
HULLADÉKBÓL TISZTA 
ENERGIÁT



1. Jogi alapok

A 2005. évi LXXIX. energia törvény 
- a környezetvédelmi követelmények érvényesítése 
- az energiaforrások bővítése érdekében

támogatja a hulladék, mint energiaforrás felhasználását.

A törvény előírása szerint a megújuló
energiaforrást és a hulladékból nyert 
energiát felhasználó erőművek létesítését

- hosszútávú
- hatékony
- átlátható

támogatási rendszer kialakításával kell elősegíteni.



2. A hazánkban keletkező bio-hulladékok
energiatartalma

Alapanyag Biogáz Villamos-
energia

Teljesítmény

M t/év M Nm3/év Gwh/év MWe

Állati eredetű

Baromfi e.db 41 000 0,9 68 123 17

Szilárd e.fő 10 000 5,0 613 1 103 153

Vágóhídi 0,4 50 91 13

ÖÖsszesensszesen 43,343,3 1 0681 068 2 8952 895 402402

Települési

Szarvasmarha e.db 700 11,0 264 474 66

Sertés e.db 4 200 31,0 1 226 2 207 307

Folyékony e.fő 7 000 5,0 112 202 28

ÖÖsszesensszesen 10,010,0 725725 1 3051 305 181181

ÖÖSSZESENSSZESEN 53,353,3 2 3332 333 4 2004 200 583583

MEGNEVEZÉS Mértékegység

Földgáz-egyenérték = 0,67 x 2,3 milliárd Nm3/év ≈
1,6 milliárd Nm3/év



3. A települési szilárd hulladék 
mennyiségének változása



4. Az állategység alakulása



A települési szilárd hulladék mennyiségének 
gazdaságunk fejlődésével párhuzamosan, folyamatos 
növekedése várható.

Az állatlétszám 1985 és 1995 között több, mint 42 %-
kal csökkent. Növekedés nem várható.

Az állatlétszám csökkenése a takarmány 
iránti keresletet is csökkenti.

A nA nöövvéénytermesztnytermesztéés ts tööbb, mint 1 bb, mint 1 
millimillióó hekthektááron elron előőáállllííthatthatóó
takarmtakarmáányny--nnöövvéény irny iráánti ignti igéénynyéét veszt veszíítette el. tette el. 



5. Energianövény termesztési lehetőségek

Alapanyag Biogáz Villamos-
energia

Teljesítmény

M t/év M Nm3/év Gwh/év MWe

Energianövény e ha 1 000 30,0 3 360 6 048 840

MEGNEVEZÉS Mértékegység

Földgáz-egyenérték=0,67 x 3,4 milliárd Nm3/év ≈
2,3 milliárd Nm3/év



6. A bio-energiapotenciál alakulása

Alapanyag Biogáz Villamos-
energia

Teljesítmény

M t/év M Nm3/év Gwh/év MWe

1 000

Hulladék 53,3 2 400 4 200 583

Energianövény e ha 30,0 3 360 6 048 840
Összesen 83,3 5 700 10 200 1 423

MEGNEVEZÉS Mértékegység

Földgáz-egyenérték ≈ 3,9 milliárd Nm3/év

Az ország évi földgázfelhasználásának 27 % -a, vagy az abból 
előállítható villamos energia, a Paksi Atomerőmű
3 blokkjának teljesítményét adná.



7. A metán (CH4)-kibocsátás megtakarítása

A keletkező összes biogáz          =5.700 millió Nm3 

A biogáz metán (CH4) tartalma=2.450 ezer t/év

Szén-dioxid (CO2) egyenértékben kifejezve :
2.450 ezer t/év x 21 ≈ 51 millió t/év



Az előzőekben bemutatott tények alapján, a hazai 
megújuló energia program és az ehhez 
kapcsolódó támogatási rendszer 
legfontosabb prioritásának a

HULLADÉKBÓL NYERHETŐ
TISZTA ENERGIA

támogatását tartom.



Néhány jogszabályi előírás,
javaslatom alátámasztására:



27/2006 (II.7.) Korm. rendelet a vizek 
mezőgazdasági eredetű

nitrátszennyezéssel
szembeni védelméről



Feladatok Határidők

16. §
Nitrátérzékeny területeken e rendelet hatálybalépésekor már üzemelő, vagy engedéllyel 

rendelkező állattartó telepek trágyatároló műtárgyainak kialakítására a cselekvési 
programban meghatározott helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó

követelmények végrehajtásának határideje
a) nitrátérzékeny területeken az egységes környezethasználati 

engedélyhez kötött tevékenységek (állattartó telepek 
40.000 db baromfi férőhely felett, 2.000 db 30 kg feletti 
sertés férőhely vagy 750 db koca férőhely felett) esetében 
szigetelt trágyatárolót kell kialakítani

2007. október 31.

b) nitrátérzékeny területeken üzemelő vagy engedéllyel
rendelkező telepek hígtrágya tárolóinak kialakítása 
karsztos területeken, illetve üzemelő és távlati ivóvízbázis, 
ásvány –és gyógyvíz hasznosítást szolgáló vízkivételek 
védőterületein

2009. október 31.

c) a b) pont alá nem tartozó érzékeny területeken lévő
állattartó telepek hígtrágya tárolóinak, továbbá a b) pont 
alá tartozó területeken lévő állattartó telepek istállótrágya 
tárolóinak kialakítása

2013. január 1.

d) a b) pont alá nem tartozó érzékeny területeken lévő
állattartó telepek istállótrágya tárolóinak kialakítása

2014. január 31.



Feladatok Határidők

17. §
Nem nitrátérzékeny területeken e rendelet hatálybalépésekor már üzemelő, vagy 

engedéllyel rendelkező állattartó telepek trágyatárolóit a leghatékonyabb megoldást 
kielégítő műszaki védelemmel, vagy ha a jogszabály úgy rendelkezik, az elérhető legjobb 

technika alkalmazásával kell ellátni:

a) az egységes környezethasználati engedélyhez kötött 
tevékenység (állattartó telepek 40.000 db baromfi férőhely felett, 
2.000 db 30 kg feletti sertés férőhely vagy 750 db koca férőhely 
felett) esetében szigetelt trágyatároló kialakítása

2007. október 31.

b) az állattartó telepek hígtrágya tárolóinak kialakítása legkésőbb 2014. január 1.

c) az állattartó telepek istállótrágya tárolóinak kialakítása 
legkésőbb

2015. 
december 22.



2000. évi XLIII. törvény a 
hulladékgazdálkodásról



Feladatok Határidők
56. § (7) 

A helyi hulladékgazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a települési 
hulladéklerakóban lerakott hulladékok – szabványnak megfelelően mért –

összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását, ezen belül a biológiailag 
lebomló szervesanyag-tartalmat le kell csökkenteni

a)   75 %-ra 2004. július 1.
b)   50 %-ra 2007. július 1.
c)   35 %-ra 2014. július 1.



Hogyan lehetne ezeknek az 
előírásoknak és határidőknek 

megfelelni?





MeggyMeggyőőzzőőddéésem, hogy a mezsem, hogy a mezőőgazdasgazdasáágg
11--2 2 éévtizeden belvtizeden belüül, l, 
az az éélelmiszertermellelmiszertermeléés melletts mellett
energia energia éés ipari nyersanyags ipari nyersanyag--
termeltermelőő áágazattgazattáá vváálik.lik.



A A biobio--hulladhulladéékokkok hasznoshasznosííttáása nem csak a sa nem csak a 
mezmezőőgazdasgazdasáági termelgi termeléést st éérintheti rintheti 
jelentjelentőős ms méértrtéékben, hanem a kben, hanem a 
hulladhulladéékhasznoskhasznosííttáási si 
technoltechnolóógigiáákban is forradalmi kban is forradalmi 
vvááltozltozáásokat hozhat!sokat hozhat!



ÁTALAKÍTÁSI TECHNOLÓGIA ENERGIAERŐFORRÁS
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1. Generációs motorhajtó-anyagok

1.1 Nyers növényi olajok (átalakítás nélkül)

1.2 Biodízel (RME, SME, PME, AME, 
TFME) /észterezett növényi  olajok/

1.3 Biogázolaj / bioalapolaj
(katalikus átalakítással 
izomerizáló hidrogénezéssel)

1.4 Bioetanol (keményítő és 
cukorbázisok fermentációjával)



2. Generációs motorhajtóanyagok
2.1 Szintetikus motorhajtóanyagok

szintézis gázból (BTL, BFTD,
BioFT, Bio DME, bio-metanol)

2.2 Lignocellulóz etanol (enzimes
eljárással IOGE, NOVOZYME
tech.)

2.3 Szilárd biomasszák elfolyósításával 
(Shell HTU, Flash Pyrolyse)



3. Generációs üzemanyagok

3.1 Hidrogénnel üzemelő tüzelőanyag
cellás/tüzelőanyag-elemes rendszerek.

- Sűrített hidrogénnel (450 Wh/kg)
- Metanol / etanol folyékony üzem-

anyaggal, ill. biogázból nyert 
metánnal (1000Wh/kg)

- Tüzelőanyag reformerekből nyert 
hidrogénnel (1500 Wh/kg)



3. Generációs
üzemanyagok

3.1 Hidrogénnel üzemelő tüzelőanyag-
cellás/tüzelőanyag-elemes
rendszerek.

- Sűrített hidrogénnel
(450 Wh/kg)

- Metanol / etanol folyékony üzem-
anyaggal, ill. biogázból
nyert metánnal (1000Wh/kg)

- Tüzelőanyag reformerekből 
nyert hidrogénnel (1500 Wh/kg)

JÖVŐ



A biolA biolóógiailag bonthatgiailag bonthatóó hulladhulladéékok mellett kok mellett 
feltfeltéétlentlenüül emll emlííttéést st éérdemel a teleprdemel a telepüülléési si 
szilsziláárd hulladrd hulladéék biotechnolk biotechnolóógiai giai 
eljeljáárráásokkal nem hasznossokkal nem hasznosííthatthatóó
hháányada, amely az nyada, amely az öösszes sszes 
hulladhulladéék tk tööbb, mint 50 %bb, mint 50 %--áát adja.t adja.

MennyisMennyiséége ge ≈≈ 2,5 milli2,5 millióó t/t/éévv
Energiatartalma  Energiatartalma  ≈≈ 2020--25 milli25 millióó GJ/GJ/éévv



Az EU Az EU –– éés fs főőleg gazdasleg gazdasáágilag gilag 
fejlettebb tagorszfejlettebb tagorszáágai gai –– hathatáározott rozott 
ttöörekvrekvéése a lerakse a lerakáással ssal 
áártalmatlanrtalmatlaníított hulladtott hulladéék k 
mennyismennyisééggéének drasztikus csnek drasztikus csöökkentkkentéése.se.



Egyre nagyobb elEgyre nagyobb előőretretöörréést mutat a st mutat a 
szelektszelektíív hulladv hulladéékgykgyűűjtjtéés mellett, s mellett, 
a vegyesen gya vegyesen gyűűjtjtöött hulladtt hulladéék k úún.n.
MechanikaiMechanikai--BiolBiolóógiaigiai kezelkezeléése.se.



Az eljAz eljáárráás szs száámos vmos vááltozata ismert.ltozata ismert.
LLéényege, hogy a hulladnyege, hogy a hulladéékbkbóól, az l, az 
energetikai cenergetikai cééllúú hasznoshasznosííttáásra sra 
alkalmas malkalmas máásodnyersanyagot sodnyersanyagot 
mechanikai eljmechanikai eljáárráásokkal kivsokkal kiváálogatjlogatjáák.k.



A maradA maradéék biolk biolóógiailag bonthatgiailag bonthatóó anyagokkal anyagokkal 
ererőősen szennyezett hulladsen szennyezett hulladéékot kot 
biotechnolbiotechnolóógiai eljgiai eljáárráásokkal sokkal 
stabilizstabilizááljljáák, majd lerakk, majd lerakáással ssal 
áártalmatlanrtalmatlaníítjtjáák.k.



Az energetikai hasznosAz energetikai hasznosííttáásra alkalmas sra alkalmas 
mmáásodnyersanyagsodnyersanyag

-- hagyomhagyomáányos nyos éégetgetőőkben kben éégethetgethetőő
-- szszéén n éés fats fatüüzelzelééssűű ererőőmműűvekben egyvekben együüttttéégethetgethetőő
-- cementgycementgyáárakban hasznosrakban hasznosííthatthatóó
-- éés nyersanyaga lehet az els nyersanyaga lehet az előőadadáás elss elsőő

rréészszéében ismertetett energiatermelben ismertetett energiatermelőő
eljeljáárráások valamelyiksok valamelyikééneknek

Az erre vonatkozAz erre vonatkozóó hhááttttéértanulmrtanulmáányt a nyt a 
KKöörnyezetvrnyezetvéédelmi delmi éés Vs Víízzüügyi Minisztgyi Minisztéérium rium 
kkéészszíítteti.tteti.



Az Az ÉÉszakszak--AlfAlfööldildi RRéégigióó terterüületletéén a n a 
-- biohulladbiohulladéékokkok energetikai hasznosenergetikai hasznosííttáása sa 
-- a telepa telepüülléési szilsi sziláárd hulladrd hulladéék energetikaik energetikai
hasznoshasznosííttáásasa

mméég gyerekcipg gyerekcipőőben jben jáár.r.

A benne rejlA benne rejlőő lehetlehetőősséégek gek éés s 
szszüükskséégszergszerűűsséégek azonban a gek azonban a 

HULLADHULLADÉÉKBKBÓÓL TISZTA ENERGIAL TISZTA ENERGIA

elelőőáállllííttáássáát kt köövetelik meg!!!vetelik meg!!!



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET! 


