
A csapadék hatására kioldódó anyagok talaj-, talajvíz-, ezen keresztül pedig felszíni és felszín
alatti vízkészletszennyezést okoznak. A „hulladékhegyekben” lejátszódó szervesanyag-lebontási
folyamatok révén igen jelentôs a keletkezô depóniagáz (metán CH4, szén-dioxid CO2), melyek a
legerôteljesebb üvegházhatást okozó gázok.

A kommunális szennyvizek jelentik a biohulladékok következô nagyságrendjét. A biológiai szenny-
víztisztítás során keletkezô úgynevezett fölösiszap igen magas szervesanyag-tartalmú. A szennyvíz-
telepek iszapkezelése ma még jelentôs arányban megoldatlan.

Az élelmiszeripar, ezen belül elsôsorban a vágóhidak termelik a biohulladékok igen jelentôs volu-
menét, melyek gyakorlatilag veszélyes hulladéknak minôsülnek. Ártalmatlanításuk így jelentôs
költséget igényel. Különös figyelemmel kell lenni a vágóhídi hulladékok és az állati hullák ártal-
matlanítása során az állat-egészségügyi problémák megelôzésére.

A biohulladékoknak, keletkezési helyüktôl és körülményeiktôl függetlenül közös tulajdonságuk, hogy
biotechnológiai eljárásokkal – a költséges ártalmatlanítás helyett – energiatermelésre és a mezô-
gazdaságban tápanyag-utánpótlásra hasznosíthatók.

Ezek a hulladékok levegôtôl elzárt, úgynevezett anaerob körülmények között, 38 °C-os hô-
mérsékleten baktériumok segítségével fermentálódnak. A fermentáció során nagy mennyi-
ségû biogáz (CH4, CO2) keletkezik, melynek energiatartalma, mintegy 2⁄3-a (23 MJ⁄m3) a
földgáznak.

A biogáz gázmotorban elégetve villamos- és hôenergia-termelésre hasznosítható. A fermentáció so-
rán a patogén baktériumok és gyommagvak elpusztulnak, így a mezôgazdaság számára kiváló, táp-
anyagban gazdag biotrágya jön létre.

A Magyarországon évente keletkezô állati trágya, vágóhídi hulladék, kommunális biohulladék és
kommunális szennyvíziszap és az abból elôállítható biogáz mennyiségét a következôk szerint be-
csüljük:

A környezetvédelmi elôírások nemcsak a mezôgazdasági termelés költségeit növelhetik, hanem
nyereségtermelô vállalkozásokat is eredményezhetnek.

Az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz közeledve hazánk környezetvédelmi elôírásai és törekvé-
sei egyre közelebb kerülnek az unió tagországainak követelményrendszeréhez és eredményeihez.
A szigorodó környezetvédelmi elôírások azonban nem elsôsorban csatlakozási törekvéseinket,
hanem Magyarország környezeti állapotának megôrzését, illetve javítását szolgálják.

A környezetvédelmi elôírások betartása általában a nemzetgazdaság minden ágazatában a termelé-
si költségek növekedésével jár. A biohulladékok ártalmatlanítása azonban megfelelô technológiák
alkalmazásával – a bennük rejlô energia és tápanyag hasznosításával – a mezôgazdasági ágazat
számára nyereségtermelô beruházássá válhat. Ennek érdekében dolgoztuk ki a biohulladékok hasz-
nosításának integrált gazdasági programját. 

EZ A PROGRAM KÉTIRÁNYÚ TÖREKVÉSNEK IS ELEGET TESZ:

• egyrészt a biohulladékok által okozott környezetterhelést 
megszünteti,

• másrészt jelentôs mennyiségû megújuló energiaforrás ki-
használását eredményezi.

Hazánkban a legnagyobb mennyiségû biohulladék az állattartásból származó trágyából keletkezik.
Az állati trágya, ezen belül elsôsorban a híg sertéstrágya azonban a jelenlegi trágyakezelési techno-
lógiák mellett még jelentôs környezetszennyezést okoz. A helytelen trágyakezelés költséges és a fel-
színi és felszín alatti vízkészletek fô szennyezôje.

A településeken keletkezô kommunális hulladék 30–40%-a biológiailag bontható szerves anyag.
Ennek döntô többségét ma még közvetlen talaj-, talajvíz- és levegôszennyezést okozó szemétte-
lepeken helyezzük el.
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» A biohulladékok hasznosításának integrált gazdasági
körfolyamata.

1. kép

» Energiatermelés biohulladékból.

2. kép



A biogáz elôállításának legelterjedtebb módszerei

Darabszámát tekintve a világon (elsôsorban Kínában és Indiában) legnagyobb számban a kis-
és családi méretû biogáztermelô aknák létesültek. Az infrastruktúrával nem rendelkezô régiók-
ban az 1. számú ábrán bemutatott kis berendezésbôl több mint 10 millió darab üzemel.

A nagyobb szennyvíztisztító telepeken évtizedek óta alkalmazzák az ún. folyékony biogázterme-
lô technológiát (2. sz. ábra). A biológiai tisztítás során keletkezô fölösiszapot 4–6% száraz-
anyag-tartalomra besûrítve iszaprothasztóba vezetik. A keletkezô biogázt a szennyvíztisztító
telep saját energiaellátására hasznosítják. A kirothadt iszapot víztelenítés után komposztálják,
a csurgalékvizet tisztításra visszavezetik a szennyvíztisztítási technológiára.

Az elmúlt két évtizedben – Európa-szerte – igen dinamikusan terjed az állattartó telepeken ke-
letkezô trágya hasznosítására az ún. nedves eljárás, amit a 3. számú ábra szemléltet.

Az eljárás lényege, hogy speciális, aprítókéses szivattyúkkal és keverôkkel 12% szárazanyag-
tartalmú trágya homogenizálása, szállítása és keverése is megoldható. A magasabb száraz-
anyag-tartalmú trágya hasznosítása kisebb fermentor térfogatot igényel. A keletkezô biotrágyát

Úgy gondolom, hogy reális célkitûzés, hogy az elméletileg elôállítható 2 milliárd m3 biogázból a
biohulladékok integrált hasznosításának bevezetésével legalább évi egymilliárd m3 biogáz ter-
melését és hasznosítását elérjük.

A biogázból elôállítható érték évente:

Milyen elônyöket jelenthet a biohulladékok integrált hasznosítása
a mezôgazdaságban?

Mindenekelôtt megoldható az ágazat saját környezetvédelmi problémája. Ugyanakkor csak a
mezôgazdasági ágazat képes a nemzetgazdaság más ágazataiban keletkezô biohulladékok fo-
gadására is, mert ezé az ágazaté a termôföld, ahol a keletkezô biotrágya hasznosítható.

A mezôgazdasági termelés versenyképessége megköveteli, hogy mintegy 1 millió ha-on
mûvelésiág-változást hajtsunk végre. Erre az egyébként is elmaradott, kedvezôtlen termôhelyi
adottságokkal rendelkezô régiókban kerül sor.

A biohulladékok hasznosítása, kiegészítve energetikai célú növénytermesztéssel, ezekben a ré-
giókban hozzájárulhat a vidék népességmegtartó képességének megôrzéséhez, illetve javulásához.

A program globális környezetvédelmi eredménye mintegy 700 millió m3⁄év földgáz (fosszilis
energiahordozó) kiváltása megújuló energiaforrással. 

A megújuló energiaforrások – különösen a biomassza – hasznosításának Magyarországon több
évtizedes elméleti kutatási eredményei vannak. Sajnálatos módon azonban hazánkban gyakor-
latilag nincs mûködô mezôgazdasági biogáztelep.

Agrároktatás 52002. április  Unikum

Biomassza Biogáz
Megnevezés millió t/év millió m3/év

Állati trágya 31,0 1 400

Kommunális biohulladék 1,0 500

Kommunális szennyvíziszap 0,2 80

Vágóhídi hulladék 0,4 20

Összesen 32,6 2 000

» A biogáz és biomassza éves becsült elôállítási mértéke.

1. táblázat

» Biogáztermelô akna.

1. ábra

Hasznosítási forma Érték

1,8 milliárd kW villamos energia ~ 30 milliárd Ft

5,5 milliárd MJ hôenergia ~ 6 milliárd Ft

0,5 millió t/év hulladék ártalmatlanítása ~ 14 milliárd Ft

Összesen ~ 50 milliárd Ft

» A biogáz és biomassza éves becsült elôállítási mértéke.

2. táblázat

» Folyékony (sz. a. < 6%) biogáz-technológia.

2. ábra



180 napos tározás után a termôföldön tápanyag-utánpótlásra
hasznosítják. A technológia elsôsorban a híg sertéstrágya és az
ezzel együtt kezelt magasabb szárazanyag-tartalmú biomassza
hasznosítására alkalmas.

Világszerte van törekvés az ún. száraz 25–50% szárazanyag-tar-
talmú biomassza hasznosítására alkalmas technológiák fejlesz-
tésére. Ebben élenjáróak a magyar mérnökök. A 4. számú ábra
az erre a célra alkalmas, dr. Bartha István által kifejlesztett tech-

nológiát mutatja. Az eljárás lényege, hogy az almos állattartás során
keletkezô trágyából állít elô biogázt és biotrágyát. A biogáz hasznosí-
tása megegyezik az elôzôekkel. A keletkezô biotrágya a hagyomá-
nyos trágyaszóró gépekkel juttatható ki a mezôgazdasági területre.

A bemutatott eljárások tipikusak. Számos változatuk létezik azon-
ban világszerte, melyek lényege, hogy a biomasszában rejlô ener-
giát és tápanyagot minél hatékonyabban hasznosítsák. A mezô-
gazdasági termelôk számára így a biohulladékok hasznosítása
egy új nyereségtermelô ágazattá válik. Európában és a világ fejlett
országaiban rendkívül dinamikusan fejlôdik a megújuló energiaforrá-
sokból – ezen belül a biomasszából – származó villamos energia fel-
használása. A biomasszát energetikai célra hasznosító biogázüzemek
létesítése a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan hazai állami források-
ból is támogatott. A különbözô forrásokból származó támogatások ará-
nya elérheti a beruházási költség 75%-át.

A Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. kiemelt feladatának tartja a
megújuló energiaforrások felhasználását és a technológiák orszá-
gos elterjesztését, ehhez Európa-szerte jól bevált technológiákat
kínál. A kft. tervei alapján befejezéséhez közeledik az elsô ma-
gyarországi, 1 MW villamos energia teljesítményû mezôgazdasági
biogázüzem építése. A kft. „Vízgazdálkodási, környezetvédelmi
feladatok megoldására és a megújuló energiaforrások hasznosí-
tására irányuló tervezési és fôvállalkozási tevékenységre” ISO
9002 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik. ❚
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3. ábra

4. ábra

» Nedves (sz. a. < 12%) biogáz-technológia.

» Száraz (sz. a. < 50%) biogáz-technológia.




