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ÖSSZEFOGLALÁS

Köztudott, hogy a fosszilis energiahordozók mennyisége rohamosan csökken, ezért ki kell jelölni egy új irányvonalat, aminek egyenesen a

megújuló energia felé kell mutatnia. A mezőgazdaság hagyományos élelmiszertermelése mellett egyre inkább előtérbe kerül az energiatermelő

jellege. A biomassza felhasználása energetikai célra összekapcsolja a környezetvédelmet az energiatermeléssel, ezen belül a biogáz előállítás

kiemelt jelentőséggel bír. Biogáz előállítására szinte minden szerves anyag felhasználható, mint például: élelmiszeripari-melléktermék, trágya,

szennyvíziszap, háztartási hulladék, növényi fő- és melléktermék. A biogáz termelésnek fontos ökológiai hatásai vannak, csökken az üvegház -

hatású gázok kibocsátása a levegőbe, műtrágyát váltanak ki. 
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SUMMARY

It is known that the quantity of fossil energy sources are rapidly reducing, therefore it is necessary to determine a new direction which has

to point directly to renewable energy sources. Increasingly comes into view the agriculture’s energy producing nature next to it’s traditional

food producing one. The enviromental protection is connected to the energy production by the ultilization of biomass for energy purposes,

within the biogas production has an emphasized importance. Quasi every organic material can be used in biogas production, such as: food

processing by-products, manure, sewage sludge, hoousehold waste. 
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BEVEZETÉS

2010-esstatisztikaiadatokalapjánNémetország-
ban5095dbbiogázerőműlétesült,ezzelszembenMa-
gyarországonmegközelítőleg50darabbiogázerőmű
üzemel,deszámukfolyamatosannövekszik.A2011-
bennyilvánosságrahozott„Nemzeti energiastratégia,
2030”egyiklegfontosabbkulcselemeamegújulóener-
giákszázalékánaknagyarányúnöveléseahazaiprimer
energiamérlegben.Ezenstratégiáhozközvetlenülkap-
csolódika2010decemberébenakormányáltaljóváha-
gyott„Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv”
amiszinténamegújulóenergiákirányábamutat.Azúj
gazdaságpolitikaiirányoknagymértékbentámogatjáka
megújulóenergiatermelést,ezenbelülisabiogázés
bioüzemanyagokelőállítását,amelyazeddigitapaszta-
latokhozképestigengyorsésszéleskörbenfogelter-
jedniMagyarországon.

Azegyiklegnagyobbproblémátazjelentijelenpil-
lanatban,hogyabiogázmásmegújulóenergiaforrá-
sokkalellentétbenháttérbeszorul,nemtekintikstraté-
giailagfontosterületnek.Relevánsszemléletbelikér-
dés,hogyabiogáztermelésbennecsakaszerveshul-
ladékokkezelésénekeszközétlássukmeg,hanemszá-
moljunkazenergianövénytermesztéssel,vagypoten-
ciálisbioüzemanyagelőállítássalis.Azenergianövény
termesztésmeghatározóleszazelkövetkezendőévti-
zedben,olyanértelemben,hogyabiogázmilyenmér-
tékbenésminőségbentudrésztvenniMagyarország
energiaellátásában.Alegfőbbkérdéshogy,mikoris-
merifelazenergiapolitikaaztalehetőséget,hogynem
csakcentralizáltvillamosenergia-termeléssellehetsta-

bilanellátniazországotvillamos-energiával,hanem
decentralizáltrendszerbenistörténhet.

Kétfőiránytlehetfigyelembevenni,azelsőakap-
csoltvillamos-éshőenergiatermelésedecentralizált
erőművekben,amásodikpedigabiogázból– megfele-
lőentisztított– földgázminőségűenergiahordozóelő-
állítása.Akülönbözőbioüzemanyagokhatékonyságára
vonatkozószámításokalapjánatermőterületetleghaté-
konyabbanbiogáztermelésenkeresztüllehetbioüzem-
anyagelőállításrahasznosítani(ElsőMagyarBiogáz
Kft.)(1. táblázat).

Azenergetikaicélúnövénytermesztésjólkiszámít-
hatójövedelmetbiztosítatermelőkszámára,mivela
villamosenergiaátvételiáragarantált(cukorcirok,szu-
dánifű,angolperje).

Számosszakembervéleményeszerintamezőgaz-
daságfejlődésérealegnagyobbhatássalamegújulóen-
ergiatermelés,azonbelülamezőgazdaságibiogázle-
het.Atervekszerint2020-raakárszázötvenmezőgaz-
daságibiogázüzemlétesülhet.

Abiogázelőállításáramáslehetőségekisvannak,
mintpéldáulakommunálishulladéklerakókbólkinyer-
hetődepóniagáz,vagyaszennyvíztisztítótelepekki-
egészítésebiogáztermelőtelepekkel.Magyarországon
jelenlegisszámottevőhulladéklerakóbővítésiéskor-
szerűsítésiprogramokzajlanak(1. ábra).

AzelmúltévekmunkájánakköszönhetőenMagyar-
országon2010áprilisáig10darabmezőgazdaságibio-
gázüzembenindultmegatermelés,Pálháza,Kapos-
vár,Nyírbátor,Kenderes-Bánhalma,Klárafalva,Kecs-
kemét,Csengersima,Dömsöd,Kapuvár,Kaposszek-
cső.



1. ábra: A biogáz termelés forrásai Magyarországon (2010)

Forrás:Net2

Figure 1: Sources of biogas production in Hungary (2010)

landfillgas(1),Sewagesludge(2),Agriculturalbyproductand
energycrops(3),Source:Eurobserv’ER(2011)

IttmegkellemlíteniaNyírbátorbanlétesítettüze-
met,amelyEurópaegyiklegnagyobbbiogáztermelő
üzeme.Anyírbátoribiogázüzembenjelenleg110000
m3 vegyesalapanyagotdolgoznakfel,aminek85%-a
növénytermesztésiésállattenyésztésihulladékbóláll.A
rendelkezésre álló fermentor kapacitás 17 000 m3,
melybennaponta20–25000m3,60–65%-osmetántar-
talmúbiogáztállítanakelő.Atermeltbiogázegyrészét
közvetlenültüzelésrehasználjákabaromfifeldolgozó-
ban,míganagyobbrészébőlvillamosenergiátállíta-
nakelőa2500kWkapacitásúblokkfűtőkiserőműben,
mely4dbgázmotorbóláll(Net3.)(2. ábra).

LEHETŐSÉGEK A BIOGÁZ TERMELÉSRE

Biogáz üzem létrehozása nagy hatékonyságú
környezetvédelmi beruházás, mivel anaerob
körülmények között történik a rothasztás, nincs
felmerülőtalajvagylevegőszennyezés,melynekered-
ményekéntametántermelőbaktériumoknyersenergiát
állítanakelő(2. táblázat).

Előnyei:
– környezetiártalmakcsökkentése,
– alternatívenergiatermelése,
– bio-tápanyagelőállítás,

– vidékfejlesztés,
– munkahelymegőrzés,
– regionálismunkahelyteremtés,
– emissziócsökkentése,
– szerveshulladékokmegsemmisítése,ártalmatlaní-

tása,
– környezetkímélőeljárássaltörténikazenergiater-

melés,
– atermeléssoránmegmaradómellékterméktrágya-

ként való alkalmazásával kiváltható aműtrágya
használata,ezzelóvjukazélővizeinkállapotát.

2. ábra: Nyírbátori biogáz üzem alapanyag felhasználása

Forrás: Net3

Figure 2: Feedstock use in the biogaplant of Nyirbator

Manure(1),Mainplant products(2),Animalwaste(3),  Plant by
products(4),Source: Petis(2008)

BIOGÁZ TERMELÉS JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK
FELTÉTELEI 

– megfelelőmennyiségűalapanyag,
– aberuházáshelyénekcentralizálása,optimalizá-

lása,
– szükségesépületekmeglétevagyazinfrastrukturá-

lisfeltételekmegteremtése,
– elegendőnagyságúszántóföldterületahígtrágya

felhasználásához,
– hulladékmegsemmisítésvégzése,ezzelisnövelvea

bevételekarányát.

Biogázhasznosításilehetőségei:
– közvetlenhőtermelés,
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1. táblázat

Termőterületek felhasználása bioüzemanyagok előállítására

Energianövény(1) 
Terméshozam 

(tonna/hektár)(2) 
Üzemanyagfajta(3) 

Üzemanyag hozam 

(liter/hektár)(4) 

Futásteljesítmény 

(km/hektár)(5) 

Repce(6) 3,5 biodízel(9) 1,3 19 

Kukorica(7)    9 bioetanol(10) 3,5 32 

Silózott energianövény(8)     55 s�rített metán(11) 4,2 68 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Forrás:Net1

Table 1: Landuse for biofuels production

Energycrops(1),yield(tha-1)(2),Typesoffuel(3),Fuelyield(lha-1)(4),Mileage(kmha-1)(5),Rape(6),Maize(7),Energycropsilage(8),
Biodiesel(9),Bioethanol(10),Compressedmethane(11),Source:FirstHungarianBiogasltd.
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– gázmotorbanvalófelhasználásvillamoséshőener-
giatermelésre,

– bioüzemanyagkénttörténőfelhasználás,

– lakóépületek,középületekfűtése,
– állattartótelepek,fóliasátrak,üvegházakfűtése,
– mezőgazdaságitermékekszárítása.
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2. táblázat

Magyarországi biogáz-tüzelésű erőművek (2007)

 

Er�m�vek(6) 

Teljesít�képesség (MW)(1) Villamos energia (GWh)(2) H� (TJ)(3) 
Felhasznált 

energia (TJ)(4) Hatásfok 
(%)(5) Bruttó 

(7) 
Nettó 

(8) 
Gép 
(9) 

Termelt 
(10) 

Kiadott 
(11) 

Kapcsolt 
(12) 

Kiadott 
(11) 

Eladott 
(13) 

Mért 
(14) 

Összes 
(15) 

Debreceni Vízm� 1,16 1,05   3   3,68   3,68   3,68   13,2 3172   33,6   33,6 50,4 

PCSM Szennyvíz 1,33 1,30   2 10,16   0,00 10,16 50,0 7639 103,0 103,0 84,1 

Veszprémi Szennyvíz 0,17 0,16   1   1,31   0,00   1,31   0,9 7706   16,1   16,1 34,9 

Nyíregyháza Orsós 0,51 0,49   1   4,03   3,89   0,00   0,0 7902   41,0   41,0 35,4 

BÁTORTRADE 2,60 2,50   4 13,70 12,09   12,9 31,0 5269 143,3 143,3 56,1 

Kecskeméti Szennyvíz 0,50 0,50   1   1,71   1,69   1,69   7,4 3420   19,0   19,0 71,3 

Hódmez�vásárhely 0,32 0,30   2   0,87   0,87   0,87  2719   9,0     9,0 34,4 

Civis Biogáz Debrecen 0,51 0,48   1   3,44   3,33   3,33  6745   36,0   36,0 34,4 

Biogázzal összesen 7,10 6,78 15 38,90 25,65 33,23 102,5 5479 401,0 401,0 60,5 

  
 
 

 
 

 

Forrás:sajátszerkesztés

Table 2: Biogas-fueled plants in Hungary

Performance(1),Electricity(2),Heat(3),usedenergy(4),Efficiency(5),Powerhouse(6),Gross(7),Net(8),Engine(9),Produced(10),Issued(11),
Attached(12),Sold(13),Measuerd(14),Total(15),Source:ownedition

KÖVETKEZTETÉS

Magyarországnakigenkedvezőlehetőségeivannak
abiogáztermelésre,mivelazállattenyésztéstetemes
részekoncentráltállattartótelepekentörténik,aholál-
landóproblémaafelhalmozódótrágyakezelése.Ener-
getikaicélokratörténőfelhasználásamellettmegszűnik
akörnyezetterhelése,akeletkezőbio-trágyatökéletes
atalajtápanyagutánpótlására.

Haaztszeretnénk,hogyMagyarországoniselter-
jedjenazenergetikaicéllalvalómezőgazdaságinö-
vénytermesztés,létrekellhozniamegfelelőtörvényi
hátteret,financiálisfeltételeket,amelyeksegítenékeb-
benazágazatbandolgozóemberekmegélhetését.

”Szeretnénk nagyobb figyelmet generálni ennek a
meg újuló energiaforrásnak, mert multifunkcionális:
ára mot és hőt is termel, lehet vele szárítani, fűteni, hű -
teni. Emellett a biogáz feldolgozása után járművek ese -
tében üzemanyagként is felhasználható, valamint be-
 táplálható a földgáz-hálózatba is.„ (Net4).
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