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Erőművi méretek mezőgazdasági melléktermékek esetében
 Hol a korlátja a méretgazdaságosságnak?

Az Európai Unió különféle irányelvei (többek között a 2001/77/EK), valamint a szén-dioxid-
kvótákkal való kereskedelem megindulása következtében már mintegy tíz éve nagy hangsúly 

helyeződik a biomassza hasznosítására.

Magyarország segíti a biomasszából törté-
nő áram előállítását („zöldáram”), és várha-
tóan a jövőben a biomasszából történő hő-
energia („zöldhő”) termelésének jelentő-
sebb ösztönzése is megvalósul. Hazánk a 
különféle támogatásokkal szeretné elősegí-
teni a megújuló energiaforrások hasznosítá-
sát, hogy teljesíteni tudja a környezetbarát 
energia termelése kapcsán tett vállalásait. 
Magyarország megújuló energiaforrások-
ból származó hő- és villamosenergia-terme-
lésének a biomassza már jelenleg is több 
mint a 80 százalékát teszi ki, és a különféle 
kutatások megegyeznek abban, hogy ez az 
arány a közeljövőben sem csökken számot-
tevően. A biomassza azonban nemcsak fő-
terméket jelent, hanem mellékterméket is, 
amelynek az előállítása nyilván nem elsőd-
leges célja a mezőgazdasági tevékenység-
nek. Mivel a melléktermék a főtermék ter-
melésének elválaszthatatlan része, így an-
nak keletkezéséből is előnyt kell kovácsol-
nia a gazdálkodónak, következésképp töre-
kednie kell a saját felhasználásra, vagy ha ez 
nem lehetséges, akkor az értékesítésre. 

Napjaink energiaéhes társadalma nem 
engedheti meg magának, hogy energetikai 
célra alkalmas melléktermékeket hagyjon 
hasznosítatlanul. Fontos meghatározni a 
melléktermék és a hulladék fogalma közti 
különbséget, ugyanis mindkettő egy meg-
határozott célra előállított termékkel együtt 
keletkezik, azonban amíg a mellékterméket 
hasznosítjuk, addig a hulladékot felesleges 
anyagként kezeljük. Ha a melléktermék ko-
rábban a földeken maradt, akkor nem sza-
bad megfeledkezni a tápanyag utánpótlás-
ról sem, hiszen a melléktermék talajba tör-
ténő beszántása is egy módja a számtalan 
hasznosítási lehetőségnek. Ha a mellékter-
méket elhordják, gondoskodni kell az elvitt 
tápanyag utánpótlásáról.

Kutatásom során a mezőgazdasági mel-
léktermékek tüzeléssel történő energetikai 
hasznosítását vizsgálom. Érdekes kérdés-
ként merül fel, hogy e melléktermékek tüze-
lése okot ad-e technológiai optimizmusra 
az emberiség energiaellátása terén. Nyil-
vánvaló ugyanis, hogy Földünk energia-
készlete véges, a legnagyobb mértékben 
használt fosszilis energiák előbb vagy utóbb 
elfogynak. Az emberiségnek gondoskodnia 

kell új energiaforrásokról, melyek közül a 
mezőgazdasági melléktermékek is lehető-
ségként vehetők számba. Nem biztos azon-
ban, hogy a mezőgazdaságból származó 
lágy- és fás szárú melléktermékek valóban 
képesek a „világ megváltására” az energia 
szempontjából. Szintén fontos kérdésként 
merül fel az energiatermelő létesítmény 
mérete, ugyanis a méretgazdaságosságnak 
is van korlátja.

A mezőgazdasági melléktermékek tüze-
lését vizsgálva Magyarország energiaellátá-
sa, hazánk korábbi széntüzeléses erőművei 
mind elláthatók faaprítékkal, tehát fás szárú 
mezőgazdasági melléktermékekkel is, 
ugyanis e két alapanyag tüzeléstechnikai 
tulajdonsága hasonlít egymáshoz. Az ez-
redforduló óta számos biomasszát tüzelő 

erőmű és fűtőmű is létesült az országban. 
A fás- és lágy szárú mezőgazdasági mel-

léktermékek erőművi tüzelése más techno-
lógiát igényel, így együttes tüzelésük a je-
lenlegi technológiai körülmények mellett 
nem megoldható. Erőművi beszállításuk so-
rán más és más költségek merülnek fel, 
ezért célszerű külön-külön is megvizsgálni. 

A fás szárú mezőgazdasági melléktermé-
kek legnagyobb előnye, hogy aprítékuk a 
faaprítékhoz keverve is tüzelhető. Idetarto-
zik többek között a gyümölcsösök nyesedé-
ke és a szőlőültetvények venyigéje. A kárte-
vők elszaporodásának veszélye miatt a fás 
szárú melléktermékeket a gazdák korábban 
is elhordták a területről, többnyire el is éget-
ték, így az erőművi tüzelés nem jár a talaj 
tápanyagcsökkenésével a korábbi állapot-

Típus Erőmű
(Pbruttó > 5 MW)

Törpeerőmű
(Pbruttó < 5 MW) Fűtőmű

Tüzelőanyag szén vagy szén+biomassza biomassza biomassza

Erőművek 1. Ajka
2. Pécs
3. Oroszlány
4. Visonta
5. Kazincbarcika
6. Tiszaújváros (2011
 tavaszán leállt)

7.  Dorog
8.  Martfű
9.  Szentendre
10. Tiszaújváros

11. Baja
12. Balassagyarmat
13. Körmend
14. Mátészalka
15. Pannonhalma
16. Pornóapáti
17. Szigetvár
18. Szombathely
19. Tata

Mezőgazdasági melléktermékek tüzelésére alkalmas energetikai 
létesítmények Magyarországon
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hoz képest. Az aprítási, rakodási és szállítási 
költséget összevetve az erőmű által a mel-
léktermék átvétele után fizetett árral 44 km 
gazdaságos beszállítási távolságot kapunk. 
Egy erőmű 44 km sugarú körzetéből kifize-
tődő a gazdálkodóknak az erőműbe törté-
nő beszállítás. A beszállítási terület nagysá-
gából, melyet ábrámon piros körrel jelöl-
tem, az erőmű méretére vonhatunk le kö-
vetkeztetést. Megállapítható, hogy 
2012-ben Magyarországon kizárólag fás 
szárú melléktermékekkel csak törpeerőmű-
veket/törpefűtőműveket célszerű tüzelő-
anyaggal ellátni. Az ilyen létesítmények mé-
rete 2−5 MW bruttó teljesítményben hatá-
rozható meg. 

Abban az esetben, ha az erőmű a fás szá-
rú mezőgazdasági melléktermékek mellett 
faaprítékot is tüzel, a teljesítménye meg-
többszörözhető.

Magyarországon a lágy szárú mezőgaz-
dasági melléktermékek közül a búza- és 
repceszalma, valamint a napraforgó- és ku-
koricaszár rendelkezik a legnagyobb ener-
getikai potenciállal. Tüzelési céllal a jelenle-
gi technológiai körülmények között a kuko-
ricaszár nagy nedvességtartalma miatt nem 
hasznosítható, míg a napraforgószár beta-
karítása ütközik nehézségbe, ugyanis köny-
nyen pattan. Erőművi beszállítás esetén a 
szállítási költségen kívül bálázási, illetve ra-

kodási költséggel kell számolni a búza-, il-
letve a repceszalma esetében. A költsége-
ket és a bevételeket összevetve, 15 km-ben 
határozhatjuk meg a gazdaságos beszállítá-
si távolság maximumát. Mivel a búza- és 
repceszalma nagy része korábban is a földe-
ken maradt, így nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a tápanyag-utánpótlás problémakö-
rét sem. A számítást kiegészítve, arra az 
eredményre jutunk, hogy a lágy szárú me-
zőgazdasági melléktermékek tüzelése 
2012-ben Magyarországon a gazdálkodó-
nak nem érdeke.

A következtetés egyértelmű: egy kizá-
rólag fás szárú mezőgazdasági mellékter-
mékekkel üzemelő energetikai létesít-
ménynek a lokalitás határain belül kell ma-
radnia. A helyi törpeerőmű/törpefűtőmű 
ellátása kevesebb szállítást igényel, a ki-
sebb méretű kazánok miatt a környezet-
terhelés is kisebb lesz. 

Annak ellenére, hogy a biomassza és így 
a mezőgazdasági melléktermékek is „szén-
dioxid- semleges” energiaforrások, nem sza-
bad elfelejteni, hogy tüzelésükkor a növény 
életében megkötött szén-dioxid az erőmű/
fűtőmű kéményéből koncentráltan távozik 
a levegőbe. 

Egy kizárólag szőlővenyigével működő, 
2 MW bruttó teljesítményű fűtőmű ellátá-
sához éves szinten napi 1-2 db 10-15 t te-

herbírású tehergépjármű szükséges. Mivel 
a szőlővenyige betakarítása nem folyama-
tos, így a szállításból adódó környezetter-
helés is a tavaszi hónapokra koncentráló-
dik. Feltételezve, hogy az erőmű összes tü-
zelőanyag-igénye 2 hónap munkanapjai 
alatt érkezik a telephelyre, már napi 10-15 
db 10-15 t teherbírású szállító jármű oda-
vissza közlekedésével kell számolni. Na-
gyobb erőmű esetén a szállításból adódó 
környezetterhelés nő.

Fás szárú mezőgazdasági melléktermé-
kek tüzelése során nem csak a környezeti 
szempontok miatt kell a lokalitás határain 
belül maradni, hanem a gazdasági érdekek 
miatt is. Ebben az esetben a kapitalizmus 
képes megoldani a túlzott környezetterhe-
lés problémáját, ám a különféle támogatási 
rendszerek változtathatnak a jelenlegi hely-
zeten. A kizárólag fás szárú mezőgazdasági 
mellékterméket tüzelő energetikai létesít-
mény mérete az 5 MW bruttó teljesítményt 
nem haladhatja meg, ellenkező esetben tü-
zelőanyag-ellátási zavarok léphetnek fel.

Forrás: Pintér Gábor (2012), Egyes mező-
gazdasági melléktermékek energetikai hasz-
nosításának lehetőségei Magyarországon, 
PhD értekezés

Pintér Gábor/PE-Georgikon Kar

A szervezetek jól felfogott érdeke, hogy az 
Európai Unió 2020-ig szóló Energiastratégi-
ájához és a Nemzeti Energiastratégiához 
igazodva fenntartható módon gazdálkodja-
nak az energiával, hiszen az energiahaté-
konyság növelésével a felhasznált erőforrá-
sok mennyisége csökken, ami költségcsök-
kenést és az üvegházhatású gázok kibocsá-
tásának csökkenését is jelenti, tágabban ér-
telmezve pedig a versenyképességre is 
pozitív hatással van.

A működésben közvetlenül, elsősorban 
gazdaságilag érintett feleken kívül érdekel-
heti-e a társadalom szélesebb körét egy vál-
lalat energiagazdálkodása? Fontos, hogy 
ezek az információk nyilvánosságra kerülje-
nek? A fenntarthatóság szempontjait figye-
lembe véve mindenképpen! Ebben segíti a 
vállalatokat az energiairányítási rendszer ki-
építése és működtetése, valamint a KÖVET 
Egyesület regisztere.

Az Energiairányítási rendszerekről szóló 
MSZ EN ISO 50001 szabvány a vállalati ener-
giaellátás és energiafogyasztás kezelésének 
keretrendszerét rögzíti. Célja, hogy „segítse a 

szervezetet olyan rendszerek és folyamatok 
létrehozásában, amelyek az energiateljesít-
mény javításához szükségesek, beleértve az 
energiahatékonyságot, -felhasználást és –fo-
gyasztást. E nemzetközi szabvány bevezeté-
sének célja, hogy a módszeres energiairányí-
tás által csökkentse az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, más kapcsolódó környezeti 
hatásokat és az energiaköltséget.”

Az energiairányítási rendszer kiépítése-
kor előzetes energiaátvizsgálást kell végez-
ni, amely során azonosítják az energiahasz-
nálatokat, megbecsülik a várható energiafo-
gyasztást, meghatározzák az energiatelje-
sítmény-mutató mérőszámokat, felmérik az 
energiahatékonyság növelésének lehetősé-
geit, majd célokat és programokat határoz-
nak meg a hatékonyság javítása érdekében. 
A kulcs tehát az energiateljesítményben és 
a mérhető eredményekben rejlik.

Az energiairányítási rendszer alkalmazása:
•	 átláthatóvá teszi az energiagazdál-

kodást,
•	 támogatja a felelős vezetői döntéseket,
•	 hozzájárul a jogszabályi megfeleléshez,

•	 mérhetővé és összehasonlíthatóvá te-
szi az energiahasználatokat,

•	 a megújuló energia használatára 
ösztönöz,

•	 növeli az energiahatékonyságot,
•	 hozzájárul az üvegházhatású gázkibo-

csátás csökkentéséhez,
•	 külső fél által tanúsítható.
A KÖVET önkéntes nyilvántartást vezet 

azokról a szervezetekről, amelyek energia-
irányítási rendszerüket akkreditált tanúsító 
szervezettel tanúsíttatták. A közölt teljesít-
ménymutatók körét a regisztráló szervezet 
határozhatja meg, de a közölt adatok hite-
lességéért a tanúsított és a tanúsító szerve-
zet felelősséggel tartozik.

Reményeink szerint a nyilvános adatbá-
zis – egyfajta dicsőségtáblaként – a szerve-
zetek széles körét ösztönzi a rendszer beve-
zetésére, minél ambiciózusabb energiacé-
lok kitűzésére és azok megvalósítására, va-
lamint eredményeik publikálására.

Bárczi István / SGS Hungária Kft.
Halmavánszki Rita / KÖVET

Átláthatóság és nyilvánosság az energiagazdálkodásban?


