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1 A BIOGÁZ FELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEI ÉS ARÁNYA A 

PRIMER ENERGIA FELHASZNÁLÁSBAN 

Az energiahordozók felhasználása az idők során változott. Az 1960-as évek óta 

megfigyelhető a földgáz térhódítása az energiafelhasználásban. Napjainkban viszont a 

megújuló energiaforrások egyre nagyobb szerepet kapnak a világ országainak energia 

stratégiájában. Ennek a változásnak több oka is van. Az országok energiaigénye, így a 

fosszilis energiahordozó igénye növekszik, mely főként a lakosság növekedésének és a 

technológia fejlődésének köszönhető. Azonban a növekvő energiafelhasználás miatt a Föld 

fosszilis energiahordozó készletei csökkennek, melyek a föld mélyén évmilliók alatt 

alakultak ki. Az elmúlt években, évtizedekben megfigyelhető, hogy az energiaárak 

drasztikusan emelkedtek, melynek fő oka, hogy fosszilis készleteink csökkennek a növekvő 

energiaigények mellett. Ez a tendencia várhatóan a jövőben sem fog változni. Egyre több 

ország kényszerül fosszilis szükségleteinek egy részét import forrásokból fedezni.  

A csökkenő készletek miatt megfigyelhető, hogy a maradék fosszilis energiahordozó 

készletek a világ néhány részén összpontosulnak. 

 

 

 

1. ábra Fosszilis energiahordozó készletek a világon [1] 

Az 1. ábrán sötétbarna színnel vannak jelölve azok a területek, ahol a legnagyobb fosszilis 

energiahordozó készletek találhatók, ezt követi a vörös színnel jelölt területeken fellelhető 

mennyiség. Az ábrán is jól látható, hogy a készletek eloszlása a Földön nem egyenletes, 

például a kék és szürke színnel jelölt országokban szinte egyáltalán nem található fosszilis 

energiahordozó. A készletek elhelyezkedése miatt vannak olyan országok, amelyek 

egyáltalán nem szorulnak importra, ilyenek például a volt Szovjetunió államai, illetve a 
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Közel-Kelet és vannak olyan országok, amelyek az energiaszükségleteiket nem tudják 

előállítani, így nagy mennyiségű importra szorulnak, például Luxemburg, Portugália, 

Belgium, Japán. [2]   

 

 

 

2. ábra Energiafüggőségi ráta az EU 28 országában (%-ban) [3] 

A 2. ábrán látható, hogy 2000 és 2016 között milyen változás történt az EU 28 országaiban 

az energiafüggőség tekintetében. Az életünk elképzelhetetlen energia használata nélkül és 

növekvő tendenciát mutat az energiafelhasználás a világon. Akkor beszélhetünk függőségről, 

ha egy ország nem képes annyi energiát termelni, mint amennyit felhasznál és ezért importra 

szorul.  Megállapítható, hogy néhány ország kivételével, ahol energiafüggőség volt 2000-ben 

ott 2016-ban is ez volt a jellemző, azonban az is megfigyelhető, hogy az egyes országok 

ezalatt a 16 év alatt próbálták  csökkenteni.  

Az energiafüggőség csökkentése minden ország célja, ugyanis ez politikailag kiszolgáltatottá 

teszi az érintett országokat a fosszilis készletekkel rendelkező országokkal szemben és az 

adott ország energiaellátásának biztonságát veszélyeztetheti. Erre Magyarországon is volt 

már példa 2009-ben. Magyarország földgázt importál Oroszországból Ukrajnán keresztül. 

Oroszország és Ukrajna között politikai feszültség volt, aminek következtében Oroszország 
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leállította a földgázszállítást Ukrajna irányába 2009. január 1-jén, így ezáltal Európa több 

országába, köztük Magyarországra sem érkezett földgáz 11 napig.  

Az energiafüggőség készteti az országokat az elmúlt években és napjainkban is arra, hogy új 

megoldásokat találjanak energiaszükségleteik kielégítésére, ezért egyre nagyobb szerepet 

kapnak a megújuló energiák. Az energetika és a gazdaság energiahatékonyabbá és 

„zöldebbé” tétele jelentős költségeket igényel jelenleg, azonban ezek elmaradása nagy 

kockázattal járna, illetve például egy kiélesedett politikai helyzetben, mely veszélyeztetné az 

energiaellátás biztonságát az is előfordulhat, hogy akár ezen költségek többszörösét kell 

megfizetnie az adott országnak a jövőben. A fosszilis energiafelhasználás előzőekben 

felsorolt kedvezőtlen hatásai Magyarországot kiemelten érintik, hiszen 2016-ban 

Magyarország primerenergia felhasználásának 75,14 %-a import forrásokból származott.  

A helyzetet tovább rontja, hogy hazánk primerenergia felhasználásának 31,1%-át a 

földgázfelhasználás teszi ki, mely földgáz nagy része egyetlen forrásból szerezhető be. [4]  

Magyarország energiafelhasználása 2011-től 2014-ig kismértékben csökkent, azóta növekvő 

tendenciát mutat, azonban a fokozatosan csökkenő hazai primerenergia kitermelés hatására 

az import energiaforrások részaránya folyamatosan nő. Magyarország energiaintenzitása 

(GDP-re vetített energiafelhasználás) jóval a fejlett országok átlaga alatt van, ami azt jelzi, 

hogy az ország gazdasági teljesítőképességéhez képest az energiafelhasználás túlzott 

mértékű. [5]  

Magyarország földgázfelhasználására is hasonló tendencia figyelhető meg, mint az ország 

energiafelhasználására, 2011-től 2014-ig megfigyelhető a csökkenő tendencia, azóta viszont 

napjainkig növekszik a földgázfelhasználás.   

A megújuló energiaforrások közül a biogáz jelenthetne egyfajta megoldást a 

földgázfelhasználás és ezáltal a földgázfüggőség csökkentésére is. 

A biogázból kinyerhető metán a legegyszerűbb szénhidrogén. Minden olyan berendezésnél 

felhasználható, amelyre a természetes földgázt alkalmazzák. A biogázok összetételéből 

adódóan azonban kisebb módosításokat kell végrehajtani a berendezéseken.  

 A biogáz legelterjedtebb felhasználási módja a gázmotorban való elégetés, ami során 

elektromos áramot és hőt kapunk.  

 A másik felhasználási módja a közvetlen elégetéssel való hőtermelés.  

 Alkalmazzák még alternatív gépjármű üzemanyagként személyautókban, 

teherautókban, buszokban. 

 Az együttműködő földgázrendszerbe is betáplálják.  

A felhasználás előtt azonban meg kell tisztítani a benne lévő hidrogén-szulfidtól, szén- 

dioxidtól, vízgőztől és egyéb, a felhasználás szempontjából nem kívánatos összetevőtől. 

Európa és az USA is fontosnak tartja a megújuló energiaforrások kihasználását és az 

üvegházhatású gázok kibocsátását. Az Egyesült Államok tervei szerint a biogáz előállítás 

vonatkozásában fejlődés elsősorban a trágyák, az élelmiszer-hulladék és az élelmiszeripar 

melléktermékeinek feldolgozásában várható. A középtávú cél 11 ezer új biogázüzem építése. 

Kínában és Indiában évtizedek óta a kultúra része a családi kis biogáztermelő berendezés, 

amelyben a keletkezett biogázt fűtésre és világításra használják. Ezek a kis biogáztermelő 

berendezések az otthonokban keletkező szerves hulladékokat hasznosítják. [6] Az utóbbi 
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években nagyon sok ilyen kis berendezést telepítenek, amelyek nagyon egyszerű kivitelű és 

kis teljesítményű egységek. 

A biogázoknak az együttműködő földgázrendszerbe történő betáplálása egyszerűnek tűnhet, 

azonban ehhez először meg kell tisztítani az előállított biogázt minden szennyező anyagtól, 

amely esetleg kárt tehet a rendszerben, illetve a gázt hasznosító berendezésekben.  

A biogázok előállítása még nem tekinthető minden esetben gazdaságos eljárásnak, ugyanis az 

előállított biogázok mennyisége viszonylag kicsi (500-1500 m
3
/h), a tisztításnak 

(amennyiben szükséges az előírásoknak megfelelően az előállított biogáz minőségének 

földgázminőségűre történő javításának, pl. propánnal) és a nyomásfokozásnak magas a 

költsége. A biogázok jövőbeni alkalmazását tekintve ígéretesnek tűnik az üzemanyagcellák 

fűtőanyagaként való felhasználás. A világon kutatások folynak a biogázok 

üzemanyagcellákban való hasznosítása területén, ahol a gáz energiatartalmát nagyon jó 

hatásfokkal elektromos árammá tudják alakítani. A 3. ábrán is látható, hogy az előállított 

biogázt többféleképpen fel lehet használni, akár be lehet táplálni a gázhálózatba, földgáz 

minőségűre tisztított biogázként, többféle módon hőt és villamos energiát is elő lehet belőle 

állítani, illetve üzemanyagként is használható (már léteznek bio-CNG, bio-LNG 

üzemanyagtöltő állomások is.)  

 

 

3. ábra A biogáz felhasználásának sematikus ábrázolása [7] 

A biogázok előállításának és felhasználásának elterjedése fontos környezetvédelmi 

szempontból is. Az évek múlásával nő az állattartó telepek száma, melyeken nagy 

mennyiségű trágya keletkezik és ezek eltávolítása gondot okoz. A trágyában lévő szennyező 

anyagok a szerves nitrogén, az ammónia, a metán, illetve a patogének veszélyt jelentenek a 

felszínen és a talajvízben. A bomlás során keletkező ammónia káros vegyület, a szaghatás 

igen kellemetlen. A metán légkörbe való kerülése veszélyes, mert erősen üvegházhatást 

okozó gáz. Ezen szennyezőanyagok a környezetbe való kerülése nagy kárt tud okozni, ezért 

fontos azok eltávolítása, lebontása, semlegesítése. A biogáz üzemek technológiájának 

elterjedése vonzóvá válhat a jövőben. Európában és az Egyesült Államokban is vannak 

állattartó telepekhez épített biogázüzemek, azonban az Egyesült Államokban ezek az üzemek 

jóval nagyobb méretűek. 
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Tehát a biogáz hasznosításának számos lehetősége van. A biogáz valós értékét több tényező 

határozza meg. A leglényegesebb érték-meghatározó tényezők makroszintű és üzemi 

értékekből tevődnek össze. 

A fermentorokban termelt biogáz metántartalma általában 50-70%. A termelt biogáz 

mennyisége 1 m
3
 fermentorban 0,7-1,2 m

3
/nap. Egy m

3
 biogázból 1,5 – 2,2 kWh 

villamosenergia állítható elő. [8] 

1.1 HŐHASZNOSÍTÁS 

A biogáz hasznosítása különféle módon történhet:  

 Az egyik lehetőség, hogy az előállított biogázból helyben hőt termelnek. Vannak 

olyan kisebb méretű üzemek, amelyek csak a saját szükségleteiket fedezik, de olyanok 

is, amelyek időszakosan tudnak termelni nagyobb mennyiséget. A mezőgazdaság és 

állattenyésztés számára nyújthat lehetőséget a termelt hő. Például a kertészetben 

üvegházak fűtésére, vagy az állattartó telepek, istállók fűtésére használhatják. 

 A biogáz leggazdaságosabb felhasználását kazánban történő elégetés biztosítja, mert 

 így az elérhető hatásfok 80% körüli. [9]  A legtöbb földgáz- és PB-gáz üzemű kazán 

 átalakítható biogáz üzeműre az égőfej cseréjével. A hő egy része a fermentorok 

 fűtéséhez szükséges, ez éves szinten a megtermelt hőmennyiség kb. 20-30 %-a. 

 Gázmotorokban (gázmotor, generátor és hűtőegység) való felhasználása, hőenergia 

termelésre, gőztermelésre. A kapcsolt villamos- és hőenergia termelés esetén a 

megtermelt hőenergia 85°C-os víz formájában áll elő. A gőztermelés esetén elegendő 

a gáz víztartalmát kondenzálni, egyéb tisztítás általában nem szükséges. A megújuló 

forrásból termelt villamosenergiára jogszabályban van meghatározva az átvételi ár. 

 Lakóépületek, középületek, istállók, melegházak fűtésére. A legegyszerűbb és 

leggyakoribb hasznosítás fűtési célokra történő elégetés. Az erőművek hulladék hőjét 

hasznosíthatják például a mezőgazdasági üzemek, istállók, lakóépületek, kertészetek 

fűtésére, illetve nyáron az állattartó telepek hűtésére. 

 Távhőhálózaton keresztül az üzemtől távolabb fekvő épületek fűtése is megoldható. A 

biogáz távhő célú hasznosítása energetikai szempontból fontos, ugyanis ezáltal 

kevesebb földgázra van szükség. A távhő céljára is többféleképpen elő lehet állítani a 

biogázt, azonban fontos megemlíteni a hulladéklerakók gázát, illetve a depóniagáz 

hasznosítását, ugyanis ezek alkalmazása, nem csak energetikai szempontból fontos, 

hanem környezetvédelmi szempontból is. Fontos, hogy földgázt takarítunk meg és 

villamosenergiát termelünk, amikor távhő célra használjuk a biogázokat, de ezeken 

kívül, amikor hulladéklerakók gázát és a depóniagázt használunk, akkor például 

elkerüljük a környezetszennyezést azáltal, hogy a depóniagáz nem a légtérbe kerül.  

 Élelmiszeripari üzemek melegvíz igényét is kielégítheti egy biogáz üzem. 

 Ipari hőenergia előállítása a felhasználók részére. 

 Mezőgazdasági- és erdészeti termékek szárítására is hasznosítják a biogázt. 
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 Abszorpciós hidegenergia előállítására. Speciális eset, amikor a hőenergiát hűtési célra 

is használják, úgy hogy a rendszert kiegészítik egy abszorpciós hűtéssel, ekkor a 

rendszert trigenerációs berendezésnek nevezik. Ilyen rendszer található a Nemzeti 

Közművek telephelyén. A gázmotorba bevezetett energia mennyiségből gyártmánytól 

függően a megtermelt villamos energia 33-40%, a hőenergia 45-55%. A gázmotorok 

által termelt hő általában 90°C-os. Ez a hőmérséklet alkalmas használati melegvíz 

előállítására egész évben, télen fűtésre, de ipari és mezőgazdasági hőigényt is lehet 

vele fedezni. [10], [11] 

1.2 ELEKTROMOS ÁRAMTERMELÉS 

 Gázmotorokban való felhasználása villamosenergia termelésre. 

A biogáz felhasználás egyik kiforrott technológiája a gázmotorban való hasznosítás 

villamosenergia-előállítás céljából. Ha a gázmotor villamosenergiát és fűtési energiát 

állít elő, akkor kogenerációs berendezésről beszélhetünk. A gázmotor hasonló elven 

működik, mint bármelyik négyütemű gépjármű motor, csak az üzemanyaga földgáz, 

vagy biogáz. [10] Két igen elterjedt típus van forgalomban: dieselmotor olaj-

befecskendezéssel és Otto gázmotor. Az Otto gázmotorok drágák, de magasabb 

elektromos hatásfokkal rendelkeznek, mint a dieselmotorok olaj-befecskendezéssel, s 

működésükhöz fűtőolaj nem szükséges. A blokkfűtőerőművek telepítésekor a lehető 

legnagyobb elektromos hatásfokra (jelenleg 30-40% motortípustól függően) kell 

törekedni.  

 Üzemanyagcellás felhasználás, mely tisztán elektromos áramot állít elő. 

Az üzemanyagcella (tüzelőanyag-elem) egy elektrokémiai galvánelem, amelyben az 

áramtermelő folyamat valamilyen tüzelőanyag oxidációja. Az üzemanyagcellában az 

elektrolízissel éppen ellentétes folyamat zajlik le, az elemekhez hasonlóan, kémiai 

energiából elektromos energia keletkezik. Fontos tulajdonsága, hogy míg az elemeket, 

miután lemerültek ki lehet dobni, addig az üzemanyagcella működik, amíg 

üzemanyagot töltünk bele. A cella két elektródból (az anódból és a katódból) és a 

köztük lévő elektrolitból áll. Az üzemanyagcellák működése közben az áramtermelő 

reakcióban részt vevő anyagokat folyamatosan táplálják be, a keletkező termékeket 

pedig elvezetik, így nem "merülnek ki". Hátrányos tulajdonsága, hogy gyors változást 

nem tud követni, például a gépjármű-vezetés során a gázadást, fékezést, így emiatt 

legalább 1 db átmeneti tároló - akkumulátor - szükséges. Elektromos hatásfoka 

szerény. Az üzemanyag-átalakítót tartalmazó üzemanyagcellák bármilyen 

szénhidrogén tüzelőanyaggal működnek, ezáltal lehetővé téve a megújuló energiák, 

köztük a biogáz ilyen célú hasznosítását is. 
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4. ábra Üzemanyagcella felépítése [12] 

Az üzemanyagcelláknak számos fajtája van, melyeket a bennük használt elektrolit alapján 

csoportosítunk. Az alábbi 2 féle biogázzal működő üzemanyagcella használatos. 

1. táblázat Biogázzal is működő üzemanyagcella típusok [12] 

 

Üzemanyagcella 

típusa 
Elektrolit 

Elektromos 

hatásfok 
Üzemanyag 

Felhasználási 

terület 

MCFC 

(Molten-Carbonate 

Fuel Cells) 

alkáli-karbonátsó 

cella 

lítium-

karbonát, 

kálium-

karbonát 

elméleti: 65% 

gyakorlati: 62

% 

 H2 

 földgáz 

 széngáz 

 biogáz 

 levegő 

 O2 

 gőzturbinás, 

kétlépcsős 

blokkfűtő 

erőmű 

 áramforrás 

SOFC 

(Solid Oxide Fuel 

Cell) 

oxidkerámia cella 

ittrium-

cirkon 

oxidkerámia 

elméleti: 65% 

gyakorlati: 62

% 

 H2 

 földgáz 

 széngáz 

 biogáz 

 levegő 

 O2 

 gőzturbinás, 

kétlépcsős 

blokkfűtő 

erőmű 

 áramforrás 
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1.3 A BIOGÁZ, MINT MOTORHAJTÓANYAG 

A biogázt a 2015/1513 európai irányelv a bioüzemanyagok közé sorolja. Az Európai Unió 

20%-ra való emelését tervezi az alternatív energiaforrások használatának 2020-ra, melynek 

2/3 része fedezhető lenne bio-CNG-vel. [13] A bio-CNG 200 bar-ra sűrített gáz, a CNG 

(Compressed Natural Gas) egy különleges változata, amely földgázt és legalább 20% biogázt 

tartalmaz. A földgázt világszerte használják üzemanyagként és mivel a biogáznak közel 

azonos alkotói vannak, mint a földgáznak, ezért megfelelő tisztítása után járműhajtásra is 

használható. Ipari körülmények között a biomassza pirolízises feldolgozási folyamatában 

előállított szintetikus gázból tiszta metángáz is előállítható. A metángáz eltüzelésekor a 

legkevesebb károsanyag keletkezik és a CO2 kibocsátása is a legalacsonyabb a 

szénhidrogének közül, a Dízel motoroknál akár 10 %-kal, benzinmotoroknál mintegy 25 %-

kal kisebb kipufogó CO2 emissziót okoz. A megújuló forrásból származó metán esetén a 

légkörbe jutó üvegházhatású gáz mennyisége még alacsonyabb, akár nulla közelében is lehet. 

Emellett a metángázzal hajtott motorok szilárd részecske kibocsátása a nullához közelít, NOX 

kibocsátása a dízelmotorok kibocsátásának mindössze néhány százaléka. [14] Egy hektáron 

előállított bio-CNG kb. 70 000 km futásteljesítményt tesz lehetővé.   

A bioüzemanyagok felhasználása környezetkímélőbb a bezinhez, vagy akár a gázolajhoz 

képest. A biogáz az 1 ha-ra vetített, megtermelt üzemanyag mennyisége és a megtett km-ek 

tekintetében a legjobb mutatókkal rendelkezik, összehasonlítva a többi bio motorhajtó 

anyaggal.  

 

Magyarországon is egyre nagyobb a támogatottsága a bioüzemanyagok felhasználásának, 

illetve az érdeklődés is növekszik a cégek és a lakosság körében is.  Az MGKKE-t  (a 

Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesületet) azért hozták létre, hogy együttes erővel 

segítsék elő hazánkban is a gázüzemű járművek elterjedését, melyeknek kedvező hatásai 

mindenki számára tartogatnak előnyöket.  Az Európai Unió is figyelmet fordít a 

bioüzemanyagok elterjedését elősegítő projektekre. Az Európai közlekedésfejlesztési 

programokat koordináló INEA kimutatása tanúsítja az MGKKE által benyújtott 

projektötletek egyedülálló sikerét. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) közös 

érdekű közlekedésinfrastruktúra fejlesztésére 2014-2020 közötti időszakban 19,3 milliárd 

eurós összeget biztosít a 452 fejlesztési tervre. Az MGKKE vezetésével benyújtott CNG és 

LNG töltőinfrastruktúra fejlesztésre vonatkozó projektekre az EU-tól kapott támogatás 30 

millió euró. A támogatás a bio- és földgáz alapú közlekedés kiépítésére és az elektromos 

töltőpontok kialakítására szolgál. Európában már a hidrogéngáz töltőinfrastruktúra fejlesztése 

is elkezdődött az elmúlt években, Magyarországon erre az alternatív üzemanyagra vonatkozó 

fejlesztések még hiányoznak. [15]  

1.3.1 VÍZI, KÖZÚTI ÉS VASÚTI FEJLESZTÉSEK  

A közlekedésben használt üzemanyagok közül az olaj és a gáz alternatívája lehet a biogáz. 

Mivel a vízi és a vasúti közlekedéshez szükséges üzemanyagokra nagyobb mennyiségekben 

van szükség, mint akár egy személyautó tankolása esetén, ezért fontos szempont, hogy az 

üzemanyag mindig rendelkezésre álljon, szállítható és tárolható legyen. A biogáz ezeknek a 

kritériumoknak megfelel.  
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A jellemzően nagy vasúti és közúti fejlesztések mellett légiforgalmi és hajózást segítő 

fejlesztések is folyamatban vannak Magyarországon. Az MGKKE koordinálásával 6 darab 

töltőállomás jön létre közúti CNG és LNG (cseppfolyós földgáz) járművek számára, egy 

LNG töltőpont a dunai hajózás támogatására és egy új, magyar innovatív terméken alapuló 

szolgáltatási modell, a Clean Fuel Box alapján 39 CNG töltőpontot hoznak létre. Ezen 

beruházások megvalósulása esetén a szakemberek azt tervezik, hogy a CNG és az LNG nagy 

része biogázból lesz előállítva. [15]    

1.3.2 NEMZETKÖZI ÉRDEKESSÉGEK 

 A biogáz üzemanyagként történő alkalmazásában Svédország jár az élen. 

Svédországban több mint 750 busz és 4500 személygépkocsi működik gázolaj/biogáz 

keverékkel.  

 Linköping – Västervik között (80 km) több éve közlekedik egy biogázzal működő 

motorvonat, melyet két darab gázmotorral (Volvo) üzemeltetnek. A működéséhez 

szükséges biogázt a helyi szennyvíztisztító telepen állítják elő. A vonat 54 személy 

szállítására alkalmas, 600 km-t képes megtenni egy tankolással és maximális 

sebessége: 130 km/h.  

 Svédországban a bioetanol és biogáz üzemű autók a nagyobb városokban ingyen 

parkolhatnak. 

 Már 2007-ben előírás volt rá, hogy a svédek újonnan vásárolt autóik legalább  

75%-ának környezetbarátnak kell lennie.  

 Az éves biogáz forgalom Nyugat-Svédországban 10 millió m
3
 felett van.  

 Egyes svéd városok ösztönzésére indult meg a „Biogáz-városok” kezdeményezés, 

mely a nagyobb városok tiszta belvárosi levegőjének biztosítását próbálja elősegíteni. 

A tisztább levegő érdekében Franciaországban, Lille városában már több, mint 80 

gázzal működő busz üzemel. 

 A biogáz üzemek „anyaországában”, Németországban a döntéshozók szükségesnek 

érezték, hogy akadályozzák a silókukorica termesztését biogáz-alapanyag céljára.  

A gazdaságok egyre nagyobb számban használták a silókukoricát állataik 

takarmányozása helyett biogáz, majd villamosenergia előállítására, mert ez a megoldás 

a magas szinten megállapított kötelező villamosenergia átvételi árak mellett sokkal 

gazdaságosabbnak bizonyult. 2012-ben megváltoztatták a támogatási rendszert és 

60%-ban maximálták a silókukorica részarányát a biogáz-alapanyagokban. 2014-ben 

pedig olyan szintre csökkentették a biogáz alapú villamosenergia átvételi árát, hogy 

Németországban ma már nem gazdaságos új biogáz üzemeket építeni 

energianövények feldolgozására. 

1.3.3 A BIOGÁZ ÜZEMANYAG ELTERJEDÉSÉT GÁTLÓ TÉNYEZŐK  

A bioüzemanyagok elterjedését több tényező is gátolja. A hagyományos üzemanyag 

tartalékok megőrzése az egyik ilyen tényező, melyhez szorosan társul, hogy például a 
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lakosság a már meglévő járműveit nem, vagy csekély számban cseréli le bioüzemanyaggal 

működő járművekre. Magasak a beruházási költségek és a tisztító berendezések drágák, 

melyek lassítják az elterjedést. Felhasználható alapanyagok széles köre szintén gátló 

tényezőként mutatkozik. Az üzemanyag kutak kialakítása költséges és hazánkban még nem 

nagy ezen kutak számossága. A bioüzemanyagok használatához a járművek motorjának 

átalakítása szükséges, már több autógyártó cég dolgozik a fejlesztéseken. Az állami 

szabályozás csak ezt az üzemanyagféleséget nem mentesítette a jövedéki adó fizetése alól.     

Európában a biogáz termelők támogatói igyekeznek finoman rávezetni a döntéshozókat és a 

bankokat, hogy mennyire szűk látókörű és ezért hibás az a gazdaságpolitikai szemlélet, 

amely a biogáz-technológiát kizárólag energiatermelő lehetőségként kezeli ahelyett, hogy 

annak komplex hatását értékelné. Azonban a 2008-as nagy pénzügyi válság komoly 

megtorpanást okozott ebben az ágazatban is. A gazdaságpolitikusok egyre inkább úgy 

érezték, hogy nem azok az idők jönnek, amikor jó szívvel befektethetnek a jövőbe. Ez a 

hozzáállás azóta is meglátszik az elkötelezettség hiányában, a hatékony támogatási 

rendszerek és szabályozások alacsony szintű alkalmazásában.  

1.4 A BIOGÁZ TISZTÍTÁSA, MAJD FÖLDGÁZHÁLÓZATBA TÖRTÉNŐ 

BETÁPLÁLÁSA 

A biogázt a földgázhálózatba táplálás előtt tisztítani kell. Három meghatározó komponens 

van, melyet a biogáz tisztításnál figyelembe kell venni. Az egyik a szén-dioxid, amely az 

alapanyagtól függően 25-45%-ban is megjelenhet. A szén-dioxid csökkenti a fűtőértéket, 

növeli a biogáz felhasználást, mivel energiatartalom alapján történik az elszámolás, ezért ez 

az elsődleges tisztítási feladat. A kénhidrogén akár 1% körül is előfordul a biogázban, 

azonban veszélyes, mert a csővezetékek, berendezések korrózióját okozza, valamint a 

légkörbe kerülve a savas esők kialakulásáért is felelős. A harmadik, a vízgőz, mely szintén 

korróziós problémákat vet fel és csökkenti a fűtőértéket is. Tehát a biometán előállítás 

legfontosabb része a szén-dioxid tartalmának lehető legnagyobb mértékű leválasztása, melyre 

többféle technológia terjedt el a világon. A leválasztott szén-dioxid hasznosítására több 

lehetőség van. Ilyenek a fóliák, növényházak kultúráinak szén-dioxid trágyázása, ezzel 15-

40%-os terméstöbblet elérése lehetséges. Szén-dioxidból lehetőség van szárazjég előállítására 

is, melyet élelmiszer-ipari, illetve gyümölcs- és zöldségtározó hűtőházak stb. használhatnak 

fel. A kén-hidrogén leválasztására alkalmas az aktív szénszűrő, a fermentlébe adagolt vas-

oxid-tartalmú porok, illetve folyadékok és a fermentoron kívül használt szelektív adszorberek 

is. A legtöbb európai országban állítanak elő biogázt. A betáplálás feltételét jelentő 

gáztisztító és gázdúsító technológiák működnek Ausztriában, Dániában, Franciaországban, 

Németországban, Hollandiában, Svédországban és Svájcban.  

A biogázban rejlő értékeket figyelembe véve célszerűnek tűnik annak minél szélesebb körű 

felhasználása. A jelenleg ismert és használt technológiák alapján a földgázzal megegyező 

minőségű megújuló energia állítható elő, amit akár az együttműködő földgázrendszerbe 

táplálva, a felhasználóknak átadva, a földgázra beszabályozott készülékekben, így sütésre, 

főzésre, fűtésre, meleg víz előállítására stb. használhatunk. A biogázok ilyen jellegű 

felhasználására Magyarországon még csak 1 helyen került sor, azonban már többen 
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foglalkoznak ennek a gondolatával. A biogázüzemek többek között mezőgazdasági 

tevékenységet folytató telepen, hulladékgazdálkodási telepen, szennyvíztisztító telepen 

épültek. Magyarországon több, mint 50 kis biogáz erőmű létezik. 

2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  

A Parlament 2008. június 9-én hagyta jóvá a XL. számú földgázellátásról szóló törvényt 

(GET). Az új szabályozás 2009. július 1-jén lépett hatályba és eleget tesz az EU földgáz 

direktívájának. A törvény értelmében lehetővé válik a biogáz és biomasszából termelt gázok 

szolgáltatása is. A 2008. évi XL. törvény és a 2009/73/EK irányelv a földgázellátásról 

biztosította a biogáz földgázhálózati betáplálásának lehetőségét. A biogáz nem oldja meg a 

földgáz importfüggőség problémáját hazánkban, de a környezetvédelmi törekvéseket is 

előtérbe helyezve alkalmas lehet a hazai megújuló energiák egy részének kiaknázására. 

Magyarországon a biogázokból többnyire hőt és villamos áramot állítanak elő, azonban már 

megjelent a biogázok földgázhálózati betáplálásának igénye is. Hazánkban a 

növénytermesztési alapanyagból előállítható biogáz mennyisége a legjelentősebb. A 

biogázok minősége széles tartományban változhat. Energiatartalmukat a bennük található 

metán térfogathányada határozza meg. A biogáz felhasználási területei közül a 

földgázhálózati betáplálás és az üzemanyagként való felhasználás igényli a legalaposabb 

előkészítést, tisztítást. A már tisztításon átesett, és a földgázminőséget elérő biogázt 

biometánnak nevezik.  

A legfontosabb a biogáz földgázhálózatba történő betáplálása esetén, hogy a gáznak meg kell 

felelnie a földgáz minőségi követelményeinek, az MSZ 1648:2016 (korábban MSZ 

1648:2000) szabvány, illetve a GET Vhr. előírásainak is (19/2009. (I.30) Korm. rendelet 11. 

számú melléklete). EU szinten a 2009/73/EK számú irányelv ad keretet a földgáztól eltérő 

eredetű és összetételű gázok – ideértve a biogázt, illetve biometánt - földgáz vezetékbe 

történő betáplálását illetően. Az irányelv kimondja, hogy negatív diszkrimináció nem 

alkalmazható, amennyiben ezek a gáztípusok megfelelnek az érvényes szabványoknak és 

rendeleteknek. Garantálni kell a hozzáférhetőséget, ugyanakkor a fenti előírásoknak 

tartalmazni kell a betáplált gáz kémiai összetételére vonatkozó feltételeket. Azonban jelenleg 

hazánkban nem egyértelmű a földgáz minőségére vonatkozó követelmény, mivel az MSZ 

1648:2016 már az új európai H gázminőségi követelményeket mutatja, de a jelenleg 

érvényben lévő GET Vhr. a régi MSZ 1648:2000-es szabvány előírásait adja meg (ami már 

visszavonásra került). 

A földgázhálózatban szállított gáz minőségének szűk határok között való tartása a 

rendszerüzemeltetők érdeke. A vezetékbe az előírt határérték fölött bejutó korrozív anyagok a 

folyamatos és megbízható üzemeltetést kérdőjeleznék meg. Az előírásoknak nem megfelelő 

gázminőség esetén a termelő nem táplálhat az együttműködő földgázrendszerbe biogázt. 

Amennyiben az előírt határértékeket a termelő valamely okból nem tudja teljesíteni, 

automatikusan ki kell zárja magát. A gáz szagosítása a termelő feladata, ha a biogáz 

betáplálása szagosított gázt szállító vezetékbe történik. A földgáz minőségi követelmények 

elmulasztásáért a betápláló anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik.  
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A földgázok és biogázok összetevői általában: szénhidrogének, szén-monoxid, hidrogén, 

hidrogén-szulfid, szén-dioxid, nitrogén, oxigén, vízgőz. A biogázokban és földgázokban 

előforduló egyéb nyomösszetevők a fenti alkotók alapján kapott gázjellemzők értékeit csak 

elhanyagolható mértékben változtatják. [16], [17], [18]   

3 FÖLDGÁZHÁLÓZATI BETÁPLÁLÁS MAGYARORSZÁGON 

Magyarországon eddig egy helyen valósult meg a biogáz betáplálása az együttműködő 

földgázrendszerbe. Hazánk egyetlen cukorgyárában termelt biogáz egy része kerül 

betáplálásra a földgázhálózatba.  A betáplálásra vonatkozó gázminőségi feltételeket 

nemzetközi és hazai szabványok rögzítik, ezeknek maradéktalanul eleget kell tenni. Az 

alábbiakban vázlatosan ismertetésre kerül az alkalmazott tisztítási eljárás, amelynek 

alkalmazásával a biogáz termelője a betáplálási követelményeket, így a műszaki és a 

minőségi követelményeket is teljesíteni tudja. A betáplálásnak különös jelentőséget ad, hogy 

Magyarországon ez az első eset, amely mintaként szolgálhat további biogáz betáplálásokhoz. 

A biogáz hasznosítás, Magyarországon fontos mérföldkőnek tekinthető az alternatív gázok 

hasznosítása területén. Az alábbiakban egy megépült, pilot projekt példáján keresztül 

kerülnek bemutatásra a biometán földgázhálózati betáplálásának hazai keretfeltételei és az 

azokat megelőző számítások. Mindez egy kezdeti lépés a probléma áttekintésére, a hazai 

helyzet felmérésére. Abban az esetben lehet biogázt betáplálni a földgázrendszerbe, ha 

legalább akkora földgázigény jelentkezik a rendszer adott pontján, mint a betáplálni kívánt 

mennyiség, ez főként a nyári időszakban lehet jellemző. 

 

3.1 A MAGYAR CUKOR ZRT. ÁLTAL TERMELT BIOGÁZ ÉS ANNAK 

TISZTÍTÁSA  

2007 novemberében Európában egyedülálló, korszerű biogáz üzem kezdte meg a működését 

a Kaposvári Cukorgyár mellett. A Magyar Cukor Zrt. az osztrák Agrana élelmiszeripari 

csoporthoz tartozik. Magyarország egyetlen működő cukorgyára, a Kaposvári Cukorgyár 

mintegy 730 ezer tonnás cukorrépa-feldolgozási kapacitással rendelkezik. A cukoripari 

vállalat évek óta termel biogázt a cukorgyártás során keletkező cukorrépa hulladékból a gyár 

saját felhasználására.  

A cukorgyártás során nagy szervesanyag-tartalmú melléktermékek keletkeznek (préselt 

cukorrépaszelet, répatörmelék, répadarabkák, egyéb szerves növényi maradványok). A 

préselt cukorrépaszelet poliszaharidokat és értékes ásványi anyagokat tartalmaz, melyet 

elsősorban szarvasmarha etetésére használnak. A cukorgyártás mellékterméke a melasz, 

amely 80-85% szárazanyagtartalmú, nagy viszkozitású, szobahőmérsékleten nehezen, vagy 

nem folyó anyag, aminek a cukortartalma 60%. Főként a szeszipar használja fel, de értékes 

takarmány komponens is. A mésziszap 15-25%-os szervesanyag-tartalmú melléktermék, 60-

75% szárazanyag tartalomra sűrített szénsavazási csapadék, amelyet talajjavításra 

használnak.  Az előbbiek mellett a cukorgyártás során keletkezett nagy szervesanyag-
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tartalmú melléktermékek megfelelő nyersanyagot biztosítanak biogáz termeléséhez. A biogáz 

berendezés megújuló növényi energiaforrásból, a cukorrépa növény rostanyagának 

lebontásával állít elő bioenergiát, amely a fermentáció során szénhidrátokból több lépcsőben 

biogáz képződik. [19], [20], [21] 

A tiszta biometán megfelelő fűtőértékének (egységnyi mennyiségű gáz tökéletes elégetésekor 

felszabaduló hőenergia, amennyiben az égéstermék víztartalma gőz halmazállapotú) 

beállításához propánt adagolnak, majd az előírásoknak megfelelően szagosítják. [22] A 

technológiai berendezések nagy része egy konténerben került elhelyezésre (a membrán 

modul és az elektromos elosztó is). 

Az így kezelt biometánt az FGSZ Zrt. előírásainak megfelelő szűrő - nyomásszabályozó – 

mennyiség- és minőség mérő állomáson keresztül a földgázhálózatba táplálják (az elosztói 

engedélyes az FGSZ Zrt. előírásaira támaszkodva határozza meg a műszaki követelményeit, 

kiemelt figyelmet fordítva a minőségmérésre). Havária esetén a biogáz tisztító blokk 

nyomásvédelmét 16 bar-os rugóterhelésű teljes emelkedésű biztonsági szelep látja el. Ennek 

lefúvása a hulladékgáz kéménybe történik.  

3.2 BIOGÁZ BETÁPLÁLÁS A HAZAI EGYÜTTMŰKÖDŐ 

FÖLDGÁZRENDSZERBE 

A cukorgyár területén a biogázüzem létesítése a környezetvédelem érdekében történt.  

A biogáz üzem által termelt biogázt a cukorgyár a saját energiaigényéhez használta fel a 

kampányidőszakban (az alapanyag feldolgozási időszaka, amikor a cukorgyár megszakítás 

nélkül heti hét napon működik), azonban a kampányidőszakon kívül a biogázt előállító 

baktériumokat altatták, mivel az általuk termelt biogázt ebben az időszakban a cukorgyár 

nem képes teljes egészében felhasználni. Mivel a cukorgyár működéséhez nincs szükség a 

biogáz üzem által termelt összes biogázra, ezért azon gondolkoztak, hogy mi módon lehetne 

hasznosítani a termelt biogázt. Különböző számításokat végeztek, gazdasági elemzést 

készítettek, majd arra jutottak, hogy a földgázhálózatba is betáplálhatnák. A Magyar Cukor 

Zrt. 2014-ben felkereste az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-t és az FGSZ Zrt-t, hogy 

biogáz földgázhálózatba történő táplálását, majd a vonatkozó jogszabályok szerinti 

értékesítését tervezi. A Magyar Cukor Zrt. tervei között szerepelt egy új, 10 millió m
3
 biogáz 

megtisztítására alkalmas biogáztisztító-állomás létesítése, melyet 2015 őszén át is adtak.  

A berendezéssel éves szinten 5 millió m
3
 biometán állítható elő. A tisztítóblokk óránként 

1500 m³ nyers biogázt dolgoz fel, 800 m³/h földgázhálózatba táplálható biometánt termelve. 

A biogáztisztító hazánk első olyan üzeme, amely a földgázhálózathoz kapcsolódva, a 

hálózatban kötelező minőségi paramétereknek megfelelő gázt képes betáplálni.  

A biogáztisztító-beruházás révén a kaposvári az első olyan répacukorgyár a világon, amely 

teljes energiaigényével azonos mennyiségű biogázt állít elő, így energetikailag önellátónak 

tekinthető. Az évente megtermelt mintegy 35 millió m
3
 biogázt kizárólag a cukor-gyártásban 

keletkező és más üzemektől vásárolt mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékokból 

állítják elő, ami a földgázzal ellentétben széndioxid-kibocsátás szempontjából teljesen 

semleges energiaforrás. A hazai földgázrendszerbe biogázt nem tápláltak be 2015-ig, ezért 

meg kellett vizsgálni, hogy ezen termelői igény kiszolgálásának milyen műszaki feltételei 
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vannak. A kaposvári térségben (Kaposvár és a közelében lévő 30 település) jelentkező 

felhasználói igényeket vizsgálták a szakértők. A teljes fogyasztói körre, az azt megelőző 5 

évre, a tény órai fogyasztási adatok alapján becslést végeztek arra vonatkozóan, hogy 

mekkora igényt kell kiszolgálni. Kiemelten figyeltek a nyári időszakokban jelentkező 

alacsonyabb igényekre, mert ezekhez kell a biogáz termelésnek alkalmazkodnia. 

Tulajdonképpen arra kellett figyelni, hogy a felhasználói földgázigények elérjék, vagy 

meghaladják a Magyar Cukor Zrt. által a földgázhálózatba szánt biogáz mennyiségét, mert 

csak ebben az esetben valósulhat meg a betáplálás. Az elmúlt évekbeli tény fogyasztási 

adatok az éveket tekintve egymáshoz hasonló trendeket mutattak, miszerint minden év 

esetében az április és szeptember közötti időszak, ami kritikus lehet, mivel ezekben a 

hónapokban többször is előfordult, hogy az átadott mennyiség 1 000 m
3
/h körüli mennyiség 

volt. Ezt követően megvizsgálták a hazai szabályozás biogáz betáplálására vonatkozó 

előírásait is, majd meghatározásra kerültek a biometán minőségére vonatkozó határértékek. 

Amennyiben a biogáz betáplálása a földgázszállító rendszerbe történik, a szabványban nem 

szereplő egyéb paraméterekre a következő előírások kell, vonatkozzanak (a termelt gáz 

gyártási paramétereivel összhangban): metán tartalom legalább 90 mol%; propán tartalom 

legfeljebb 4 mol%; bután tartalom legfeljebb 0,001 mol%; pentán tartalom legfeljebb 0,001 

mol%; hexán és attól nehezebb komponensek legfeljebb 0,001 mol%; hidrogén tartalom 

legfeljebb 0,1 mol%; szénmonoxid tartalom legfeljebb 0,01 mol%; széndioxid tartalom 

legfeljebb 5 mol%; nitrogén tartalom legfeljebb 1 mol%; ammónia tartalom legfeljebb 

nyomokban kimutatható; BTX (benzol, toluol, xilol) tartalom legfeljebb 0,0001 mol%; 

sziloxánok legfeljebb nyomokban kimutatható; halogén tartalom legfeljebb nyomokban 

kimutatható; a felsorolt komponenseken -, valamint az etán, oxigén és kénhidrogén  

összetevőkön kívül egyéb komponensek legfeljebb nyomokban kimutatható. Ezen 

határértékeket az FGSZ Zrt. határozta meg a prEN 16726 gázminőségre vonatkozó európai 

szabványtervezetben szereplő határértékek figyelembevételével. A tervezetet 2016-ban jóvá 

is hagyták.   

A biogáz betáplálásával kapcsolatos egyeztetések eredményeként meghatározásra került, 

hogy a Magyar Cukor Zrt. az általa termelt biogázt az elosztói hálózatba táplálja be, 

elszámolási szempontból csak virtuálisan kerül be a földgázszállító rendszerbe, fizikailag 

nem. Az elosztó rendszerbe történő betáplálás esetén is meg kell felelni a fenti minőségi 

követelmények és a biometán égéshője az aktuális gázévre a MER-ben („A földgázszállító 

rendszer átadás-átvételi pontjainak földgáz minőség elszámolási rendje”, melyet az FGSZ 

Zrt. a honlapján publikál) meghatározott égéshőtől maximum 5%-kal térhet el. A Magyar 

Cukor Zrt. biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe 2015.12.16-án 

elkezdődött. Kezdetben 800 m
3
/h mennyiségű biometánt tápláltak be az elosztói rendszerbe, 

később  

900 m
3
/h-t és 2019-re tervezik az 1300 m

3
/h mennyiség betáplálását, igazodva a fogyasztói 

igényekhez és az éppen elérhető termelési kapacitáshoz. A betáplálás elsősorban február és 

augusztus közötti időszakban történik. Szeptember és február között saját felhasználásra 

állítják elő a biogázt. A biogáz termelő az elosztói engedélyes 6 bar-os rendszerébe táplálja a 

biogázt. Az FGSZ Zrt. rendszerébe csak virtuálisan kerül a biometán. Így a Magyar Cukor 

Zrt.-nek adatszolgáltatási kötelessége van az FGSZ Zrt. felé. 
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5. ábra Biogáz üzem Kaposváron [23] 

Az 5. ábrán a gáztisztító előkészítő egységei, a belépő biogáz vezeték, 100 mbar 

nyomásfokozás fúvókkal, a hűtés és a kondenzvíz-leválasztás látszanak.  
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6. ábra Biogáz tisztító berendezés Kaposváron [23] 

A 6. ábra szintén a gáztisztító előkészítő egységeit szemlélteti, az 5. ábrán látható 

berendezéseket követő kén-hidrogén leválasztást végző aktív szenes szűrőtornyok, illetve a 

CO2 leválasztáshoz szükséges kompresszor (mely 15 bar-ra komprimálja a gázt) láthatóak. 
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7. ábra Biogáz tisztító berendezés Kaposváron [23] 

A 7. ábrán a konténerben lévő CO2 leválasztást végző többlépcsős membránsor látható. 

 

A betáplált biogáz mennyiségének elszámolása jelenleg 0 °C, 1,01325 bar referencia állapotú 

m
3
-ben és 25/0 °C referencia állapotú égéshőből számított energiában történik.  

A Magyar Cukor Zrt. igényének kiszolgálásához a betáplálási mérőállomáson mérni kell az 

MSZ 1648:2000 szerinti minőségi paramétereket (2015-ben még ez a szabvány volt 

hatályban, jelenleg az MSZ 1648:2016 a hatályos), nevezetesen: gázösszetétel, amelyből 

számítani kell a fűtőértéket, égéshőt, Wobbe-számot (a gázkeverékek cserélhetőségére 

jellemző egyik legfontosabb mutatószám), relatív sűrűséget (az adott állapotú gáz és 

ugyanazon állapotú levegő sűrűségének hányadosát), víztartalmat (vízharmatpontot); 

kéntartalmat; szénhidrogén-harmatpontot. [22] A gáz szagosítása jelen esetben a biogáz 

termelő feladata, mivel a biogáz betáplálása szagosított gázt szállító vezetékbe történik. A 

betáplálás feltételeiről az FGSZ Zrt., a biogáz termelő és az elosztói engedélyes háromoldalú 

megállapodást kötött. A dokumentumban a felek többek között megállapodtak a földgáz 

átadási helyéről, az üzemviteli előírásokról, a földgáz minőségű biogáz mennyiségének 

méréséről és elszámolásáról, a földgáz és a biogáz minőségi jellemzőiről és azok méréséről, 
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az átadási nyomásról és hőmérsékletről, a biogáz szagosításáról, a földgázszállító rendszer 

kiadási pontjaira történő allokálás feltételeiről, az adatszolgáltatásról. 
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