóföldi melléktermékek, gyümölcsösökben és szőlőkben képződő nyesedékek), lokális energetikai 

felhasználása, végtermékké történő átalakítása pótolólagos árbevételt eredményez a gazdálkodók valamint a 

termelők számára, és jelentős mértékben csökkenti a közösség fosszilis energiaszükségletét. 

Zöldgazdaság-fejlesztés. A megújuló energiaforrások racionális felhasználása – szoros kapcsolatban az 

energiatakarékossági és energiahatékonysági programokkal – bázisát képezheti egy új (zöld) gazdasági szektor 

kialakításának. Új munkahelyek jönnek létre a beruházások létesítése és üzemeltetése során, valamint a 

kapcsolódó iparágakban, horizontális szektorokban (pl. berendezésgyártás). 

3. Nemzeti Cselekvési Terv megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéseit szolgáló 
intézkedések 

A Nemzeti Cselekvési Terv – a 2009/548/EK határozatban foglaltakon túl – olyan jövőképet, a következő tíz 

évre vonatkozó intézkedéseket és iránymutatásokat kell tartalmazzon, amely Magyarország számára kitörést, 

ezzel együtt - a társadalom és a gazdaság számára – fejlődést és fellendülést eredményezhet. A meghatározásra 

kerülő intézkedések elsősorban munkahelyek teremtését, a fosszilis energia-import csökkentését, a zöldgazdaság 

iparágának kiépülését, ezen keresztül Magyarország gazdasági fejlődését hivatottak szolgálni. 

I. Támogatási intézkedések, programok (Hazai finanszírozás, EU-s társfinanszírozás, közvetlen EU-s források 

stb.) 

II. Egyéb (piaci, költségvetési) pénzügyi ösztönzők (zöldgazdaság-fejlesztés finanszírozása, kutatás-fejlesztés, 

zöldáram átvételének átalakítása, bioüzemanyag kedvezmények, tarifák, adókérdések stb.) 

III. Általános szabályozási, átfogó programalkotási ösztönzők (fenntartható energiagazdálkodási törvény, 

megújuló energia törvény, engedélyezési eljárások egyszerűsítése, térségi energetikai programok kialakítása, 

épületenergetikai eljárások felülvizsgálata stb.) 

IV. Társadalmi intézkedések (foglalkoztatás, országos és regionális képzés, társadalmi tudatformálás, energia 

szakértői hálózat stb.) 
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4. A biogáz földgázhálózatra való rákapcsolása 

Az energia felhasználás tekintetében a biogáz különböző szektorokban, különböző módokon fontos szerepet 

játszhat. Biogáz használható villamos energia előállítására, hőtermelésre vagy vegyes tüzelésű CHP-

erőművekben. Tisztított és sűrített biogáz közlekedési üzemanyagként használható vagy a gázhálózatba is 

betáplálható. 

Magyarországon jelenleg tizenkét helyen állítanak elő biogázt, amely egy része mezőgazdasági 

melléktermékekre (állati trágya, növényi főtermék/melléktermék: silókukorica, cukorcirok egyéb.) alapozott 

biogáz, másik szegmense a kommunális szennyvíztisztító telephez kapcsolt biogáz erőmű. Jelenleg további 

negyven üzem áll tervezés vagy kivitelezés előtt. Ezek nagytöbbsége az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program Állattartó telepek korszerűsítése 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások című intézkedés révén 

nyertek támogatást. A biogáz üzemek megvalósítását több tényező is hátráltatja. A kötelező átvételi rendszer 

zöldáram átvételi ára sok esetben nem biztosít belátható időn belüli megtérülést, ha biogáz termelés során 

keletkező „hulladékhő” nem kerül felhasználásra. Ennek következtében a finanszírozási intézetek sok esetben 

elállnak a hitelezéstől. Annak érdekében, hogy a közeljövőben több üzem kerüljön megépítésre szükséges 

felülvizsgálni a zöldáram átvétel rendszerét, annak differenciálása indokolt lehet. A zöldáram differenciálásnál 

több szempontot kell figyelembe venni: környezetvédelmi hatás, munkahelyteremtés, felhasznált alapanyag, 

termelési eljárás, méret, hő felhasználási célja, szabályozhatóság stb. 

A következő időszakba megjelenő intézkedések során kiemelten kell kezelni a kiskapacitású biogáz-termelést, 

tekintettel arra, hogy sok esetben kis mennyiségben áll rendelkezésre a megfelelő mennyiségű alapanyag. 

Előnybe kell részesíteni azokat a termelő berendezéseket, ahol első sorban saját megújuló energiafelhasználás 

van. 

5. A távfűtés és –hűtés infrastruktúrájának fejlesztése 

A megújuló energiaforrások, különösen a fűtési célú biomassza felhasználás fenntarthatóságának, a 

környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági hatások optimális egyensúlyának biztosításában játszanak jelentős 

szerepet távhőhálózatok. Korszerűsítésük és fejlesztésük elválaszthatatlan, szerves része a zöldgazdaság-

fejlesztési törekvéseknek. 

A fűtési ágazatban – különösen a kapcsolt biomassza villamos térségi kiserőművek esetében – a hőenergia 

felhasználását távfűtő rendszereken keresztül tervezzük. A távfűtő rendszerek egy része kiépült, de szükséges 

annak átalakítása, korszerűsítése és új infrastruktúrák kiépítése is. Ezek egyrészt maguknak a megújuló 

energiaforrásoknak a hasznosítását szolgálják (pl. biomassza kazántelep, termálkút, stb.) másrészt a megújuló 

energiaforrásokból származó hőenergia fogyasztókhoz való eljuttatását valósítják meg (új távvezeték hálózatok, 

hőközpontok stb.). 

Az Új Magyarország Fejlesztési tervhez kapcsolódó, az Európai Bizottság által jóváhagyott, a 2007 - 2013 

közötti időszakra vonatkozó KEOP keretében mintegy 68 milliárd Ft támogatási keret segíti a megújuló 

energiaforrások hasznosítását, ezen belül a megújuló energiaforrásokat felhasználó távfűtések és távhűtések 

létesítését. 

Ezen belül a távfűtések és távhűtések létesítését szolgáló jelenleg működő pályázati konstrukciók: 

• Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati konstrukció (KEOP-2009-

4.2.0/B kódszám). A konstrukció célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló alapú energiatermelés 

elterjesztése, a megújuló energiaforrások hőtermelésben játszott szerepének, valamint az összenergia 

felhasználásban lévő arányának a növelése. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 2009 - 

2010 évekre 6 milliárd forint, amelynek forrása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar 

Köztársaság költségvetése. 

• Megújuló energia alapú villamos energia-, kapcsolt hő és villamos energia-, valamint biometán termelés című 

pályázati konstrukció (KEOP-2009-4.4.0 kódszám). A konstrukció célja a kisebb környezeti terheléssel járó 

megújuló alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és 

villamosenergia-termelés szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a 

széndioxid kibocsátást. A konstrukció elsősorban az együttműködő villamosenergiahálózatba termelő, 

másodsorban a sziget üzemmódban működő villamosenergia-termelő kapacitások létesítését támogatja. A 
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támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 2009 - 2010 évekre 10 milliárd forint, amelynek 

forrása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban. 

6. Bioüzemanyagok és más folyékony bioenergia 
hordozók – fenntarthatósági kritériumok és e 
kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése 

A nemzetközi gyakorlatnak és az elemi nemzetgazdasági érdekeknek megfelelően, a szabályozás kulcskérdése 

az energetikai célú növénytermesztés és az élelmiszerellátás egyensúlyban tartása, valamint a természetvédelmi 

értékek megőrzése. Magyarországon a bioüzemanyagok használatára 2005. óta van szabályozás. Az első, 2009-

ig tartó időszakban a bioüzemanyagok használatát adókedvezménnyel ösztönöztük. Az üzemanyagokba 

bekevert bioetanol és biodízel után, valamint az ETBE bioetanol része után visszaigényelhető volt a jövedéki 

adó. A bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának a részletes szabályait 

a 42/2005. (III. 10.) Korm. rendelet tartalmazta. 2009-től kezdődően a benzinbe, illetve motorikus gázolajba 

bekevert bioüzemanyagok adókedvezménye megszűnt, azt felváltotta a forgalomba hozatali kötelezettség 

(magas szankcióval fenyegetve a kötelezettség elmulasztását). Az üzemanyagok gyártói, importálói és 

forgalmazói által kötelezően forgalomba hozandó részarányt a megújuló energia közlekedési célú 

felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának 

csökkentéséről szóló 2010. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) végrehajtási rendelete, a fenntartható 

bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII.28.) Korm. rendelet állapítja 

meg. A Büat. rendelkezései alapján 2011-től kezdődően a kötelező bekeverési részarány kizárólag igazoltan 

fenntarthatóan előállított bioüzemanyaggal teljesíthető. A fenntarthatósági feltételek a RED irányelvben és az 

FQD irányelvben meghatározottak alapján kerültek kialakításra. A feltételeknek történő megfelelésre külön 

intézmény nem kerül létrehozásra, hanem az MgSzH keretén belül kerül az alapanyagok minősítési rendszere 

kialakításra, majd erre építve az értéklánc többi elemének ellenőrzése. 

A jogszabályok rögzítik azokat az irányelvben foglalt feltételeket, amelyek esetén az előállított biológiai eredetű 

üzemanyag beszámítható a nemzeti célszám teljesítésébe, valamint a forgalomba hozó számára előírt 

bioüzemanyag forgalomba hozatali kötelezettség teljesítésbe. A fenntarthatósági kritériumok feltételét képezik 

az adókedvezmény igénybevételének, amely jelenleg az E85 bioüzemanyagra és meghatározott körben a tiszta 

formában felhasznált RME-re lehetséges. támogatási, ösztönzési rendszerek (pl. kisebb adómérték 

meghatározott bioüzemanyagok esetében) kizárólag az igazoltan fenntarthatóan előállított bioüzemanyagokra 

irányulnak 2011-től, a kötelező bekeverési arányt kizárólag fenntarthatóan előállított bioüzemanyagokkal lehet 

teljesíteni. 

7. A villamosenergia-ágazatban a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia használatának 
támogatása 

A kötelező átvételi rendszer (KÁT) tervezett átalakítása kiegészül a fosszilis ártámogatások felülvizsgálatát, 

zöld bizonyítvány rendszer bevezetését, a hatósági engedélyezési rendszer jelentős egyszerűsítését és a 

megújuló energia termelők hálózati csatlakozásának elősegítését célzó intézkedéscsomaggal. 

Figyelembe véve, a villamosenergia-termelő létesítmények megtervezését, a létesítések finanszírozásának 

előkésztési időigényét és ehhez kapcsolódóan a beruházók, finanszírozók által igényelt kiszámíthatóságot, a 

rendszerbe történő bármilyen beavatkozás esetén indokolt megfelelő felkészülési időt biztosítani a piaci 

szereplőknek. Ezzel együtt az ösztönző jellegű, a támogatási és szabályozási rendszer hatékonyságát növelő 

módosítások bevezetésének előkészítését már 2011-től kezdődően tervezte az állam.. 
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12. fejezet - XI. Üzemformák-
cégalapítás 

1. Betéti társaság alapításának szabályai 

A betéti társaság alapításához legalább két tag szükséges. (Egyszemélyes bt nincsen.) Legalább egy tagnak, (a 

beltagnak) a felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal 

egyetemleges, míg legalább egy másik tag (ezt nevezzük kültagnak) csak a társasági szerződésben vállalt 

vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. Ez azt jelenti, hogy a 

beltag a saját vagyonával is felel a társaság kötelezettségeiért. A Bt alapítás ügyvéd közreműködését igényli. 

A cégtörvény mellékletében ún. szerződésminták találhatók. Amennyiben az ügyvéd ennek az alkalmazásával 

jegyzi be a társaságot, úgy az eljárási illeték 15 ezer forint. Természetesen itt is szükség van valamennyi tag 

aláírására, és az ügyvéddel történő személyes találkozásra. 

A társasági szerződésben elegendő csupán a bt. fő tevékenységi körét feltüntetni, ám ezen túlmenően egyéb 

tevékenységi körök is szerződésbe foglalhatók. A betéti társaság ezeken túlmenően is folytathat minden olyan 

tevékenységet, amely nem tilos, illetve nem korlátozott (pl. engedélyköteles). 

A bt-nél nincs minimális alapító tőke. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben 

megállapított összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni 

hozzájárulását a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza. (A társaságból történő kilépésével a 

tag részére kifizethető a törzsbetét, illetve az üzletrész átruházás szabályai szerint el is lehet idegeníteni azt). A 

betéti társaságnak is állhat kizárólag nem pénzbeli betétből a vagyona (pl. egy autó, számítógép vagy más 

ingóság), de apportálható követelés is. Főszabály szerint a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni 

hozzájárulásuk arányában oszlik meg, de a társasági szerződésben eltérően is meg lehet állapodni. Hacsak a 

tagok másképp nem rendelkeznek a társaság üzletvezetésére mindegyik tag jogosult, akik mindegyike önállóan 

vagy együttesen járhat el. Az üzletvezetésre jogosult tag a másik ilyen tag tervezett intézkedése ellen tiltakozhat, 

az intézkedésekhez a társaság legfőbb szervének, a tagok gyűlésének a határozata szükséges. A bt kültagja is 

lehet képviselő, ha a társasági szerződés erre felhatalmazza. A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság 

felel a saját vagyonával. Amennyiben a társasági vagyon nem elegendő, a társaság kötelezettségeiért a 

beltag(ok) saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. 

2. Korlátolt felelősségű társaság alapítása 

2.1. Egyszemélyes kft alapítása 

A társaságot egy tag, illetve más egyszemélyes kft. is alapíthatja, ilyenkor nem társasági szerződés, hanem 

alapító okirat készül. Létrejöhet továbbá úgy is, hogy a már működő társaság valamennyi üzletrészének 

tulajdonát egy tag szerzi meg. Amennyiben a kft. tagjainak száma egy főre csökken, korábbi társasági 

szerződését egy éven belül alapító okiratra kell módosítani. Egyszemélyes kft alapítása esetén a cégbírósághoz 

történő bejelentés előtt elegendő csupán 100.000.- Ft tőkét a társaság rendelkezésére bocsátani, míg a 

fennmaradó részt (további minimum 400 ezer forintot) egy éven belül kell szolgáltatni. Az egyszemélyes kft 

esetében többnyire a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az 

egyszemélyes kft esetén könyvvizsgáló alkalmazása a 2006 júliusa óta hatályos törvény szerint már nem 

kötelező. Az egyszemélyes kft alapításakor tisztában kell lennie azzal, hogy az egyszemélyes társaság egyedüli 

tagja csak akkor állhat munkaviszonyban a társasággal, ha azt a társasági szerződés kifejezetten megengedi. 

Tulajdonos kiskorú személy is lehet, de vezető tisztségviselőnek csak nagykorú cselekvőképes személy jelölhető 

ki. 

2.2. Több tulajdonossal rendelkező kft alapítása 

Korlátolt felelősségű társaságot előre meghatározott összegű (minimum 500 ezer forintos) törzsbetétekből álló 

törzstőkével (jegyzett tőkével) lehet alapítani, és a tagok kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétjeik 

szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására 

terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel. 100 ezer 
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forintnál nem lehet kevesebb a kft-ben egy tag törzsbetétje, illetve az is fontos, hogy 10 ezer forinttal 

oszthatónak kell lenni. A törzsbetét nem feltétlenül tükrözi a szavazati arányokat, és az eredményből való 

részesedést, azaz meg lehet állapodni a társasági szerződésben úgy, hogy a törzsbetétek arányától eltérnek. A kft 

bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. 

Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. A 

társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzsbetét a tagok vagyoni 

hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből áll. A törzstőke összege nem lehet 

kevesebb ötszázezer forintnál. Az új szabályozás szerint kft-t kizárólag apporttal is lehet alapítani, melynek 

tárgya bármilyen vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, illetve szellemi alkotás, valamint vagyoni 

értékű jog lehet. A cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tagok kötelesek a pénzbeli hozzájárulás legalább 50%-

át befizetni. A be nem fizetett részt a bejegyzéstől számított egy éven belül kell rendezni, amelynek 

esedékességéről és módjáról a felek a társasági szerződésben rendelkeznek. Akkor kötelező a kft alapítás idején 

a teljes apportot rendelkezésre bocsátani, ha értéke eléri legalább a törzstőke felét. Egyéb esetekben a 

cégbejegyzéstől számított 3 éven belül kell beszolgáltatni. Az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb 

százezer forintnál. Továbbá a törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell 

lennie. 

A személyes közreműködés feltételez valamilyen jogviszonyt a társasággal. A kft tagjai főszabály szerint csak 

tőkeszolgáltatásra kötelezettek. A társaság nem működhet ügyvezető nélkül. Az ügyvezetői feladatokat 

megbízási viszonyban, vagy munkaviszonyban lehet ellátni. Ügyvezető lehet a társaság tagja is. 

Lehetséges, hogy a társaságnak több ügyvezetője van. Ebben az esetben akár mindegyikük önállóan is 

képviselheti a céget. Együttes cégjegyzésre is van lehetőség, amikor a társaság képvsieletében tett nyilatkozat 

csak akkor érvényes, ha azt mindkét ügyvezető aláírja. A kft székhelyét, mint a központi ügyintézés helyét 

elegendő megadni a cégalapításkor. A társasági szerződésben elég csak a főtevékenységet meghatározni. 

Valamennyi gyakorolni kívánt tevékenységet be kell jegyezni a cégjegyzékbe TEÁOR 08 (tevékenységek 

egységes ágazati osztályozási rendszer) szerinti besorolás szerint. 

A legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A társaság ügyeinek 

intézését és a társaság képviseletét a tagok közül vagy kívülálló személyek köréből választott egy vagy több 

ügyvezető látja el. A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

A társaság saját tőkéjéből kizárólag osztalék és osztalékelőleg címen teljesíthet kifizetést a számviteli 

törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén. 

3. Részvénytársaság alapítása 

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló 

alaptőkével alakul, és amelynél a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény 

névértékének, vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. Működési formája alapján 

megkülönböztetünk nyilvánosan (nyrt) és zártkörűen (zrt) működő részvénytársaságot. Az nyrt. általában az 

óriás, a zrt. pedig a középvállalkozások cégformája. Különbség a részvények forgalomba hozatalának és a 

forgalmazás módjában van. 

Nyilvános formában működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei a Tőkepiaci törvényben 

meghatározott feltételek szerint részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. Továbbá 

amelynek részvényeit a nem nyilvános forgalomba hozatalt követően nyilvános értékesítésre ajánlották fel, 

illetve a szabályozott piacra bevezették. 

Zártkörű formában működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba 

hozatalra, illetve amelynek a nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem 

értékesítik, illetve a szabályozott piacról kivezették. A zrt részvényeseit, jegyzett tőkéjét tilos nyilvános felhívás 

útján gyűjteni. A minimális alaptőke 5 millió forint, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból is 

állhat. Zrt esetén alapítók mindig azonosak a részvényesekkel. 

Lehetőség van a két forma közötti váltásra, mely nem jelenti a társaság átalakulását. 

A részvénytársaság alaptőkéje az összes részvény névértékének az összege. A részvény névértéke az alaptőke 

összegszerűen meghatározott, egy részvényre eső hányadrésze, amely meghatározható: 
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• összegszerűen, 

• alaptőke mindenkori összegének a hányadában 

Természetesen nincs akadálya a kétféle névérték-meghatározás egyidejű alkalmazásának. A részvény 

kibocsátási értéke a névérték feletti összeg. Az ilyen módon keletkező vagyon a társaság működését biztosító 

üzleti tőkévé alakuló alaptőke mögött biztonsági tartalékot képez az esetleges átmeneti gazdasági nehézségek 

kivédéséhez. A részvények kibocsátásával nyert alaptőke a bejegyzési iránti kérelem előterjesztésével működő 

tőkévé alakul és ez biztosítja a társaság választott tevékenységének a végezhetőségét és biztosítja a hitelezők 

fedezetét is. A részvény névértéke meghatározható az alaptőke mindenkori összegének hányadában is. 

3.1. A részvény 

A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír. 

Zrt esetében a részvény: nyomdai úton előállított okirat vagy dematerizált értékpapír, míg nyrt esetén csak 

dematerizált részvény kibocsátására van lehetőség. A részvény szabadon átruházható. Az átruházhatóság 

korlátozása harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a törvény erre kifejezetten lehetőséget ad. 

Dematerizált részvény átruházása értékpapírszámlán történő terhelés/jóváírás útján történik. Az ellenkező 

bizonyításáig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt 

nyilvántartják. 

Részvényfajták: 

• törzsrészvény: kötelezően kibocsátandó részvényforma, névértéke együttes összegének mindenkor meg kell 

haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét. 

• elsőbbségi részvény: rt alapszabálya rendelkezhet olyan részvény kibocsátásáról, amely más részvényfajtával 

szemben meghatározott előnyt biztosít (pl. osztalékelsőbbségi, likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi, 

szavazati joggal összefüggő elsőbbséget) 

• dolgozói részvény: ingyenesen vagy kedvezményes áron dolgozói részvény bocsátható ki a részvénytársaság 

alaptőkéjének egyidejű felemelésével és legfeljebb a felemelt alaptőke 15 százalékának mértékéig. A 

dolgozói részvények főszabályként a törzsrészvénnyel azonos jogokat biztosítanak. A dolgozói részvénynek 

léteznek többletjogos formái is. 

• kamatozó részvény: előre meghatározott mértékű kamatra jogosítják a részvényest a részvény névértéke után, 

amely részvény az alapszabály rendelkezésének megfelelően az alaptőke 10%-át meg nem haladó mértékben 

hozható forgalomba. 

• visszaváltható részvény: a közgyűlés az alaptőke 10%-át meg nem haladó mértékben olyan részvény 

kibocsátásáról is határozhat, amely alapján a kibocsátandó részvényre az rt.-t vételi jog, vagy a részvényest 

eladási jog illeti meg, az alapszabályban meghatározott feltételek szerint. 

• Saját részvény: az rt. saját részvényeit – a Gt eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag alaptőkén felüli 

vagyona fedezete mellett szerezheti meg. A részvénytársaság az általa kibocsátott részvényeknek (saját 

részvény) az alapítás során történő átvételére nem jogosult. Az rt. tulajdonában álló saját részvények 

névértékének együttes összege főszabály szerint nem haladhatja meg az alaptőke 10%-át. Tilos azoknak a 

részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése 

(rendelkezésre bocsátása) nem történt meg valamint Tilos saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti 

évben az rt. nem fizethet osztalékot. A törvényben meghatározott kivételektől (pl. a társaság károsodástól való 

megóvása) eltekintve a saját részvény megszerzéséhez a közgyűlés felhatalmazása szükséges. A társaság 

köteles a megszerzett részvényeknek az alaptőke 10%-át meghaladó részét a megszerzéstől számított 3 éven 

belül, illetőleg amennyiben ezek megszerzése során törvénybeütköző módon járt el ezek megszerzésétől 

számított egy éven belül elidegeníteni vagy az alaptőke csökkentésével bevonni. 

3.2. A zrt szervezete 

A közgyűlés illetőleg annak felhatalmazása alapján az igazgatóság a Gt-ben szabályozott szervek mellett más 

szerveket is létrehozhat, ám ezek működése nem érintheti a Gt szerinti társasági szervek hatáskörét, felelősségét. 
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Közgyűlés: a zrt. legfőbb szerve a közgyűlés, amely módot ad a részvényeseknek részvényesi jogaik 

gyakorlására. A közgyűlés dönt a stratégiai, illetve a részvényesek érdekeit jelentősen érintő kérdésekben. 

A közgyűlés hatásköre átruházható az ügyvezetésre, illetve a felügyelő bizottságra. Főszabály szerint a 

közgyűlést az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Össze 

kell hívni a közgyűlést továbbá: 

• 8 napon belül, ha az rt. saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, a saját tőke a jegyzett tőke minimum 

alá csökkent, illetve ha a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve vagyona 

a tartozásait nem fedezi. 

• a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott szám alá csökkent vagy nincs olyan 

személy, aki a felügyelőbizottság üléseit összehívja. 

• a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényesek kérésére, hacsak az alapszabály e százalékot 

alacsonyabb mértékben nem határozza meg. 

• a könyvvizsgáló kezdeményezésére, ha tudomást szerez arról, hogy a zrt. vagyonának jelentős csökkenése 

várható, vagy olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, fb tagok felelősségét vonja maga után. 

A közgyűlést főszabály szerint az igazgatóság hívja össze. A zrt. közgyűlését írásban, a meghívó megküldésével 

kell összehívni. A meghívót a közgyűlés időpontját legalább 15 nappal megelőzően kell megküldeni. Az 

alapszabály ennél hosszabb időközt is meghatározhat. 

Ügyvezetés: az rt ügyvezetésének főszabályként a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kell eljárnia, ami 

azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a társaság és a részvényesek érdeke nem esik egybe, akkor az 

ügyvezetésnek a társaság érdekei alapján kell a döntését meghoznia. Elismert vállalatcsoport esetén ez a 

kötelezettség az egész vállalatcsoport érdekei tekintetében áll fenn. Amennyiben azonban fizetőképességet 

veszélyeztető helyzet áll elő, úgy a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján kell eljárni. A zrt. ügyvezetését 

elláthatja egy testület, az igazgatóság, vagy vezérigazgató, mint egyszemélyes igazgatóság. Az igazgatóság, 

mint testület 3-11 tagból áll. Számukat az alapszabályban nem kell meghatározni. Az igazgatóság elnökét 

főszabályként a tagok választják maguk közül. 

Származékos képviselők: A részvénytársaságot a törvényes (szervezeti) képviselők mellett, amennyiben ezt az 

alapszabály lehetővé teszi – származékos képviseleti jogosultsággal rendelkező személyek is képviselhetik. 

Ezen személyek képviseleti jogosultsága vagy a közgyűléstől (cégvezető esetén) vagy az igazgatóságtól 

(képviseleti joggal felruházott munkavállaló) ered. 

A képviselet és a cégjegyzés módja a származékos képviselők esetében is az rt. alapszabályának kötelező 

tartalmi eleme. 

Cégvezető: a cégvezető az igazgatóság irányítása alatt tevékenykedik, a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 

rendelkezések alapján látja el a feladatát, a társaság munkavállalója. Tevékenységét kifejtheti az egész társaság 

vonatkozásában, illetőleg egy konkrétan meghatározott helyen (telephelyen vagy fióktelepen). A közgyűlés 

nevezi ki, határozott vagy határozatlan időtartamra. A cégvezetőre is irányadók a vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó kizáró okok és összeférhetetlenségi szabályok. 

Felügyelőbizottság: A felügyelőbizottság az ügyvezetés tevékenységét ellenőrzi a tulajdonosok (részvényesek) 

érdekeinek védelme érdekében. A zrt-nél fb működtetése az alábbi esetekben kötelező: 

• szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek kérik 

• a törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja 

• a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a 200 főt meghaladja, 

kivéve ha az igazgatóság az üzemi tanáccsal eltérő megállapodást kötött arról, hogy a munkavállalók milyen 

más módon vesznek részt a társaság működésének ellenőrzésében. Amennyiben a munkavállalók száma a 

törvényben meghatározott mértéket nem éri el, a dolgozók a felügyelőbizottságban nem vehetnek részt. 

A felügyelőbizottságot ellenőrzési és az alapszabály kifejezett felhatalmazása alapján ügydöntő hatáskör is 

megilleti. Fő feladata tehát az ügyvezetés ellenőrzése. A felügyelőbizottság testület, amely legalább 3 legfeljebb 

15 tagból áll. Amennyiben a testületben munkavállalói küldöttek is vannak, úgy a tagok egyharmadának 
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munkavállalói küldöttnek kell lennie. Az fb akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 fő 

jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Könyvvizsgáló: A társaság könyvvizsgálói feladatait a társaság választott könyvvizsgálója vagy a Gt.-ben 

nevesített esetekben független könyvvizsgáló látja el. 
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13. fejezet - XII. Megújuló 
energiaforrások támogatási irányelve 
az EU-ban és Magyarországon 

1. A megújuló energiaforrások stratégiai és 
szabályozási környezete 

Megújuló energiaforrások használatának magyarországi sorsát uniós stratégiai és jogszabályi keretek alakítják, a 

támogatási lehetőségeket pedig az Új Magyarország Fejlesztési Terv fogja megszabni. A Közösségi elvárások 

2010-ig után valószínű szigorodás várható. 

Az európai stratégiai kereteket az EU megújult Fenntartható Fejlődés Stratégiája adja meg, amely a globális 

éghajlatváltozáshoz köti a tiszta energiák elterjesztésének szükségét. Az EU biomassza hasznosításainak 

célkitűzéseit 2010-ig, az ún. Fehér Könyv (Energia a jövőnek: megújuló energiaforrások, 1997) határozza meg. 

A könyv tartalmazza a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére irányuló Akciótervet. Az Unió a 

biomassza termelés fokozását összeköti a munkahelyteremtéssel, a vidéki jövedelemszerzés lehetőségével. A 

cél, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók továbbra is mezőgazdasággal foglalkozzanak, de a termelés ne az 

eladhatatlan készleteket növelje. Ez úgy lehetséges, ha a szántóföldeken az élelmiszercélú termelés helyett 

energetikai célú termelés folyik. A fenti érvek miatt a bioüzemanyagok előállítása a kohéziós politika, s 

támogatások fontos célterülete. 

Az EU célkitűzései 2010-ig: 

• Fehér Könyv: a megújulókból származó energia arányának növelése 2010-re 6%-ról 12%-ra. 

• 2001/77/EK irányelv: megújuló energiaforrásokból termelt elektromos energia részaránya 14%-ról, 22%-ra 

növekedjen. 

• 2003/30/EK irányelv: a bioüzemanyagok részaránya érje el az 5,75%-ot a teljes üzemanyag-felhasználáson 

belül. 

A belföldi, megújuló energiaforrások felhasználását sürgeti a Közösség magas szintű energiafüggősége a külső 

energiaforrásoktól, amely jelenleg 50%-os, és 20 éves időtávban akár 70%-ot is elérheti. Erre próbál választ 

adni az „Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképességéért és biztonságáért” c. Zöld 

Könyv (COM [2006] 105), amely az energiaszerkezet diverzifikációját, biztonságát, s az alacsony széntartalmú 

energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés támogatását, a megújulók szerepének növelését célozza. 

A fosszilis tüzelőanyagok megújulókkal való helyettesítése mellett a Közösség jelentős szerepet tulajdonít az 

energiahatékonyság javításának. Az Energiahatékonysági Akcióterv (COM. [2006] 247) évi 1%-os 

energiafogyasztás csökkenést irányoz elő. 

Magyarország, a csatlakozási dokumentumban (2004. évi XXX. Tv. II. melléklete) vállalta, hogy a megújulók 

részarányát a teljes energiafelhasználáson belül megduplázza (2003-ban ez az érték 3,6% volt), villamosenergia-

fogyasztást pedig 3,6%-ban fogja megújuló energiaforrásokból kielégíteni 2010-ig, az akkori kb. 2% helyett. A 

nagyon szelíd vállalást már 2005-ben túlteljesítettük, néhány széntüzelésű erőmű 

faaprítékra történő átállásával. A fentiekkel kapcsolatos előírásokat, a tájékoztatási programot, a fogalom 

meghatározásokat a 2233/2004. (IX.22) és 2133/2005. (VII.8) kormányhatározatok, illetve a 42/2005. (III.10) 

kormányrendelet tartalmazza. 

A 2007-13-as időszakot is magába foglaló magyar energiapolitikai elképzelések szerint 2010-re 6,5%, 2013-ra 

11,4% megújuló részesedést kell elérni a villamosenergia-termelésben, míg az összes megújuló energia 

részarányát a 2005. évi 5,3%-ról 2010-re legalább 8,2%-ra kell növelni. Magyarország vállalása a 

bioüzemanyagok tekintetében a 2233/2004. számú kormányhatározat értelmében 2% volt, amely az 

Országgyűlés 63/2005. számú határozata szerint 4%-ra emelkedett. A 2010-es vállalás a legújabb 2058/2006 (II. 

07.) kormányhatározat alapján 5,75%, amely 2010-re kb. 187 millió liter biológiai eredetű üzemanyagot jelent. 
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Ugyancsak ösztönzi Magyarországot az energetika területén a Kiotói Jegyzőkönyvben tett vállalása, amely 

szerint 6%-os üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentést kell elérni a 2008-2012-es évek átlagában, az 1985-87 

bázisévekhez viszonyítva. Ugyan egyelőre kényelmes helyzetben vagyunk a választott bázisévek, és a korábbi 

ipari szerkezet változása miatt, de ezeket a tartalékainkat hamarosan feléljük, s sokkal nagyobb nyomás fog ránk 

nehezedni 2012 után. Az Európai Tanács 2005. márciusi ülése szerint 2020-ban 15-30%-os csökkentést kellene 

elérni az 1990. évi kibocsátási szinthez képest, 2050-re, pedig 60-80%-ra kellene emelni a csökkentés mértékét. 

A kitűzött célok végrehajtásának egyik fontos eszköze a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP). 

Mivel a KEOP tervezési időszaka túlnyúlik a 2010-es vállalások időszakán, ezért a tervezési időszak végéig már 

más irányszámokkal kell kalkulálni. A célkitűzések megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az Európai 

Tanács 2006. március 23-24-i ülésén az a határozat született, hogy az Európai Unió tagállamainak 2015-ig el 

kell érniük, hogy az összes megújuló energiahordozó forrás részaránya elérje a 15%-ot, a bioüzemanyagok 

részaránya pedig a 8%-ot. 

Az EU energiapolitikáját befolyásoló főbb irányelvek: 

• 2001/77/EK irányelv a „zöldáram” termelésről 

• 2002/91/EK irányelv az épületek energiahatékonyságáról 

• 2003/30/EK irányelv a bio üzemanyagokról 

• 2006/32/EK irányelv az energiafelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról 

• 2007: új energiacsomag (3x20%) 

• 2009: az energiapolitika második stratégiai felülvizsgálata 

• 2009/28/EK megújuló energiahordozó irányelv 

• Európa 2020 Stratégia 

• 2010/31/EK irányelv az épületek energiahatékonyságáról 

2. Az Európai Parlament 2009. február 3-i 
állásfoglalása az Energiapolitika második stratégiai 
felülvizsgálatáról 

Megerősíti a 2008.január 23-i döntést, hogy 2020-ra három célt kell elérni: az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának 20%-os, illetve nemzetközi megállapodások esetében 30%-os csökkentését, az energiafogyasztás 

legalább 20%-os csökkentését, és a megújuló energia legalább 20%-os arányának elérését a végső 

energiafogyasztásban. Felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy gazdaságuk energiafelhasználását 

tegyék a lehető leghatékonyabbá annak érdekében, hogy tevékenyen hozzájáruljanak az éghajlatváltozás 2 

Celsius-fokra való csökkentésére irányuló célkitűzés eléréséhez. Továbbá felhívja az Európai Uniót és a 

tagállamokat, hogy 2050-ig legalább 80%-kal csökkentsék az üveghatású gázok kibocsátását. Emellett 

felszólítja a Bizottságot, hogy valamennyi érdekelt féllel egyeztetve dolgozza ki a lehetséges energetikai 

forgatókönyveket, amelyek szemléltetik az említett célkitűzések eléréséhez vezető lehetséges megoldásokat, 

valamint az azok mögött rejlő műszaki és gazdasági feltételezéseket. 

3. Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK 
megújuló energiahordozó irányelve 

Rögzíti a tagállamok által 2020-ra elérendő célszámokat. Magyarország 13 %. Áram, hő, hidegenergia, a 

bioüzemanyagok 10 %-s kötelező arányának és számítási metodikáját rögzíti. A megújuló energia felhasználás 

növekedés elősegítésére támogatási rendszereket megvizsgálata (távhő, hűtőenergia, villamos energia,stb.). 

Oktatás, információ, helyi, regionális tájékoztatási kötelezettséget rögzít, illetve a közigazgatási engedélyezési 

eljárásokat egyszerűsíti. Meghatározza a nemzeti cselekvési tervek egységes formanyomtatványát 

(2009/548/EK) határidejét, ami 2009. 06.30. volt. Jelentési kötelezettséget ír elő 2011.december 31-ig, majd 

kétévente az előrehaladás nyomon követése érdekében. 



 XII. Megújuló energiaforrások 

támogatási irányelve az EU-ban és 

Magyarországon 

 

 68  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. Hazai zöldgazdaság fellendítése 

A zöld gazdaságfejlesztés hatásai a fenntarthatóságra: 

• Természeti rendszerek egyensúlyának helyreállítása 

• Évtizedekre szóló belső piac építés 

• Foglalkoztatás bővülése - társadalmi egyensúly javítása 

• Mérséklődő energiaimport – csökkenő függőség 

• Zöld innováció - új piacok elérhetősége 

• Növekvő GDP - javuló fizetési mérleg 

• Önkormányzati, mezőgazdasági, és KKV szektor felértékelődése 

• Aktív klímavédelem 

Energiahatékonyság, energiatakarékosság: Az épületek és a közlekedés energiafelhasználásának csökkentése. A 

legnagyobb megtakarítást a lakóépületek, háztartások, önkormányzatok és közintézmények területén lehet 

elérni. Terv 80 PJ. Célul kell tűzni a régi épületek energia-hatékony felújítását. Új alacsony energiafelhasználású 

épületek beruházásának támogatása. Ösztönzés az önkormányzati szektor energiahatékonysági és közvilágítási 

programjainak elősegítésére. A „zöld közösségi közlekedés” tudatos fejlesztése. Kiemelten fontos a helyi, 

lokális energia ellátó rendszerek elterjesztése. A vidéki térségek saját forrásból képesek legyenek a saját energia 

igényük egy jelentős részét kielégíteni a megújuló energiaforrások hasznosításával. Energia intenzív 

mezőgazdasági tevékenységeknél (szárítás, fólia sátor fűtés, stb.). A helyben meglévő olcsó energiahordozókra 

alapozott energia-ellátás bővítése. 

Zöldgazdaság fejlesztési program: pályázati támogatások segítségével a célirányok meghatározásra kerültek 

Főbb pályázati célok a következők: 

• Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 

• Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő- és villamos energia, valamint biometán termelése 

• Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energia forrásokkal 

• Települési szilárd hulladék lerakókat érintő térségi színtű rekultivációs programok elvégzése 

• Megújuló alapú térségfejlesztés. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése Közép- Magyarországon 

• Geotermikus alapú hő, hő- és villamos energia termelő projektek előkészítése, projekt fejlesztő 

tevékenységek támogatása 

• Távhő szektor energetikai korszerűsítése 

Nemzeti Energiastratégia 2030 célrendszre: 

• Energia takarékosság, energiahatékonyság, 

• Fosszilis energia felhasználásának csökkentése, 

• Megújuló energia felhasználás széleskörű támogatása (hűtés-fűtés), villamos energia termelés, 

• Atomenergia hasznosításának növelése, 

• Közlekedés energiatakarékos fejlesztése, fűtés-hűtés elektronizációjának elősegítése 

• Közép-európai hálózatok összekapcsolása, 
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• Állam szabályzó szerepének erősítése. 
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14. fejezet - XIII. Bioetanol-, biodízel-
üzemek engedélyezési eljárása 

1. Engedélyezés általában 

A bioetanol-, biodízel-üzemek létesítésének és működésének engedélyezési folyamata az alábbi engedélyekből 

tevődik össze (15. ábra): 

 

1. Környezetvédelmi engedély 

2. Katasztrófavédelmi engedély 

3. Építésügyi hatósági engedélyek 

A gyakorlati tapasztalatok szerint a bioetanol- és biodízel-üzemek többsége saját villamosenergia-ellátása 

érdekében – többek között az elállított, illetve feldolgozott anyag felhasználásával működtetett – villamos-

erőművet létesít, amire tekintettel az alábbi további engedélyezési eljárások merülnek fel (önmagában a 

bioetanol- biodízel-üzemek engedélyeztetéséhez nem szükséges): 

4. Hálózati csatlakozás 

5. Magyar Energia Hivatal (MEH) engedélye 

6. Adóraktári engedély 

A beruházó mind a hat eljárást külön-külön köteles megindítani hat különböző fórumon, melyből öt hatóság 

(közigazgatási szerv), egy pedig magánjogi alany (cég). Mindazonáltal az egyes eljárások több ponton 

kapcsolódnak, egyes eljárások a másik eljárás szükséges előzményei: 

a./ A környezetvédelmi engedély valamint a katasztrófavédelmi hatósági hozzájárulás – amennyiben az 

üzemben jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége eléri a 18/2006. (I.26.) kormány rendeletben mellékletében 

meghatározott ún. alsó küszöbértéket – az építésügyi hatósági eljárás szükséges előzménye; 

b./ A hálózati csatlakozási szerződés megkötésének – amennyiben szükséges – a jogerős környezetvédelmi és 

építési engedély szükségszer előzménye; 
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c./ a hálózati csatlakozási szerződés a MEH engedély szükséges előzménye – amennyiben szükséges; 

d./ a villamos-erőmű kivitelezése kizárólag a jogerős MEH engedély birtokában kezdhet meg – amennyiben 

szükséges. 

2. A környezetvédelmi engedély 

a./ A környezetvédelmi engedélyezés alapjai 

A környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) értelmében ipari 

létesítmény létesítése során ún. környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében 

környezetvédelmi engedély, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek 

tekintetében egységes környezethasználati engedély beszerzése szükséges. 

A törvény felhatalmazása alapján a környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély 

hatálya alá tartozó tevékenységeket a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. 

A beruházás környezetvédelmi engedélyezésének előzetes tisztázása érdekében a beruházó a környezetvédelmi 

hatóságnál ún. előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását köteles kezdeményezni, mely eljárásban a hatóság 

megállapítja, hogy az adott beruházás környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati 

engedélyezési, vagy más hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e. 

b./ Engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek 

A Rendelet az engedélyezés szempontjából a tevékenységeket három fő csoportba sorolja: 

(1) Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek 

(2) Egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek 

(3) A hatóság mérlegelésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek (kötelez előzetes 

vizsgálati eljárás). 

A bioetanol- és biodízel-üzemek mint szénhidrogén alapú szerves vegyi anyagok elállítását végző ipari 

létesítmények minden esetben a (2) kategória alátartoznak. 

A járulékos biogáz, illetve biomassza-erőmű létesítés az (1), (2) illetve (3) kategóriába eshet az alábbiak szerint: 

(1) Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek: 

a./ hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb éget berendezés 300 MW kimen hőteljesítménytől; 

(2) Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység: 

a./ tüzelőberendezések 50MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel; 

(3) Hatóság mérlegelésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek: 

a./ hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz elállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől; 

b./ nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól; 

Mind az egységes környezethasználati engedély, mind pedig a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

előtt ún. előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni. 

c./ Illetékes hatóság 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az engedélyezési eljárás lefolytatására a Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség rendelkezik hatáskörrel. 
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A Felügyelőség a rendelet alapján az eljárásába – szakkérdés felmerülésétől függően – a következő 

szakhatóságokat köteles bevonni: 

(1) ÁNTSZ, 

(2) Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 

(3) Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal, 

(4) települési önkormányzat jegyzője, 

(5) Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 

(6) körzeti földhivatal, 

(7) bányakapitányság, 

(8) állami főépítész. 

d./ Eljárásrendre vonatkozó fontosabb szabályok: 

A beruházó az eljárás megindítása érdekében a kérelmet mellékleteivel együtt 8 nyomtatott példányban köteles 

elterjeszteni, és 2009. október 1. napjától az elektronikus adathordozón is köteles rendelkezésre bocsátani. 

A felügyelőség ügyintézési határideje eljárásoktól függően az alábbiak szerint alakul: 

(1) előzetes környezetvédelmi vizsgálat: 33, illetve 45 munkanap (közmeghallgatás esetén); 

(2) környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárásban (környezeti hatásvizsgálat): legfeljebb 3 

hónap; 

(3) egységes környezethasználati engedély: 3 hónap. 

A felügyelőség által lefolytatott eljárások szolgáltatási díjak: 

(1) környezetvédelmi engedélyezési (környezeti hatásvizsgálati) eljárás, és egységes környezethasználati 

engedélyezést megelőző előzetes vizsgálat: 250.000,- Ft. 

(2) a felügyelőség előzetes döntése alapján szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás 

Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb éget berendezés 300 MW kimenő hőteljesítménytől: 

2.250.000,- Ft; 

nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól: 1.200.000, Ft; 

(3) egységes környezethasználati engedély (tüzelőberendezések 50MWth-ot meghaladó bemenő 

hőteljesítménnyel; vegyipari létesítmények): 2.100.000,- Ft. 

e./ Környezetvédelmi engedély helye az egész engedélyezési folyamatban: 

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás az építésügyi hatósági eljárás szükségszer előzménye, tekintettel arra, 

hogy a környezeti hatásvizsgálat alapján hozott döntését, illetve az egységes környezethasználati engedélyt már 

az elvi építési engedély iránti kérelemhez is csatolni kell. 

f./ Sajátos szakhatósági kérdés: településrendezési tervvel való összhang 

A Felügyelőség a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján köteles az állami főépítészt szakhatóságként 

bevonni az engedélyezés alá es létesítménynek a területrendezési tervekkel való összhangja tekintetében, ha az 

engedély iránti kérelem területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 

követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelentség műszaki infrastruktúra hálózatok és 

egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelents módosítására irányul. 



 XIII. Bioetanol-, biodízel-üzemek 

engedélyezési eljárása 
 

 73  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az 50 MW feletti névleges teljesítőképesség feletti erőművek, országos és térségi jelentőségű elemnek, illetve 

az 5 MW teljesítőképességet meghaladó kiserőművek (azaz legfeljebb 50 MW teljesítőképességű) térségi 

jelentség elemnek minősülnek (218/2009. (X. 6.) Korm. Rendelet). 

3. Katasztrófavédelmi engedély 

a./ Engedélyezési eljárás alapjai: 

A bioetanol-, biodízel-üzemek a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéséről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény szerinti veszélyes 

ipari üzemnek minősülnek, amennyiben az üzemben jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége eléri a 18/2006. 

(I.26.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott ún. alsó-küszöbértéket. 

Az 1999. évi LXXIV. törvény alapján a veszélyes ipari üzemre, létesítményre építési engedély, használatba 

vételi engedély, továbbá a veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság katasztrófavédelmi engedélye alapján adható. 

A Főigazgatóság a biztonsági jelentést, illetve biztonsági elemzést az elfogadást követen megküldi az alábbi 

szervek részére: 

(1) Honvédelmi Minisztérium; 

(2) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat; 

(3) Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelségnek; 

(4) illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek; 

(5) Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatóságának; 

A Főigazgatóság eljárásának illeték vonzata: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott 

általános tétel eljárási illeték: 2.200,- Ft. 

4. Építési engedély 

a./ Építésügyi engedélyezés alapjai 

Az építési engedélyezés vizsgálata során külön kell választani a bioetanol-, biodízel-üzemek építési 

engedélyezését, valamint az ahhoz járulékosan kapcsolódó villamos-erőmű építési engedélyét. 

A villamos-erőmű létesítésére – amennyiben kapcsolódik a beruházáshoz a villamosenergiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET), valamint annak végrehajtási rendeletei önálló, speciális építésügyi 

eljárási szabályokat állapítanak meg, és építésügyi hatóságként teljes kör_en a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalt jelöli ki. 

A bioetanol-, biodízel-üzemek tekintetében alapvetően az általános építésügyi szabályok az irányadóak azzal a 

megkötéssel, hogy a 260/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a veszélyes folyadéktárolók elhelyezését vagy védelmét 

közvetlenül szolgáló építmények engedélyezése tekintetében a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalt 

jelöli ki illetékes építésügyi hatóságnak, továbbá az éghet folyadékok és olvadékok – nyomástartó 

berendezésnek nem minősül - tárolótartályai és tároló létesítményei, valamint azok működéséhez szükséges 

technológiai, biztonsági berendezések, csővezetékek, szerelvények, tartozékok, ideértve az üzemi 

üzemanyagtöltő állomásokat, engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban műszaki biztonsági 

hatóságnak. 

Ennek megfelelően a bioetanol-, biodízel-üzemek azon építményei tekintetében, melyek nem közvetlenül a 

veszélyes folyadéktárolók elhelyezését, vagy védelmét szolgálják, az eljáró építésügyi hatóság az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

értelmében az önkormányzat jegyzője. 

b./ Bioetanol-, biodízel-üzem építésügyi engedélyezése: 
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Az építésügyi engedélyezési eljárások részletes szabályait az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 

hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet határozza meg. 

ba./ Engedélyezési eljárások 

(1) Elvi építési engedély 

Az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt az építésügyi hatóságtól elvi építési engedély kérhető, amely 

egy évig hatályos, építési tevékenység végzésére azonban nem jogosít. (huszonkét munkanap) 

(2) Építési engedély 

Az építésügyi hatóság az építési engedélyezés és az egyszerűsített építési engedélyezés során azt vizsgálja, hogy 

a tervező a település beépítésének jellegét, sajátos építészeti arculatát a tervezett építmény, épületegyüttes 

(építményrész) elhelyezése és kialakítása, tervezése során figyelembe vette-e, az építményt a környezetébe és a 

tájba illeszkedően helyezte-e el. 

Az építési engedély hatályát veszti, ha a jogerőssé válásának napjától számított két éven belül az építési 

tevékenységet nem kezdték meg. Az építésügyi hatóság ügyintézési határideje: építési engedélyezési eljárásban: 

45 munkanap 

(3) Bejelentés köteles tevékenységek 

Bejelentés köteles tevékenységek esetén az építés a bejelentés megtételével együtt megkezdhető. Az építésügyi 

hatóság a bejelentésben foglaltakat nyilvántartásba veszi és a tevékenység folytatásának vagy megvalósításának 

jogszerségét az éves építésügyi hatósági ellenőrzés keretében a helyszínen ellenőrzi. 

(4) Használatbavételi engedély/bejelentés 

Az építtetőnek az építmény rendeltetésszer és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a használatbavétel 

előtt - kell kérelmezni a használatbavételi engedélyt, illetve a használatbavételt bejelenteni. 

A használatbavételi engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem elterjesztésétől számított 22 munkanapon belül 

kell meghozni. 

Mind a bioetanol-, biodízel-üzemek villamos energia ellátásához, mind pedig a járulékos villamos-erőmű 

létesítéséhez kapcsolódóan engedélyezési eljárás részét képezi a villamos energia hálózatra történő csatlakozás. 

a./ Hálózati csatlakozás alapjai: 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (VET), valamint az annak végrehajtására a 273/2007. 

(X.19.) Korm. Rendelet (VET Vhr.) szabályai alapján a beruházó, mint leendő rendszerhasználó a csatlakozás 

érdekében hálózati csatlakozási igény bejelentést tesz a területileg „ illetékes” hálózati engedélyesnél, akivel ún. 

hálózati csatlakozási szerződést köt, ami alapján a hálózati engedélyes – csatlakozási díj fejében – a 

szerződésben meghatározott csatlakozási pont(ok)ra hálózati csatlakozás kiépítését vállalja, a szerződésben 

meghatározott feltételek mellett és határidig. A kivitelezés és az eredményes üzembe helyezési eljárás 

lefolytatását követen kerül sor hálózathasználati szerződés, valamint azzal együtt az üzemviteli megállapodás és 

mérlegköri szerződés megkötésére, ami a közcélúhálózat-használat megkezdésének a feltétele. 

b./ Hálózati csatlakozási szerződés megkötése: 

A hálózati csatlakozási szerződés megkötésének folyamata a jelenleg hatályos, a Magyar Energia Hivatal által 

jóváhagyott Elosztói Szabályzat alapján: a csatlakozási szerződés megkötésének folyamata a beruházó 

igénybejelentésével indul, amely alapján az elosztói engedélyes köteles előzetes tájékoztatást adni – a 

csatlakozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megjelölésével – a beruházónak. 

A beruházó az elosztói tájékoztatás alapján – amennyiben 120 KV-os hálózatra csatlakozik, megvalósíthatósági 

tanulmány elosztói engedélyes általi jóváhagyását követen – csatlakozási tervet köteles készíteni, amit az 

elosztói engedélyes – 120 KV-os hálózatra csatlakozás esetén a rendszerirányítóval (MAVIR) együtt – hagy 

jóvá. Jóváhagyott csatlakozási terv alapján, az alábbi dokumentumok csatolása mellett kerülhet sor a hálózati 

csatlakozási szerződés aláírására: 

• 30 napnál nem régebbi cégkivonat; 
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• jogerős környezetvédelmi határozat a külön jogszabályok által meghatározott esetekben; 

• jogerős építési engedély a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól; 

A hálózati csatlakozási szerződés megkötésének folyamata: 

• Beérkezik az ügyfél igénybejelentése. 

• Az elosztói engedélyes 30 napon belül előzetes ajánlatot ad (műszaki követelmények, jogszabályi feltételek 

ismertetése) – regionális különbségek csak az adott terület műszaki sajátosságaiból adódhatnak. 

• Az ügyfél szándéknyilatkozatot ad be az elosztói engedélyes által ismertetett követelmények teljesítésére. 

• Az elosztói engedélyes 30 napon belül végleges ajánlatot ad az ügyfélnek, beleértve a csatlakozási pont 

megjelölését. 

• Az ügyfél a végleges ajánlat által elírt dokumentumokat benyújtja (beleértve: csatlakozási terv). 

• Az elosztói engedélyes 30 napon belül tervzsürit folytat le, és sikeres tervzsüri esetén bekéri az alábbi 

dokumentumokat: építési engedély, környezetvédelmi engedély, cégkivonat. 

• Az ügyfél beküldi a kért dokumentumokat. 

• 30 napon belül hálózatcsatlakozási szerződés megküldése. 

Az engedélyezés folyamatában a hálózati csatlakozási szerződés az MEH engedély szükséges előzménye. 

c./ Hálózati csatlakozás kivitelezése: 

A hálózati csatlakozási szerződés megkötését követen az MEH engedély birtokában a beruházó ún. kiviteli 

tervet készít, amit az elosztói engedélyes hagy jóvá. Az elosztói engedélyes által jóváhagyott kiviteli terv 

alapján kerülhet sor a hálózati csatlakozás kiépítésére. 

A kivitelezést követen – az ellátási szabályzatokban, szabványokban és a területileg illetékes elosztói 

engedélyes üzletszabályzatában rögzítettek szerint – kerül sor az üzembe helyezési eljárás lefolytatására. 

d./ Hálózathasználati szerződés: 

A közcélú hálózat-használat megkezdésének feltétele – a hálózati csatlakozási szerződés birtokában kiadott 

MEH engedély alapján – a kivitelezést követen megkötött hálózathasználati szerződés és mérlegköri (tagsági) 

szerződés megkötése. 

e./ Hálózati csatlakozás költségei: 

A hálózati csatlakozással összefüggésben „ eljárási költség” – eltekintve a megvalósíthatósági tanulmány, illetve 

csatlakozási terv elkészítésének vállalkozói díjától – a csatlakozás kivitelezésével összefüggésben, ún. „ 

csatlakozási díj” formájában merül fel. 

A VET vonatkozó rendelkezései értelmében a hálózati engedélyesek a hálózatok üzemeltetése és hálózatokhoz 

való hozzáférés biztosítása során kötelesek előnyben részesíteni a széndioxidkibocsátás-mentes technológiával, 

továbbá a megújuló energiaforrásokból, hulladékból, illetve kapcsoltan villamos energiát termelőket. 

A megújuló energiaforrások preferenciájával összhangban a VET a megújuló energiaforrást hasznosító új termel 

kapacitások létesítésével összefüggésben a közcélú hálózat műszaki átalakításából (hálózati csatlakozás és 

hálózat megerősítése) származó költségek – részleges – viselésére kötelezi a hálózati engedélyeseket. A 

költségviselés mértékét és arányát a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről 

szóló 117/2007. (XII.29.) GKM rendelet határozza meg. A rendelet alapján főszabály szerint az erőmű 

csatlakozása esetén fizetendő csatlakozási díj a hálózati engedélyessel kötendő megállapodás tárgyát képezi, 

melynek során a hálózati engedélyes a legkisebb költség elvének figyelembe vételével köteles eljárni, és a 

csatlakozási díj összege – ha létesítés kizárólag az erőmű csatlakozását teszi lehetővé – nem haladhatja meg a 

hálózatbővítés beruházás aktivált értékét. Ha az erőmű a villamosenergia-termeléshez legalább 90%-ban 

megújuló energiaforrást használ, a csatlakozási díj nem haladhatja meg a beruházás aktivált értékének 50%-át. 

Továbbá a termelő mentesülhet a csatlakozási díjfizetési kötelezettség alól, ha a hálózati csatlakozáshoz 



 XIII. Bioetanol-, biodízel-üzemek 

engedélyezési eljárása 
 

 76  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szükséges eszközöket – a hálózati engedélyes által előzetesen egyeztetett és jóváhagyott kiviteli terv alapján – 

saját beruházásban valósítja meg. 

5. Magyar Energia Hivatal engedélye 

A bioetanol-, biodízel-üzemek létesítéséhez járulékosan kapcsolódó villamos-erőművek létesítéséhez a Magyar 

Energia Hivatal (MEH) engedélye szükséges. 

a./ Engedélyezési kategóriák 

A VET alapján az engedélyezési eljárás menete a létesíteni és működtetni kívánt villamoserőmű 

teljesítőképességétől függ: a MEH engedélyét csak 0,5 MW-t teljesítmény elér és meghaladó erőművek 

esetében kell beszerezni, így tehát az ezen teljesítményt el nem ér, többnyire saját energia-ellátást biztosító 

villamos-erőművek esetében ezen engedélyt nem kell beszerezni. 

Az engedélyköteles kategórián belül a 0,5 MW és 50 MW közötti teljesítőképességű erőművek (továbbiakban: 

kiserőmű), és az 50 MW-ot elér, vagy meghaladó erőművek alkategóriáját lehet megkülönböztetni. 

Kiserőművek esetében a MEH a kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésre vonatkozó engedélyt egy 

eljárásban (egyszerűsített engedélyezési eljárás) összevontan adja ki (kiserőművi összevont engedély), míg az 

50 MWot elérő, vagy meghaladó erőművek esetében külön létesítési, illetve az erőmű kivitelezését és 

próbaüzemét követen külön működési engedélyt ad ki. 

Az engedélyek iránti kérelemhez a hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződést, mint az 

engedély előfeltételét kell csatolni. 

b./ Kiserőművi összevont engedély 

A kiserőművi összevont engedély mind a létesítésre, mind pedig a villamos termelésre feljogosítja a kérelmezőt 

meghatározott időre, mely határozott idő meghosszabbítható. A kiserőművi összevont engedély a kivitelezés 

előfeltétele, kizárólag a jogerőre emelkedést követen kezdhet meg a kivitelezés. A kérelmez által szolgáltatott 

adatok alapján a MEH az engedélyben meghatározza a kivitelezés határidejét, ami kérelemre meghosszabbítható 

az eredeti határidőtől számított legfeljebb 3 év időtartamra. A kiserőművi összevont engedély esetében külön 

működési engedélyt nem kell beszereznie a kérelmeznek, mindazonáltal a tervezet üzembe helyezését legalább 

2 hónappal megelőzően köteles az engedélyes az üzembe helyezésről a MEH-t és átviteli rendszerirányítót 

értesíteni. 

c./ Létesítési és működési engedély 

Az 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőművek esetében a MEH két lépésben 

engedélyezi az erőmű-létesítést. 

Az erőmű létesítése külön létesítési engedély kell kérnie a beruházónak, mely engedély a kivitelezés 

megkezdésének előfeltétele. A MEH az engedélyt határozott időtartamra adja ki, amit a Hivatal egy alkalommal 

az eredeti időtartammal – de legfeljebb további két évre – meghosszabbíthat. 

A beruházó a villamosenergia-termelését és értékesítését kizárólag a MEH által az üzembe helyezést követen 

kiadott működési engedély birtokában kezdheti meg. 

d./ Eljárás rendre vonatkozó fontosabb szabályok: 

A VET Vhr. alapján a MEH előtti engedélyezési eljárásban a kérelmet írásban, és elektronikusan szerkeszthet 

formában is köteles benyújtani. Az engedélyezési eljárás során a MEH ügyintézési határideje: 3 hónap. 

A kiserőművi összevont engedélyezési eljárás igazgatási és szolgáltatási díja a 91/2007. (XI.20.) GKM rendelet 

alapján (teljesít képességtől függően): 

(1) 0,5 – 5 MW teljesítőképességű erőmű esetében: 500.000,- Ft 

(2) 5 MW fölött – 20 MW teljesítőképességű erőmű esetében: 1.000.000,- Ft 

(3) 20 MW fölött – 50 MW teljesítőképességű erőmű esetében: 2.500.000,- Ft 
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6. Adóraktári engedély 

A bioetanol és a biodízel a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 

2003. CXXVII. törvény hatálya alá tartozó jövedéki termékek, ennél fogva az üzem működése során keletkező 

bioetanol, illetve biodízel tárolására tekintettel a beruházónak adóraktári engedélyt kell beszereznie az üzem 

működtetéséhez. 

A beruházó az adóraktári engedély iránti kérelmet az illetékes hatósági felügyeletet ellátó a NAV-hoz köteles 

benyújtani. A kérelemnek többek között tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát a felajánlott jövedéki 

biztosíték összegéről. 

A vámhatóság az adóraktár működését hatvan napon belül bírálja, ezen belül: 

1. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül – kísérleti elállítást végző üzem esetében 15 napon belül – 

helyszíni ellenőrzést tart; 

2. a helyszíni ellenőrzést követ 15 napon belül közli a kérelmezővel a felajánlott jövedéki biztosíték összegének 

elfogadását, vagy attól eltér összegben történ megállapítását. (A jövedéki biztosíték összege az adóraktárban 

várhatóan elállításra kerül, illetve adómegfizetése nélkül betárolásra kerül mennyiséghez igazodóan kerül 

megállapításra.) 

3. az adóraktári engedély a jövedéki biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló okmányok eredetiben való 

közlését követ 15 napon belül kerül kiadásra. 
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15. fejezet - XIV. Biogáz erőművek 
engedélyezése 

1. Engedélyezés általában 

A biogáz-erőművek létesítésének és működésének engedélyezési folyamata négy önálló, de egymástól nem 

független eljárásban történik: 

1. Környezetvédelmi engedély 

2. Építésügyi hatósági engedélyek 

3. Hálózati csatlakozás 

4. Magyar Energia Hivatal (MEH) engedélye 

A beruházó mind a négy eljárást külön-külön köteles megindítani négy különböző fórumon, melyből három 

hatóság (közigazgatási szerv), egy pedig magánjogi alany (cég). Mindazonáltal az egyes eljárások több ponton 

kapcsolódnak, egyes eljárások a másik eljárás szükséges előzményei: 

a./ A környezetvédelmi engedélyezési eljárás az építésügyi hatósági eljárás kezdeményezésének szükséges 

előzménye; 

b./ A hálózati csatlakozási szerződés megkötésének a jogerős környezetvédelmi és építési engedély szükségszer 

előzménye; 

c./ A hálózati csatlakozási szerződés a MEH engedély szükséges előzménye; 

d./ Az építési engedély alapján kivitelezés kizárólag a jogerős MEH engedély birtokában kezdhet meg. (16. 

ábra) 

 

2. A környezetvédelmi engedély 

a./ A környezetvédelmi engedélyezés alapjai 
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A környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) értelmében ipari 

létesítmény létesítése során ún. környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében 

környezetvédelmi engedély, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek 

tekintetében egységes környezethasználati engedély beszerzése szükséges. A törvény felhatalmazása alapján a 

környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély hatálya alá tartozó tevékenységeket a 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. 

A beruházás környezetvédelmi engedélyezésének előzetes tisztázása érdekében a beruházó a környezetvédelmi 

hatóságnál ún. előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását köteles kezdeményezni, mely eljárásban a hatóság 

megállapítja, hogy az adott beruházás környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati 

engedélyezési, vagy más hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e. 

b./ Engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek 

A Rendelet az engedélyezés szempontjából a tevékenységeket három fő csoportba sorolja: 

(1) Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek 

(2) Egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek 

(3) A hatóság mérlegelésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek (kötelez előzetes 

vizsgálati eljárás). 

A biogáz-erőművek létesítésével összefüggésben az alábbi tevékenységekre tekintettel merülhet fel 

környezetvédelmi engedélyezési eljárás szükségessége: 

(1) Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek 

(2) Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység: 

a./ kommunális hulladékégető berendezések 3 tonna/óra kapacitás felett; 

b./ nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül; 

c./ hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson 

felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével; 

d./ létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál 

nagyobb kezelési kapacitással; 

(3) A hatóság mérlegelésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek (kötelező előzetes 

vizsgálati eljárás). 

a./ nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása 3 t/óra; 

b./nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól. 

Mind az egységes környezethasználati engedély, mind pedig a – hatóság mérlegelésétől függ – környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása előtt ún. előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni. 

c./ Illetékes hatóság 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az engedélyezési eljárás lefolytatására a Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség rendelkezik hatáskörrel. 

A Felügyelőség a rendelet alapján az eljárásába – szakkérdés felmerülésétől függően – a következő 

szakhatóságokat köteles bevonni: 

(1) ÁNTSZ, 

(2) Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 
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(3) Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal, 

(4) települési önkormányzat jegyzője, 

(5) Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 

(6) körzeti földhivatal, 

(7) bányakapitányság, 

(8) állami főépítész. 

A felügyelőség által lefolytatott eljárások szolgáltatási díjak: 

(1) környezetvédelmi engedélyezési (környezeti hatásvizsgálati) eljárás, és egységes környezethasználati 

engedélyezést megelőző előzetes vizsgálat: 250.000,- Ft. 

(2) energiaipari tevékenységek egységes környezethasználati engedélye: 

• hulladékkezelés (kiv. az alábbi): 1.500.000,- Ft 

• nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül: 2.100.000,- Ft; 

(3) a Felügyelőség előzetes döntése alapján szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás: 

• hőenergiát termelő létesítmény (gőz és melegvíz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől: 1.500.000,- Ft 

• nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól: 1.200.000,- Ft; 

e./ Környezetvédelmi engedély helye az egész engedélyezési folyamatban: 

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás az építésügyi hatósági eljárás szükségszer előzménye, tekintettel arra, 

hogy a környezeti hatásvizsgálat alapján hozott döntését, illetve az egységes környezethasználati engedélyt már 

az elvi építési engedély iránti kérelemhez is csatolni kell. 

f./ Sajátos szakhatósági kérdés: településrendezési tervvel való összhang 

A Felügyelőség a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján köteles az állami főépítészt szakhatóságként 

bevonni az engedélyezés alá es létesítménynek a területrendezési tervekkel való összhangja tekintetében, ha az 

engedély iránti kérelem területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 

követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelentség műszaki infrastruktúra hálózatok és 

egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelents módosítására irányul. 

Az 50 MW feletti névleges teljesítőképesség feletti erőművek, országos és térségi jelentőségű elemnek, illetve 

az 5 MW teljesítőképességet meghaladó kiserőművek (azaz legfeljebb 50 MW teljesítőképességű) térségi 

jelentség elemnek minősülnek (218/2009. (X. 6.) Korm. Rendelet). 

3. Építési engedély 

a./ Építésügyi engedélyezés alapjai 

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET) értelmében erőmű (villamosmű), 

továbbá termeli vezeték építéséhez, üzemeltetéséhez és használatbavételéhez az építésügyi hatóság engedélye 

szükséges. Továbbá a VET alapján az építésügyi hatóság a hálózati engedélyesek mellett az 50 MW-t 

meghaladó teljesítmény, valamint megújuló energiaforrást hasznosító erőművek részére termeli vezeték 

létesítése érdekében vezetékjogot engedélyezhet idegen ingatlanon. 

b./ Illetékes hatóság 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII.20.) Korm. Rendelet a villamosenergia-

ipari építésügyi hatóságként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, illetve annak területi mérésügyi és 

műszaki biztonsági hatóságát (továbbiakban: Hatóság) jelöli ki. 
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A Hatóság az eljárásába – adott szakkérdés felmerülésétől függően – az alábbi szakhatóságokat köteles bevonni: 

(1) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal; 

(2) Nemzeti Közlekedési Hatóság különböző szervei; 

(3) fővárosi főjegyző; 

(4) környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség; 

(5) települési önkormányzat jegyzője; 

(6) Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal; 

(7) tűzvédelmi szakhatóság; 

(8) állami főépítész; 

(9) Honvéd Vezérkar; 

(10) bányakapitányság; 

(11) Magyar Energia Hivatal 

A Hatóság eljárásában továbbá bevonásra kerülnek az alábbi közművek, kezelők és üzemeltetők : 

(12) útkezelők; 

(13) vasutak üzembentartói; 

(14) vízgazdálkodási társulatok; 

(15) távközlési szolgáltató; 

(16) víz-csatornázási művek; 

(17) hálózati engedélyes; 

(18) gázszolgáltató/gázmű; 

(19) távhőszolgáltató; 

(20) KTV-internet szolgáltató; 

(21) közlekedési társaságok; 

(22) szén-hidrogén és kőlajszállító társaságok; 

(23) kéményseprőipari szolgáltató szerv. 

c./ Eljárásrend: 

ca./ Általános kérdések 

A VET az egyes építésügyi engedélyezési eljárástípusokat határozza meg, a részletes eljárási szabályokat a VET 

felhatalmazása alapján a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások részletes szabályairól 

szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. Rendelet állapítja meg. A beruházó a kérelmét 2 eredeti példányban, továbbá a 

szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban köteles benyújtani. A rendelet hatálya alá tartozó 

hatósági eljárásokban az eljárási cselekmények 2009. december 28. óta gyakorolhatók elektronikusan. A 

Hatóság eljárására a VET 45 munkanapos ügyintézési határidőt állapít meg. 

cb./ Egyes engedélyezési eljárások: 

(1) Elvi építési engedélyezési eljárás 
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A beruházó az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt a létesítmény műszaki megvalósíthatóságának, 

továbbá műemléki, régészeti, településképi, természet és környezetvédelmi követelmények előzetes tisztázása 

céljából a Hatóságtól elvi építési engedélyt kérhet. Elvi építési engedély alapján építési munka nem végezhet. 

Az engedély egy évig érvényes, ezen időtartamon belül a Hatóság, és a szakhatóság kötve vannak az 

engedélyben foglaltakhoz akkor is, ha időközben a jogszabályok, vagy kötelez hatósági elírások megváltoztak 

volna. Az érvényesség legfeljebb egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható, ha időközben nem 

következett be jogszabályváltozás. Amennyiben a tevékenység környezeti hatásvizsgálati eljárás, illetve 

egységes környezethasználati engedély hatálya alá tartozik, az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a 

környezetvédelmi hatóságnak a környezeti hatásvizsgálat alapján hozott döntését, illetve az egységes 

környezethasználati engedélyt. 

(2) Építési engedélyezési eljárás 

Az elvi építési engedély alapján, vagy attól független tényleges építési tevékenység végzésére vonatkozóan a 

beruházó építési engedély iránti kérelmet nyújt be a Hatósághoz. A kérelemhez csatolni kell a környezetvédelmi 

hatóság határozatát, engedélyét. Amennyiben a kérelem benyújtását megelőzően a Magyar Energia Hivatal 

(MEH) engedélye már rendelkezésre áll, azt is csatolni kell. Az építési engedély kiadásának nem előfeltétele a 

MEH engedély (összevont kiserőművi engedély), mindazonáltal a kivitelezés kizárólag ez utóbbi engedély 

jogerőre emelkedését követen kezdhet meg. 

(3) Üzembe helyezési eljárás 

Az elkészült létesítménynek az együttműködő villamosenergia-rendszerhez csatlakozása érdekében a beruházó 

üzembe helyezési eljárást folytat le a villamosmű műszaki-biztonságikövetelményeiről szóló 8/2001. (III. 30.) 

GM rendeletben foglaltak szerint. 

A műszaki-biztonsági szempontú üzembe helyezési eljárást a beruházó, az üzemeltet (ha a beruházótól eltér 

személy az engedélyes), a tervez és a kivitelez, illetve ezek megbízottjai folytatják le. Az eljárás tűzvédelmi 

szemle szakaszába a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot kötelesek bevonni. 

Az üzembe helyezési eljárás időtartama legfeljebb 180 nap lehet. 

A jogszabályban elírt műszaki-biztonsági rendelkezések felügyeletét a Hatóság látja el. 

(4) Üzemeltetési engedélyezési és használatbavételi engedélyezési eljárás 

A Hatóság a kivitelezés és üzembe helyezési eljárás befejezését követen: 

• közcélú hálózat, termeli vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezetén elhelyezett, 

illetve külső kezelőterületű átalakító vagy kapcsoló berendezés tekintetében üzemeltetési engedélyezési 

eljárás keretében vizsgálja, hogy 

• a tényleges megvalósulás a jogerős engedély szerint történt-e meg; 

• az üzembe helyezés során betartották-e a külön jogszabályban foglalt követelményeket; 

• erőmű, illetve belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolódó berendezés tekintetében használatbavételi 

engedélyezési eljárás keretében vizsgálja, hogy 

• az építési munkát az építési engedélyben foglaltak szerint végezték el; 

• az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésnek megfelel és biztonságos használatra alkalmas 

állapotban van-e; 

• az érintett közművek, kezelők és üzemeltetők hozzájárultak-e. 

• Az építési engedély alapján megépített erőművet a jogerős használatbavételi engedély birtokában lehet 

használatba venni. 

cc./ Építésügyi hatósági eljárások illeték és igazgatási-szolgáltatási díj vonzata: 

A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásnak és 

igazgatás jelleg szolgáltatásának a díjairól szóló 129/2005. (XII.29.) GKM rendelet határozza meg - többek 
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között - a Hivatalnak a sajátos energiaellátási építmények engedélyezésével összefügg eljárási díjait. A 

kapcsolódó díj tétel (egyéb sajátos energiaellátási építményfajták létesítési és használatba vételi engedélyezése): 

48 000 Ft. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az építésügyi hatósági eljárás illetékvonzata az alábbiak 

szerint alakul új, nem lakóépület építési engedélye esetén: 

(1) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20.000,- Ft; 

(2) 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterület önálló rendeltetési egységenként 100.000,- Ft. 

Műtárgy építése esetén - ha mérete alapterületben kifejezhet - minden megkezdett 100 m2- ként 10.000,- Ft, ha 

jellemzően hosszban kifejezhet, akkor folyóméterenként 1.000.-Ft. 

A használatba vételi engedély kiadása iránti eljárásban az építési engedélyre irányadó eljárási illetékekkel 

megegyez mérték eljárási illetéket kell fizetni. 

4. Hálózati csatlakozás 

a./ Hálózati csatlakozás alapjai: 

A létesítendő erőmű által megtermelt villamos energia továbbítása érdekében elkerülhetetlen az átviteli és 

elosztó hálózathoz történő csatlakozás. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (VET), valamint az annak végrehajtására a 273/2007. 

(X.19.) Korm. Rendelet (VET Vhr.) szabályai alapján a beruházó, mint leendő rendszerhasználó a csatlakozás 

érdekében hálózati csatlakozási igény bejelentést tesz a területileg „ illetékes” hálózati engedélyesnél, akivel ún. 

hálózati csatlakozási szerződést köt, ami alapján a hálózati engedélyes – csatlakozási díj fejében – a 

szerződésben meghatározott csatlakozási pont(ok)ra hálózati csatlakozás kiépítését vállalja, a szerződésben 

meghatározott feltételek mellett és határidig. A kivitelezés és az eredményes üzembe helyezési eljárás 

lefolytatását követen kerül sor hálózathasználati szerződés, valamint azzal együtt az üzemviteli megállapodás és 

mérlegköri szerződés megkötésére, ami a közcélúhálózat-használat megkezdésének a feltétele. 

b./ Hálózati csatlakozási szerződés megkötése: 

A hálózati csatlakozási szerződés megkötésének folyamata a jelenleg hatályos, a Magyar Energia Hivatal által 

jóváhagyott Elosztói Szabályzat alapján: 

A csatlakozási szerződés megkötésének folyamata a beruházó igénybejelentésével indul, amely alapján az 

elosztói engedélyes köteles előzetes tájékoztatást adni – a csatlakozási szerződés megkötéséhez szükséges 

dokumentumok megjelölésével – a beruházónak. A beruházó az elosztói tájékoztatás alapján – amennyiben 120 

KV-os hálózatra csatlakozik, megvalósíthatósági tanulmány elosztói engedélyes általi jóváhagyását követen – 

csatlakozási tervet köteles készíteni, amit az elosztói engedélyes – 120 KV-os hálózatra csatlakozás esetén a 

rendszerirányítóval (MAVIR) együtt – hagy jóvá. 

Jóváhagyott csatlakozási terv alapján, az alábbi dokumentumok csatolása mellett kerülhet sor a hálózati 

csatlakozási szerződés aláírására: 

• 30 napnál nem régebbi cégkivonat; 

• jogerős környezetvédelmi határozat a külön jogszabályok által meghatározott esetekben; 

• jogerős építési engedély a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól; 

A hálózati csatlakozási szerződés megkötésének folyamata: 

• Beérkezik az ügyfél igénybejelentése. 

• Az elosztói engedélyes 30 napon belül előzetes ajánlatot ad (műszaki követelmények, jogszabályi feltételek 

ismertetése) – regionális különbségek csak az adott terület műszaki sajátosságaiból adódhatnak. 

• Az ügyfél szándéknyilatkozatot ad be az elosztói engedélyes által ismertetett követelmények teljesítésére. 
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• Az elosztói engedélyes 30 napon belül végleges ajánlatot ad az ügyfélnek, beleértve a csatlakozási pont 

megjelölését. 

• Az ügyfél a végleges ajánlat által elírt dokumentumokat benyújtja (beleértve: csatlakozási terv). 

• Az elosztói engedélyes 30 napon belül tervzsűrit folytat le, és sikeres tervzsűri esetén bekéri az alábbi 

dokumentumokat: építési engedély, környezetvédelmi engedély, cégkivonat. 

• Az ügyfél beküldi a kért dokumentumokat. 

• 30 napon belül hálózatcsatlakozási szerződés megküldése. 

Az engedélyezés folyamatában a hálózati csatlakozási szerződés az MEH engedély szükséges előzménye. 

c./ Hálózati csatlakozás kivitelezése: 

A hálózati csatlakozási szerződés megkötését követen az MEH engedély birtokában a beruházó ún. kiviteli 

tervet készít, amit az elosztói engedélyes hagy jóvá. Az elosztói engedélyes által jóváhagyott kiviteli terv 

alapján kerülhet sor a hálózati csatlakozás kiépítésére. 

A kivitelezést követen – az ellátási szabályzatokban, szabványokban és a területileg illetékes elosztói 

engedélyes üzletszabályzatában rögzítettek szerint – kerül sor az üzembe helyezési eljárás lefolytatására. 

d./ Hálózathasználati szerződés: 

A közcélú hálózat-használat megkezdésének feltétele – a hálózati csatlakozási szerződés birtokában kiadott 

MEH engedély alapján – a kivitelezést követen megkötött hálózathasználati szerződés és mérlegköri (tagsági) 

szerződés megkötése. 

e./ Hálózati csatlakozás költségei: 

A hálózati csatlakozással összefüggésben „ eljárási költség” – eltekintve a megvalósíthatósági tanulmány, illetve 

csatlakozási terv elkészítésének vállalkozói díjától – a csatlakozás kivitelezésével összefüggésben, ún. „ 

csatlakozási díj” formájában merül fel. A VET vonatkozó rendelkezései értelmében a hálózati engedélyesek a 

hálózatok üzemeltetése és hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása során kötelesek előnyben részesíteni a 

széndioxidkibocsátás-mentes technológiával, továbbá a megújuló energiaforrásokból, hulladékból, illetve 

kapcsoltan villamos energiát termelőket. A megújuló energiaforrások preferenciájával összhangban a VET a 

megújuló energiaforrást hasznosító új termel kapacitások létesítésével összefüggésben a közcélú hálózat 

műszaki átalakításából (hálózati csatlakozás és hálózat megerősítése) származó költségek – részleges – 

viselésére kötelezi a hálózati engedélyeseket. A költségviselés mértékét és arányát a közcélú villamos hálózatra 

csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 117/2007. (XII.29.) GKM rendelet határozza meg. A 

rendelet alapján főszabály szerint az erőmű csatlakozása esetén fizetendő csatlakozási díj a hálózati 

engedélyessel kötendő megállapodás tárgyát képezi, melynek során a hálózati engedélyes a legkisebb költség 

elvének figyelembe vételével köteles eljárni, és a csatlakozási díj összege – ha létesítés kizárólag az erőmű 

csatlakozását teszi lehetővé – nem haladhatja meg a hálózatbővítés beruházás aktivált értékét. Ha az erőmű a 

villamosenergia-termeléshez legalább 90%-ban megújuló energiaforrást használ, a csatlakozási díj nem 

haladhatja meg a beruházás aktivált értékének 50%-át. Továbbá a termelő mentesülhet a csatlakozási díjfizetési 

kötelezettség alól, ha a hálózati csatlakozáshoz szükséges eszközöket – a hálózati engedélyes által előzetesen 

egyeztetett és jóváhagyott kiviteli terv alapján – saját beruházásban valósítja meg. 

5. Magyar Energia Hivatal engedélye 

a./ Engedélyezési kategóriák 

A VET alapján az engedélyezési eljárás menete a létesíteni és működtetni kívánt villamoserőmű 

teljesítőképességétől függ: a MEH engedélyét csak 0,5 MW-t teljesítmény elér és meghaladó erőművek 

esetében kell beszerezni, így tehát az ezen teljesítményt el nem ér, többnyire saját energia-ellátást biztosító 

villamos-erőművek esetében ezen engedélyt nem kell beszerezni. 

Az engedélyköteles kategórián belül a 0,5 MW és 50 MW közötti teljesítőképességű erőművek (továbbiakban: 

kiserőmű), és az 50 MW-ot elér, vagy meghaladó erőművek alkategóriáját lehet megkülönböztetni. 

Kiserőművek esetében a MEH a kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésre vonatkozó engedélyt egy 
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eljárásban (egyszerűsített engedélyezési eljárás) összevontan adja ki (kiserőművi összevont engedély), míg az 

50 MWot elérő, vagy meghaladó erőművek esetében külön létesítési, illetve az erőmű kivitelezését és 

próbaüzemét követen külön működési engedélyt ad ki. 

Az engedélyek iránti kérelemhez a hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződést, mint az 

engedély előfeltételét kell csatolni. 

b./ Kiserőművi összevont engedély 

A kiserőművi összevont engedély mind a létesítésre, mind pedig a villamos termelésre feljogosítja a kérelmezőt 

meghatározott időre, mely határozott idő meghosszabbítható. A kiserőművi összevont engedély a kivitelezés 

előfeltétele, kizárólag a jogerőre emelkedést követen kezdhet meg a kivitelezés. A kérelmez által szolgáltatott 

adatok alapján a MEH az engedélyben meghatározza a kivitelezés határidejét, ami kérelemre meghosszabbítható 

az eredeti határidőtől számított legfeljebb 3 év időtartamra. 

A kiserőművi összevont engedély esetében külön működési engedélyt nem kell beszereznie a kérelmeznek, 

mindazonáltal a tervezet üzembe helyezését legalább 2 hónappal megelőzően köteles az engedélyes az üzembe 

helyezésről a MEH-t és átviteli rendszerirányítót értesíteni. 

c./ Eljárás rendre vonatkozó fontosabb szabályok: 

A VET Vhr. alapján a MEH előtti engedélyezési eljárásban a kérelmet írásban, és elektronikusan szerkeszthet 

formában is köteles benyújtani. Az engedélyezési eljárás során a MEH ügyintézési határideje: 3 hónap (Energia 

Klub, 2010). 

A kiserművi összevont engedélyezési eljárás igazgatási és szolgáltatási díja a 91/2007. (XI.20.) GKM rendelet 

alapján (teljesít képességtől függően): 

(1) 0,5 – 5 MW teljesítőképességű erőmű esetében: 500.000,- Ft 

(2) 5 MW fölött – 20 MW teljesítőképességű erőmű esetében: 1.000.000,- Ft 

(3) 20 MW fölött – 50 MW teljesítőképességű erőmű esetében: 2.500.000,- Ft 
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16. fejezet - XV. Szilárd biomassza 
tüzelésű erő- és fűtőművek 
engedélyezése 

1. 

Közvetlen égetéssel történő hasznosításra mind fás mind lágyszárú növények egyaránt alkalmasak lehetnek. A 

fás szárú növények közé sorolhatjuk az erdőgazdálkodásból származó faanyagot és apadékot, illetve a 

közvetlenül energetikai hasznosítás céljára termelt energiaerdőt, vagy a szántóföldi fásszárú energiaültetvényt. 

Lágyszárú energianövényeket elsősorban közvetlen energetikai ültetvényeken termesztenek, de egyes 

szántóföldi növények (pl. gabonák) és melléktermékeik is alkalmasak közvetlen égetésre. Így hasznosítható 

melléktermékek a gabonák szalmája, a bioüzemanyagok egyes melléktermékei (pl. olajpogácsa). A lágyszárú 

energianövények között tartjuk számon a kínai nádat, a kendert és bizonyos feltételek mellett a Szarvasi-1 

energiafüvet (KVVM, 2008). 

A megtermelt energianövények, vagy az energetikai hasznosításra szánt hulladékok több előkészítési fázison is 

áthaladhatnak, amíg végül eltüzelésre kerülnek: Ilyen fázisok lehetnek az aprítás, a tömörítés (bálázás, 

pelletálás, brikettálás). Azonban minden egyéb előkészítés nélkül is elégethetőek egyes melléktermékek (pl. 

napraforgóhéj, pelyva) és a gabonamagvak (Nemes, 2006). Szilárd biomassza tüzelésű erő- és fűtőművek 

engedélyezése 

2. Engedélyezés általában 

A beruházó a szilárd biomassza-alapanyagokat hasznosító erő - és fűtőművek létesítésének és működésének 

engedélyezése érdekében négy önálló eljárást köteles megindítani négy különböző fórumon, melyből három 

közigazgatási szerv, egy pedig az illetékes hálózati engedélyes társaság, mindazonáltal az egyes eljárások több 

ponton kapcsolódnak, egyes eljárások a másik eljárás szükséges előzményei: 

1. Környezetvédelmi engedélyezési eljárás az építésügyi hatósági eljárás kezdeményezésének szükséges 

előzménye; 

2. Építésügyi hatósági engedélyek és vezetékjog 

3. Hálózati csatlakozás 

4. Magyar Energia Hivatal (MEH) engedélye 

5. Az építési engedély alapján a villamos-erőmű , illetve az 5 MW hő teljesítményt meghaladó fűtőmű 

kivitelezése kizárólag a Magyar Energia Hivatal jogerős engedélye birtokában kezdhető meg. 

a./ villamosenergia-termelésre vonatkozóan 

b./ távhő szolgáltatáshoz kapcsolódóan 

A beruházó mind a négy eljárást külön-külön köteles megindítani négy különböző fórumon, melyből három 

hatóság (közigazgatási szerv), egy pedig magánjogi alany (cég). Az egyes eljárások több ponton kapcsolódnak, 

egyes eljárások a másik eljárás szükséges előzményei: 

a./ A környezetvédelmi engedélyezési eljárás az építésügyi hatósági eljárás kezdeményezésének szükséges 

előzménye; 

b./ A hálózati csatlakozási szerződés megkötésének a jogerős környezetvédelmi és építési engedély 

szükségszerű előzménye; 

c./ A hálózati csatlakozási szerződés a MEH villamosenergia-termelésre vonatkozó engedélyének szükséges 

előzménye; 
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d./ Az építési engedély alapján a villamos-erőmű, illetve az 5 MW hőteljesítményt meghaladó fűtőmű 

kivitelezése kizárólag a MEH jogerős engedélye birtokában kezdhető meg. 

3. Környezetvédelmi engedély 

a./ A környezetvédelmi engedélyezés alapjai 

A környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) értelmében ipari 

létesítmény létesítése során ún. környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében 

környezetvédelmi engedély, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek 

tekintetében egységes környezethasználati engedély beszerzése szükséges. A törvény felhatalmazása alapján a 

környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély hatálya alá tartozó tevékenységeket a 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. 

A beruházás környezetvédelmi engedélyezésének előzetes tisztázása érdekében a beruházó a környezetvédelmi 

hatóságnál ún. előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását köteles kezdeményezni, mely eljárásban a hatóság 

megállapítja, hogy az adott beruházás környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati 

engedélyezési, vagy más hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e. 

b./ Engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek 

A Rendelet az engedélyezés szempontjából a tevékenységeket három fő csoportba sorolja: 

(1) Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek 

(2) Egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek 

(3) A hatóság mérlegelésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek (kötelez előzetes 

vizsgálati eljárás). 

A szilárd biomassza-alapanyagokat felhasználó erő - és fűtőművek létesítése az (1), (2) illetve (3) kategóriába 

eshet az alábbiak szerint: : 

(1) Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek: 

a./ Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb égető berendezés 300 MW kimenő hőteljesítménytől; 

(2) Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység: 

a./ tüzelő berendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hő teljesítménnyel; 

b./ nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül; 

c./ létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál 

nagyobb kezelési kapacitással; 

(3) A hatóság mérlegelésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek (kötelező előzetes 

vizsgálati eljárás). 

a./ hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől; 

b./nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól. 

Mind az egységes környezethasználati engedély, mind pedig a – hatóság mérlegelésétől függ – környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása előtt ún. előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni. 

c./ Illetékes hatóság 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az engedélyezési eljárás lefolytatására a Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség rendelkezik hatáskörrel. 
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A Felügyelőség a rendelet alapján az eljárásába – szakkérdés felmerülésétől függően – a következő 

szakhatóságokat köteles bevonni: 

(1) ÁNTSZ, 

(2) Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 

(3) Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal, 

(4) települési önkormányzat jegyzője, 

(5) Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 

(6) körzeti földhivatal, 

(7) bányakapitányság, 

(8) állami főépítész. 

d./ Eljárásrendre vonatkozó fontosabb szabályok: 

A beruházó az eljárás megindítása érdekében a kérelmet mellékleteivel együtt 8 nyomtatott példányban köteles 

elterjeszteni, és 2009. október 1. napjától az elektronikus adathordozón is köteles rendelkezésre bocsátani. 

A felügyelőség ügyintézési határideje eljárásoktól függően az alábbiak szerint alakul: 

(1) előzetes környezetvédelmi vizsgálat: 33, illetve 45 munkanap (közmeghallgatás esetén); 

(2) környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárásban (környezeti hatásvizsgálat): legfeljebb 

3 hónap; 

(3) egységes környezethasználati engedély: 3 hónap. 

A felügyelőség által lefolytatott eljárások szolgáltatási díjak alábbiak szerint alakul a 33/2005. (XII.27.) KvVM 

rendelet alapján: 

(1) környezetvédelmi engedélyezési (környezeti hatásvizsgálati) eljárás, és egységes környezethasználati 

engedélyezést megelőző előzetes vizsgálat: 250.000,- Ft. 

(2) kötelező környezeti hatásvizsgálati eljárás (hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb égető 

berendezés 300 MW kimenő hőteljesítménytől): 2.250.000,- Ft; 

(3) egységes környezethasználati engedély alá tartozó tevékenységek: 

• tüzelő berendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel: 1.500.000,- Ft; 

• nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül: 2.100.000,- Ft; 

(4) a Felügyelőség előzetes döntése alapján szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás: 

• hőenergiát termelő létesítmény (gőz és melegvíz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől: 1.500.000,- Ft 

• nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól: 1.200.000,- Ft; 

e./ Környezetvédelmi engedély helye az egész engedélyezési folyamatban: 

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás az építésügyi hatósági eljárás szükségszer előzménye, tekintettel arra, 

hogy a környezeti hatásvizsgálat alapján hozott döntését, illetve az egységes környezethasználati engedélyt már 

az elvi építési engedély iránti kérelemhez is csatolni kell. 

f./ Sajátos szakhatósági kérdés: településrendezési tervvel való összhang 
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A Felügyelőség a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján köteles az állami főépítészt szakhatóságként 

bevonni az engedélyezés alá es létesítménynek a területrendezési tervekkel való összhangja tekintetében, ha az 

engedély iránti kérelem területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 

követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelentség műszaki infrastruktúra hálózatok és 

egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelents módosítására irányul. 

4. Építési engedély és vezetékjog 

a./ Építésügyi engedélyezés alapjai 

A szilárd biomasszát tüzelő erőművek építésügyi engedélyezését alapvetően meghatározza a biomassza-tüzelés 

energiahasznosítási módja. A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) értelmében erőmű 

(villamosmű), továbbá termeli vezeték építéséhez, üzemeltetéséhez és használatbavételéhez az építésügyi 

hatóság engedélye szükséges. 

Továbbá a VET alapján az építésügyi hatóság a hálózati engedélyesek mellett az 50 MW-t meghaladó 

teljesítmény, valamint megújuló energiaforrást hasznosító erőművek részére termeli vezeték létesítése 

érdekében vezetékjogot engedélyezhet idegen ingatlanon. 

Amennyiben a szilárd biomassza tüzelése kizárólag hőtermelési célt szolgál – villamosenergia-termelés nélkül – 

a létesítmény építésügyi hatósági eljárására az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII.. törvényés annak végrehajtási rendeletei az irányadóak, mindazonáltal a hőtermelési és 

hőszolgáltatási berendezés védelmét közvetlenül szolgáló építmény tekintetében speciális építésügyi hatóság 

van kijelölve. 

5. Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

a./ Illetékes hatóság 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII.20.) Korm. Rendelet a villamosenergia-

ipari építésügyi hatóságként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, illetve annak területi mérésügyi és 

műszaki biztonsági hatóságát (Hatóság) jelöli ki. 

A Hatóság az eljárásába – adott szakkérdés felmerülésétől függően – az alábbi szakhatóságokat köteles bevonni: 

(1) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal; 

(2) Nemzeti Közlekedési Hatóság különböző szervei; 

(3) fővárosi főjegyző; 

(4) környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség; 

(5) települési önkormányzat jegyzője; 

(6) Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal; 

(7) tűzvédelmi szakhatóság; 

(8) állami főépítész; 

(9) Honvéd Vezérkar; 

(10) bányakapitányság; 

(11) Magyar Energia Hivatal. 

A Hatóság eljárásában továbbá bevonásra kerülnek az alábbi közművek, kezelők és üzemeltetők: 

(12) útkezelők; 
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(13) vasutak üzembentartói; 

(14) vízgazdálkodási társulatok; 

(15) távközlési szolgáltató; 

(16) víz-csatornázási művek; 

(17) hálózati engedélyes; 

(18) gázszolgáltató/gázmű; 

(19) távhőszolgáltató; 

(20) KTV-internet szolgáltató; 

(21) közlekedési társaságok; 

(22) szén-hidrogén és kőlajszállító társaságok; 

(23) kéményseprőipari szolgáltató szerv. 

b./ Eljárásrend: 

ba./ Általános kérdések 

A VET az egyes építésügyi engedélyezési eljárástípusokat határozza meg, a részletes eljárási szabályokat a VET 

felhatalmazása alapján a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások részletes szabályairól 

szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. Rendelet állapítja meg. 

A beruházó a kérelmét 2 eredeti példányban, továbbá a szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban 

köteles benyújtani. A rendelet hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban az eljárási cselekmények 2009. 

december 28. óta gyakorolhatók elektronikusan. 

A Hatóság eljárására a VET 45 munkanapos ügyintézési határidőt állapít meg. 

bc./ Egyes engedélyezési eljárás: 

(1) Elvi építési engedélyezési eljárás 

A beruházó az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt a létesítmény műszaki megvalósíthatóságának, 

továbbá műemléki, régészeti, településképi, természet és környezetvédelmi követelmények előzetes tisztázása 

céljából a Hatóságtól elvi építési engedélyt kérhet. 

Elvi építési engedély alapján építési munka nem végezhet. Az engedély egy évig érvényes, ezen időtartamon 

belül a Hatóság, és a szakhatóság kötve vannak az engedélyben foglaltakhoz akkor is, ha időközben a 

jogszabályok, vagy kötelez hatósági elírások megváltoztak volna. 

Az érvényesség legfeljebb egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható, ha időközben nem 

következett be jogszabályváltozás. Amennyiben a tevékenység környezeti hatásvizsgálati eljárás, illetve 

egységes környezethasználati engedély hatálya alá tartozik, az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a 

környezetvédelmi hatóságnak a környezeti hatásvizsgálat alapján hozott döntését, illetve az egységes 

környezethasználati engedélyt. 

(2) Építési engedélyezési eljárás 

Az elvi építési engedély alapján, vagy attól független tényleges építési tevékenység végzésére vonatkozóan a 

beruházó építési engedély iránti kérelmet nyújt be a Hatósághoz. A kérelemhez csatolni kell a környezetvédelmi 

hatóság határozatát, engedélyét. 

Amennyiben a kérelem benyújtását megelőzően a Magyar Energia Hivatal (MEH) engedélye már rendelkezésre 

áll, azt is csatolni kell. Az építési engedély kiadásának nem előfeltétele a MEH engedély (összevont kiserőművi 

engedély), mindazonáltal a kivitelezés kizárólag ez utóbbi engedély jogerőre emelkedését követen kezdhet meg. 
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(3) Üzembe helyezési eljárás 

Az elkészült létesítménynek az együttműködő villamosenergia-rendszerhez csatlakozása érdekében a beruházó 

üzembe helyezési eljárást folytat le a villamosmű műszaki-biztonságikövetelményeiről szóló 8/2001. (III. 30.) 

GM rendeletben foglaltak szerint. 

A műszaki-biztonsági szempontú üzembe helyezési eljárást a beruházó, az üzemeltet (ha a beruházótól eltér 

személy az engedélyes), a tervez és a kivitelez, illetve ezek megbízottjai folytatják le. Az eljárás tűzvédelmi 

szemle szakaszába a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot kötelesek bevonni. Az üzembe helyezési eljárás 

időtartama legfeljebb 180 nap lehet. A jogszabályban elírt műszaki-biztonsági rendelkezések felügyeletét a 

Hatóság látja el. 

(4) Üzemeltetési engedélyezési és használatbavételi engedélyezési eljárás 

A Hatóság a kivitelezés és üzembe helyezési eljárás befejezését követen: 

• közcélú hálózat, termeli vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezetén elhelyezett, 

illetve külső kezelőterületű átalakító vagy kapcsoló berendezés tekintetében üzemeltetési engedélyezési 

eljárás keretében vizsgálja, hogy 

• a tényleges megvalósulás a jogerős engedély szerint történt-e meg; 

• az üzembe helyezés során betartották-e a külön jogszabályban foglalt követelményeket; 

• erőmű, illetve belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolódó berendezés tekintetében használatbavételi 

engedélyezési eljárás keretében vizsgálja, hogy 

• az építési munkát az építési engedélyben foglaltak szerint végezték el; 

• az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésnek megfelel és biztonságos használatra alkalmas 

állapotban van-e; 

• az érintett közművek, kezelők és üzemeltetők hozzájárultak-e. 

Az építési engedély alapján megépített erőművet a jogerős használatbavételi engedély birtokában lehet 

használatba venni. 

6. Általános építésügyi engedélyezési eljárások 

a./ Illetékes hatóság 

A kizárólag hőtermelési célú létesítmény építésügyi engedélyezési eljárása két építésügyi hatóság között oszlik 

meg: 

Egyrészt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a 

0,5 MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és hőszolgáltatási berendezés (ideérve a fűtő művet is) 

védelmét közvetlenül szolgáló építmény tekintetében építésügyi hatóságként a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalt, illetve annak területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát (továbbiakban: 

Hatóság) jelöli ki. 

Másrészt a hőtermelési és hőszolgáltatási berendezés védelmét közvetlenül nem szolgáló építmény tekintetében 

az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

értelmében az önkormányzat jegyzője az illetékes építésügyi hatóság. 

b./ Eljárásrend 

Az egyes eljárások szabályait az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet határozza meg. 

ba./ Elvi építési engedély 
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Az építési engedély iránti kérelem benyújtása el tt az építésügyi hatóságtól elvi építési engedély kérhető, amely 

egy évig hatályos, építési tevékenység végzésére azonban nem jogosít. 

Az elvi építési engedélyezési eljárásban a hatóság ügyintézési határideje: 22 munkanap. 

bb./ Építési engedély 

Az építésügyi hatóság az építési engedélyezés és az egyszerűsített építési engedélyezés során azt vizsgálja, hogy 

a tervező a település beépítésének jellegét, sajátos építészeti arculatát a tervezett építmény, épületegyüttes 

(építményrész) elhelyezése és kialakítása, tervezése során figyelembe vette-e, az építményt a környezetébe és a 

tájba illeszkedően helyezte-e el. 

Az építési engedély hatályát veszti, ha a jogerőssé válásának napjától számított két éven belül az építési 

tevékenységet nem kezdték meg. Az építésügyi hatóság ügyintézési határideje: építési engedélyezési eljárásban: 

45 munkanap 

bc./ Bejelentés köteles tevékenységek 

Bejelentés köteles tevékenységek esetén az építés a bejelentés megtételével együtt megkezdhető. Az építésügyi 

hatóság a bejelentésben foglaltakat nyilvántartásba veszi és a tevékenység folytatásának vagy megvalósításának 

jogszerűségét az éves építésügyi hatósági ellenőrzés keretében a helyszínen ellenőrzi. 

bd./ Használatbavételi engedély/bejelentés 

Az építtetőnek az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a 

használatbavétel előtt - kell kérelmezni a használatbavételi engedélyt, illetve a használatbavételt bejelenteni. 

A használatbavételi engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztésétől számított 22 munkanapon 

belül kell meghozni. 

A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásnak és 

igazgatás jelleg szolgáltatásának a díjairól szóló 129/2005. (XII.29.) GKM rendelet határozza meg - többek 

között - a Hivatalnak a sajátos energiaellátási építmények engedélyezésével összefügg eljárási díjait. 

Távhőellátáshoz kapcsolódó hőtermelő létesítmény (berendezés) 5 MW-tól 20 MW-ig: 96 000 Ft 

Távhőellátáshoz kapcsolódó hőtermelő (berendezés) 20 MW-tól 150 MW-ig: 192 000 Ft 

Egyéb sajátos energiaellátási építményfajták: 48 000 Ft 

Az építésügyi hatósági eljárás illeték-, díjvonzata: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az építésügyi hatósági eljárás illetékvonzata az alábbiak 

szerint alakul új, nem lakóépület építési engedélye esetén: 

(1) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20.000,-Ft; 

(2) 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterület önálló rendeltetési egységenként 100.000,- Ft. 

Műtárgy építése esetén - ha mérete alapterületben kifejezhet - minden megkezdett 100 m2- ként 10.000,- Ft, ha 

jellemzően hosszban kifejezhet, akkor folyóméterenként 1.000.-Ft. 

A használatba vételi engedély kiadása iránti eljárásban az építési engedélyre irányadó eljárási illetékekkel 

megegyez mérték eljárási illetéket kell fizetni. 

7. Hálózati csatlakozás 

A létesítendő erőmű által megtermelt villamos energia továbbítása érdekében elkerülhetetlen az átviteli és 

elosztó hálózathoz történő csatlakozás. 

a./ Hálózati csatlakozás alapjai: 



 XV. Szilárd biomassza tüzelésű erő- 

és fűtőművek engedélyezése 
 

 93  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (VET), valamint az annak végrehajtására a 273/2007. 

(X.19.) Korm. Rendelet (VET Vhr.) szabályai alapján a beruházó, mint leendő rendszerhasználó a csatlakozás 

érdekében hálózati csatlakozási igény bejelentést tesz a területileg „ illetékes” hálózati engedélyesnél, akivel ún. 

hálózati csatlakozási szerződést köt, ami alapján a hálózati engedélyes – csatlakozási díj fejében – a 

szerződésben meghatározott csatlakozási pont(ok)ra hálózati csatlakozás kiépítését vállalja, a szerződésben 

meghatározott feltételek mellett és határidig. A kivitelezés és az eredményes üzembe helyezési eljárás 

lefolytatását követen kerül sor hálózathasználati szerződés, valamint azzal együtt az üzemviteli megállapodás és 

mérlegköri szerződés megkötésére, ami a közcélú hálózat-használat megkezdésének a feltétele. 

b./ Hálózati csatlakozási szerződés megkötése: 

A hálózati csatlakozási szerződés megkötésének folyamata a jelenleg hatályos, a Magyar Energia Hivatal által 

jóváhagyott Elosztói Szabályzat alapján: 

A csatlakozási szerződés megkötésének folyamata a beruházó igénybejelentésével indul, amely alapján az 

elosztói engedélyes köteles előzetes tájékoztatást adni – a csatlakozási szerződés megkötéséhez szükséges 

dokumentumok megjelölésével – a beruházónak. 

A beruházó az elosztói tájékoztatás alapján – amennyiben 120 KV-os hálózatra csatlakozik, megvalósíthatósági 

tanulmány elosztói engedélyes általi jóváhagyását követen – csatlakozási tervet köteles készíteni, amit az 

elosztói engedélyes – 120 KV-os hálózatra csatlakozás esetén a rendszerirányítóval (MAVIR) együtt – hagy 

jóvá. 

Jóváhagyott csatlakozási terv alapján, az alábbi dokumentumok csatolása mellett kerülhet sor a hálózati 

csatlakozási szerződés aláírására: 

• 30 napnál nem régebbi cégkivonat; 

• jogerős környezetvédelmi határozat a külön jogszabályok által meghatározott esetekben; 

• jogerős építési engedély a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól; 

A hálózati csatlakozási szerződés megkötésének folyamata: 

• Beérkezik az ügyfél igénybejelentése. 

• Az elosztói engedélyes 30 napon belül előzetes ajánlatot ad (műszaki követelmények, jogszabályi feltételek 

ismertetése) – regionális különbségek csak az adott terület műszaki sajátosságaiból adódhatnak. 

• Az ügyfél szándéknyilatkozatot ad be az elosztói engedélyes által ismertetett követelmények teljesítésére. 

• Az elosztói engedélyes 30 napon belül végleges ajánlatot ad az ügyfélnek, beleértve a csatlakozási pont 

megjelölését. 

• Az ügyfél a végleges ajánlat által elírt dokumentumokat benyújtja (beleértve: csatlakozási terv). 

• Az elosztói engedélyes 30 napon belül tervzsürit folytat le, és sikeres tervzsüri esetén bekéri az alábbi 

dokumentumokat: építési engedély, környezetvédelmi engedély, cégkivonat. 

• Az ügyfél beküldi a kért dokumentumokat. 

• 30 napon belül hálózatcsatlakozási szerződés megküldése. 

Az engedélyezés folyamatában a hálózati csatlakozási szerződés az MEH engedély szükséges előzménye. 

c./ Hálózati csatlakozás kivitelezése: 

A hálózati csatlakozási szerződés megkötését követen az MEH engedély birtokában a beruházó ún. kiviteli 

tervet készít, amit az elosztói engedélyes hagy jóvá. Az elosztói engedélyes által jóváhagyott kiviteli terv 

alapján kerülhet sor a hálózati csatlakozás kiépítésére. 

A kivitelezést követen – az ellátási szabályzatokban, szabványokban és a területileg illetékes elosztói 

engedélyes üzletszabályzatában rögzítettek szerint – kerül sor az üzembe helyezési eljárás lefolytatására. 
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d./ Hálózathasználati szerződés: 

A közcélú hálózat-használat megkezdésének feltétele – a hálózati csatlakozási szerződés birtokában kiadott 

MEH engedély alapján – a kivitelezést követen megkötött hálózathasználati szerződés és mérlegköri (tagsági) 

szerződés megkötése. 

e./ Hálózati csatlakozás költségei: 

A hálózati csatlakozással összefüggésben „ eljárási költség” – eltekintve a megvalósíthatósági tanulmány, illetve 

csatlakozási terv elkészítésének vállalkozói díjától – a csatlakozás kivitelezésével összefüggésben, ún. „ 

csatlakozási díj” formájában merül fel. 

A VET értelmében kötelesek előnyben részesíteni a széndioxidkibocsátás-mentes technológiával, továbbá a 

megújuló energiaforrásokból, hulladékból, illetve kapcsoltan villamos energiát termelőket. 

A megújuló energiaforrások preferenciájával összhangban a VET a megújuló energiaforrást hasznosító új 

termelő kapacitások létesítésével összefüggésben a közcélú hálózat műszaki átalakításából (hálózati csatlakozás 

és hálózat megerősítése) származó költségek – részleges – viselésére kötelezi a hálózati engedélyeseket. 

(117/2007. (XII.29.) GKM rendelet). 

8. Magyar Energia Hivatal engedély 

A Magyar Energia Hivatal (MEH) engedélye az energiahasznosítás módja – villamosenergia-, illetve hőtermelés 

– függvényében két irányú lehet 

a./ Villamosenergia-termeléshez kapcsolódó engedélyek 

b./ Távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó engedélyek 

a./ Engedélyezési kategóriák 

A VET alapján az engedélyezési eljárás menete a létesíteni és működtetni kívánt villamoserőmű 

teljesítőképességétől függ: a MEH engedélyét csak 0,5 MW-t teljesítmény elér és meghaladó erőművek 

esetében kell beszerezni, így tehát az ezen teljesítményt el nem ér, többnyire saját energia-ellátást biztosító 

villamos-erőművek esetében ezen engedélyt nem kell beszerezni. 

Az engedélyköteles kategórián belül a 0,5 MW és 50 MW közötti teljesítőképességű erőművek (továbbiakban: 

kiserőmű), és az 50 MW-ot elér, vagy meghaladó erőművek alkategóriáját lehet megkülönböztetni. 

Kiserőművek esetében a MEH a kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésre vonatkozó engedélyt egy 

eljárásban (egyszerűsített engedélyezési eljárás) összevontan adja ki (kiserőművi összevont engedély), míg az 

50 MWot elérő, vagy meghaladó erőművek esetében külön létesítési, illetve az erőmű kivitelezését és 

próbaüzemét követen külön működési engedélyt ad ki. 

Az engedélyek iránti kérelemhez a hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződést, mint az 

engedély előfeltételét kell csatolni. 

b./ Kiserőművi összevont engedély 

A kiserőművi összevont engedély mind a létesítésre, mind pedig a villamos termelésre feljogosítja a kérelmezőt 

meghatározott időre, mely határozott idő meghosszabbítható. A kiserőművi összevont engedély a kivitelezés 

előfeltétele, kizárólag a jogerőre emelkedést követen kezdhet meg a kivitelezés. A kérelmez által szolgáltatott 

adatok alapján a MEH az engedélyben meghatározza a kivitelezés határidejét, ami kérelemre meghosszabbítható 

az eredeti határidőtől számított legfeljebb 3 év időtartamra. A kiserőművi összevont engedély esetében külön 

működési engedélyt nem kell beszereznie a kérelmeznek, mindazonáltal a tervezet üzembe helyezését legalább 

2 hónappal megelőzően köteles az engedélyes az üzembe helyezésről a MEH-t és átviteli rendszerirányítót 

értesíteni. 

c./ Létesítési és működési engedély 

Az 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőművek esetében a MEH két lépésben 

engedélyezi az erőmű-létesítést. 
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Az erőmű létesítésére külön létesítési engedélyt kell kérnie a beruházónak, mely engedély a kivitelezés 

megkezdésének előfeltétele. A MEH az engedélyt határozott időtartamra adja ki, amit egy alkalommal az eredeti 

időtartammal – de legfeljebb további két évre – meghosszabbíthat. 

A beruházó a villamosenergia-termelését és értékesítését kizárólag a MEH által az üzembe helyezést követen 

kiadott mködési engedély birtokában kezdheti meg. 

d./ Eljárás rendre vonatkozó fontosabb szabályok: 

A VET Vhr. alapján a MEH előtti engedélyezési eljárásban a kérelmet írásban, és elektronikusan szerkeszthet 

formában is köteles benyújtani. 

Az engedélyezési eljárás során a MEH ügyintézési határideje: 3 hónap. 

A kiserőművi összevont engedélyezési eljárás igazgatási és szolgáltatási díja a 91/2007. (XI.20.) GKM rendelet 

alapján (teljesít képességtől függően): 

(1) 0,5 – 5 MW teljesítőképességű erőmű esetében: 500.000,- Ft 

(2) 5 MW fölött – 20 MW teljesítőképességű erőmű esetében: 1.000.000,- Ft 

(3) 20 MW fölött – 50 MW teljesítőképességű erőmű esetében: 2.500.000,- Ft 

50 MW fölött – 200 MW teljesítőképességű erőmű esetében: 

(1) létesítési engedély: 2.000.000,- Ft 

(2) működési engedély: 2.000.000,- Ft 

e./ A MEH engedély helye az eljárásban 

A MEH engedély szükségszer előzménye a jogerős környezetvédelmi és építésügyi engedély, valamint a 

hálózati csatlakozási szerőzdés létrejötte. A kiserőművi összevont engedély illetve (50 MW felett) a létesítési 

engedély nélkül a kivitelezés nem kezdhető meg. 

9. Távhőtermeléshez kapcsolódó engedélyek 

a./ Engedély-kategóriák: 

A MEH az 5 MW vagy annál nagyobb névleges hőteljesítmény távhőtermelő létesítmény létesítése, bővítése, 

átalakítása, teljesítményének növelése és csökkentése, a tüzel anyagának megváltoztatása tekintetében létesítési 

engedélyt ad ki. A MEH a létesítmény megvalósulását, valamint az üzembehelyezési eljárás lefolytatását 

követen határozatlan időre külön működési engedélyt ad ki. Az 5 MW-nál kisebb névleges hőteljesítményű 

létesítményre csak távhőtermelői működési engedélyt kell kérni és kiadni. 

b./ Eljárásrendre vonatkozó fontosabb szabályok: 

A Hivatal ügyintézési határideje: 3 hónap. 

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján a htermel létesítmények létesítési engedélyezési eljárásban 

kijelölt szakhatóságok: 

(1) Nemzeti Közlekedési Hatóság; 

(2) Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; 

(3) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal; 

(4) tűzoltóság; 

A szakhatóságok bevonásán túl a beruházónak az engedély iránti kérelemhez mellékelnie kell a 

távhőszolgáltatóval kötött kereskedelmi szerződést is (Energia Klub, 2010). 
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Hőtermelő létesítményhez létesítési engedély kiadása és meghosszabbítása iránti, termeli működési engedély 

kiadása iránti engedélyezési eljárás igazgatási és szolgáltatási díja a 

91/2007. (XI.20.) GKM rendelet alapján (teljesít képességtől függően): 

(1) 5 MW-nál kisebb hőteljesítmény esetén 200.000,- Ft 

(2) 5 MW – 50 MW hőteljesítmény esetében: 500.000,- Ft 

(3) 50 MW fölött – 200 MW hőteljesítmény esetében: 2.000.000,- Ft 

(4) 200 MW-nál nagyobb hőteljesítmény esetében: 5.000.000,- Ft 

c./ Távhőtermeléshez kapcsolódó engedélyek helye az eljárásban: 

A távhőtermelői létesítési engedély szükségszer előzménye a jogerős környezetvédelmi engedély. Az 5 MW 

vagy annál nagyobb névleges hőteljesítményű távhőtermelő létesítmény esetében a létesítési engedély a 

kivitelezés megkezdésének az előfeltétele. A távőhőtermelői működési engedély a létesítmény használatba 

vételének az előfeltétele. 
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