
ALTERNATÍV ENERGIÁK – BIOGÁZ

4 Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin

A klíma- és energiacsomag 
Magyarországra vonatkozó 
vállalásait a mezôgazdaság, 
a vidék környezettudatos, meg-
újuló energia (döntôen bio-
massza) alapú „iparosítása” útján
jelentôs mértékben túlteljesíthet-
jük. Ennek agroenergetikai 
fejlesztéseit szervezi a pécsi
DDKKK Innovációs Zrt. Ebben
legújabb lépésük, a „(bio)metánt
a hálózatra” program.

Új energiapolitika: 
az EU klíma- és energiacsomagja

A
z Európai Parlament 2008. de-
cember 17-ei ülésén elfogadta a
klíma- és energiacsomagot. Ab-

ban a könnyen megjegyezhetô há-
romszor 20%-os cél fogalmazódott
meg. 

1. A klímavédelemnek megfelelô-
en az EU 2020-ig 20%-kal csökkenti
az üvegházhatást okozó gázok
(ÜHG) kibocsátását a 2005. évi bázis-
hoz képest. 

2. Ezen cél elérése érdekében a
megújuló energiaforrások részaránya
az EU-ban el kell érje 2020-ra az ak-
kori teljes energiafogyasztás 20%-át
(ebben Magyarország vállalása 13%).

3. Új mûszaki megoldásokkal
2020-ra el kell érni a 20%-os energia-
megtakarítást.

Ezen kérdéskört elemezte Buda-
pesten 2009. február 27-én a klíma-
csúcs konferencia, amely a klíma- és
energiacsomagot a nem fosszilis kor-
szakba történô átmenet, a „harmadik
ipari forradalom” kezdetének értékel-
te, amelyben Európa vezetô szerepet
vállal. Ezzel ütemesen beindulhat a
jelenlegi fosszilis alapú energiaellátá-
sunk átalakítása, új eszközök, mód-
szerek, gondolkodásmód, társadalmi
berendezkedés kialakítása. Nagy le-
hetôség ez Magyarország számára is.
A legkülönbözôbb megújuló forrás
alkalmazásával tisztább, korszerûbb
és kevésbé importigényes energiafo-
gyasztás, és az ezzel járó egészsége-
sebb életmód és társadalmi berendez-
kedés valósítható meg a hazai forrá-
sok fokozottabb kihasználásával.

Ezen célkitûzések lefordítását je-
lenti Magyarország számára az a pé-
csi DDKKK Innovációs Zrt. részérôl
készült elemzés, amely a GTM
2009/3. számában jelent meg [1]. Az a
mostani kormányzati elképzelések-
hez képest progresszívebb program-
javaslatot mutat be. Lényege, hogy
csak komplex, összehangolt módon,
teljes rendszerben tanácsoljuk a meg-
újulók felhasználását. Az ország
energetikai önellátását 15-16 éves
idôtartamon belül megújuló energia-
források felhasználásával legalább 40-
41 százalékban látjuk megvalósítható-
nak. Ebbôl a mezôgazdasági téren
felhasználható biomasszának 23-24
százalékos lenne a részesedése.

A DDKKK Innovációs Zrt. 
fejlesztési programja

Az [1]-beli modellszámítások
összekapcsolják az egyes területeken
felhasználható biomassza-mennyisé-
get azok feldolgozókapacitásával, az
elôállított energiahordozók lehetsé-
ges eladási árával és az így kialakított
területeken foglalkoztatható új mû-
szaki munkaerô létszámával. Az ott
közölt célszámok elérésére a pécsi
DDKKK Innovációs Zrt. környezet-
ipari fôiránya kutató-fejlesztô, agro-
energetikai programot alakított ki,
amely csak a hozzáférhetô és mellék-
termékként megjelenô biomassza-
mennyiséget használná fel [2] [3]. En-
nek lépései a következôk:

1. A stratégiai agroenergetikai park
(AEP) koncepciót 2006-ban kidolgoz-
tuk.

2. Az Uniferro Kft.-nél 2006-ban
megszerveztünk egy fejlesztési pá-
lyázatot a lágy- és fás szárú növényi
anyagok, mezôgazdasági mellékter-
mékek hasznosítására alkalmas ipari
kazán kifejlesztésére. Annak ered-
ményeként 2007-2008 telén már
megtörtént egy 600 kW-os biokazán
próbaüzeme (GVOP). Ezzel lehetô-
ség adódott a helyben megtermelt,
alacsony költségû tüzelôanyag fel-
használására.

3. A BioSzárító Konzorcium
(TeGaVill Kft, Uniferro Kft, FVM
MGI, PTE), 2008-2010 között egy 2
MW-os biokazán kialakításával, sze-
mestermény-szárító kifejlesztését
végzi (JÁP). Ennek alapvetô célkitû-
zése a terményszárítók gáztüzelésé-
nek kiváltása. Ezt fôleg a szántóföldi
növénytermesztés melléktermékei-
nek (gabonaszalma, kukoricaszár),
valamint termesztett energianövé-
nyeknek a felhasználásával szándé-
kozzuk megvalósítani [4]. Ezzel a ter-
ményszárítás energiaköltségeit har-
madára-negyedére sikerül csökken-
teni. Ebben az évben, augusztus-
szeptember folyamán megkezdôdik
a rendszer próbaüzeme az AGRI-
CORN Malomipari és Gabonaforgal-
mazó Kft. Debrecen közeli, mo-
nostorpályi telepén [5]. A rendszer a
XVIII. FARMER-EXPO megnyitására
feláll, és a tervek szerint az ENER-
GO-EXPO idején már folyamatosan
mûködni fog.

4. Ugyancsak az Uniferro Kft. által
kialakított biokazán továbbfejlesztett
változata nagyon kis költséggel fogja
biztosítani a szükséges hôt egy egé-
szen újszerû biogázüzem számára.
Ennek megvalósítására egy öttagú
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környezetvédelem egysége

konzorcium (Uniferro Kft., Szigetvári
Hús Kft., DDKKK Innovációs Zrt.,
Pécsi Tudományegyetem, Szegedi
Tudományegyetem) a TECH09 má-
sodik fordulójában támogatást nyert.
A Szigetvári Hústermelô és Kereske-
delmi Kft. sertéstelepén kialakítandó
kísérleti biogázüzemben, egész év-
ben a gabonatermesztés szármarad-
ványaiból származó hô fogja serken-
teni a biogáztermelést termofil fer-
mentáció során. Ez a rendszer a ser-
téstelep hígtrágyájának, nagykony-
hai, mezôgazdasági stb. mellékter-
mékeknek a felhasználásával a kör-
nyezetterhelést jelentôsen csökken-
teni fogja. A biogázból a szén-dioxid
leválasztása után megmaradó metánt
a földgázhálózatra fogják feladni. A
(bio)metánt a hálózatra program az
állattartó telepet felszabadítja az
elektromos energiatermelés, -feladás
kényszerétôl.

5. Az eddigieken kívül 2009-ben
részt veszünk egy FVM támogatású
nyersszeszüzem meghatározásában.
Pécshez közel, Túrony, Szalánta köz-
ségek között hozzák létre az ott érde-
kelt gazdaságok az elsô nyersszesz-
üzemet, ahol a lepárláshoz szükséges
energiát szintén biokazán fogja szol-
gáltatni gôz formájában.

6. Tervbe van véve egy újabb ku-
tatás-fejlesztési pályázat megszerve-
zése. Az Ormányságban, Vajszlótól
délre megindult különbözô energia-
növények (energianyár, japán fû)
nagyüzemi kísérleti termesztése. Cé-
lunk rendszerbe szervezni a termesz-
tést a különbözô növényi tüzelô-
anyag-elôállítási technológiával és a
különbözô teljesítményszintû fo-
gyasztási igényekkel.

Társadalmi, gazdasági 
következmények, elônyök

Az elôzôekbôl látszik, hogy most
már öt magyarországi régió különbö-
zô agrárgazdasági egysége, intézete
és egyeteme, számos városból, köz-
ségbôl dolgozik együtt ezekben a
programokban: Dél-Dunántúlon
Pécs, Komló, Szigetvár, Túrony; Nyu-
gat-Magyarországon Zalaszentgrót;
Dél-Alföldön Szeged; Közép-Magya-
rországon Gödöllô; Kelet-Magyaror-
szágon Monostorpályi, Debrecen.
Mindegyik fejlesztés csirája egy-egy
agroenergetikai parknak. Tapasztala-
tunk, hogy akár két-három magyaror-
szági régió vállalkozásainak együtt-
mûködése kell az eredményes meg-
valósításokhoz [6].

Visszatérve a klíma- és energiacso-
mag magyar vállalásainak értékeihez:
javasoljuk, hogy saját érdekünkben
ambiciózusabb célokat fogalmazzunk
meg, határozzuk meg azok elérésé-
nek módját, és biztosítsunk hozzájuk
(magán és költségvetési) forrásokat.
Az energiaigényeinket (fûtés, haszná-
lati meleg víz, hûtés, elektromos ener-
gia elôállítása, közlekedés) az összes
nem fosszilis eredetû energiaforrás,
energiahordozó (biomassza, nap-
energia, szélenergia, vízenergia,
talaj-kôzethô, kommunális hulladék)
integrálásával additív módon fogjuk
tudni sikeresen kielégíteni. Ismertes-
sük meg ezt az ország lakosságával,
vonjunk be minél több embert a
megvalósításba [1].

Hisszük, hogy programunk teljesít-
hetô. Már nagyon sok tanulmány ké-

szült, amelyekben esetenként jelentô-
sen nagyobb értékek is szerepeltek.
A tanulmányok után energetikai téren
mind a biomasszára, mind a teljes
megújuló forrásokra vonatkozóan or-
szágos energetikai nagyságrendû tet-
tekre van szükség.

Ez a program a kis- és középvállal-
kozások számára nagyon széles körû
fejlôdési lehetôséget, Magyarország
számára pedig nagy ívû vidékfejlesz-
tési programot jelent. A nem fosszilis
energiaforrások felhasználása húzó-
ágazatnak számít a mezôgazdaság, a
környezetvédelem, a településfejlesz-
tés, a foglalkoztatás, a társadalmi be-
rendezkedés átalakítása terén. Meg-
valósulhat a mezôgazdaság, az ipar
és a környezetvédelem egysége, az
élelmiszer-gazdaság, a vidék környe-
zettudatos, megújuló energia alapú
iparosítása.
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