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Jelentős lemaradás a hasznosításban még az EU átlaghoz képest is !



Az anyagAz anyagáában tban töörtrtéénnőő éés energetikai hullads energetikai hulladéékhasznoskhasznosííttáás a s a 
fejlett eurfejlett euróópai orszpai orszáágokban gokban „„kkééz a kz a kéézbenzben”” jjáárr

Ország Anyagában történő

hasznosítás 

(beleértve a komposztálást)

[%]

Energetikai hasznosítás

[%]

Lerakás

[%]

Németország 66 34 0

Svájc 51 49 0

Hollandia 60 39 1

Svédország 50 49 1

Ausztria 70 29 1

Dánia 48 48 4

Belgium 60 35 5

Összehasonlításképpen a hazai helyzet:

Magyarország 15 10 75

A hulladékhasznosítás terén élen járó európai országok a következők (2009. évi adatok):

A HULLADA HULLADÉÉKOK ENERGETIKAI HASZNOSKOK ENERGETIKAI HASZNOSÍÍTTÁÁSA SA 
ALAPVETALAPVETŐŐEN A LERAKEN A LERAKÁÁS ALTERNATS ALTERNATÍÍVVÁÁJA JA 

ÉÉSS

NEM CSNEM CSÖÖKKENTI A SZELEKTKKENTI A SZELEKTÍÍV GYV GYŰŰJTJTÉÉS, S, 
ILLETVE AZ ANYAGILLETVE AZ ANYAGÁÁBAN TBAN TÖÖRTRTÉÉNNŐŐ
HASZNOSHASZNOSÍÍTTÁÁS HATS HATÉÉKONYSKONYSÁÁGGÁÁT!T!



EnergiatermelEnergiatermelőő hulladhulladéékkéégetgetőő mműűvek Eurvek Euróóppáában ban 
(2008. évi adatok)

Ország Hulladéktüzelésű erőművek száma Hasznosított hulladékmennyiség   [millió t/év]

Portugália 3 1,0

Spanyolország 10 2,2

Olaszország 49 4,5

Franciaország 129 13,5

Svájc 28 3,6

Ausztria 9 1,6

Magyarország 1 0,4

Szlovákia 2 0,2

Cseh Köztársaság 3 0,4

Lengyelország 1 0,04

Németország 67 18,8

Luxemburg 1 0,1

Belgium 16 2,7

Hollandia 11 6,0

Egyesült Királyság 20 4,4

Dánia 29 3,6

Norvégia 20 1,0

Svédország 30 4,6

Finnország 2 0,2

Szlovénia 1 0,02

Összesen: 432 ∼∼∼∼ 69 millió t/év

EnergiatermelEnergiatermeléés hullads hulladéékbkbóól Eurl Euróóppáábanban
(2008. évi adatok)

Energiatermelésre hasznosított hulladék mennyisége: 69 millió tonna

Villamos energia termelés: 28 millió MWh

7,5 millió háztartás ellátása

Távhő értékesítés: 69 millió MWh (248 millió GJ)

6 millió lakás ellátása

Megtakarítás fosszilis tüzelőanyagban:

~ 10 milliárd m3 földgáz vagy

~ 35 millió tonna barna szén



MegMegúújuljulóó energiaforrenergiaforráásokat tsokat táámogatmogatóó iriráányelvnyelv
2009/28/EK2009/28/EK

Célkitűzés: 2020-ra EU szinten az energia fogyasztás 20 %-ának megújuló energiákból 
történő fedezése. Magyarországnak 13 %-ot kell elérni.

Ebben az irányelvben a „biomassza” fogalom tartalmazza az ipari és települési 
hulladékok biológiailag lebontható hányadát !  Az energiatermelő hulladékégető művek 
tehát az eltüzelt hulladék jelentős hányadában megújuló energiaforrásnak számítanak !

22. cikk (1): „Minden tagállam 2011. december 31-ig, majd ezt követően kétévente a 
megújuló energiaforrásokból előállított energia előmozdítása és használata terén elért 
előrehaladásról szóló jelentést küld a Bizottságnak.”

Ezen belül n.): „Tájékoztatás az energia előállításra használt hulladékokon belüli, 
biológiailag lebomló hulladékok arányának becsléséről, illetve az ezen becslések 
pontosítására és ellenőrzésére irányuló intézkedésekről.”

Magyarország 2010. decemberében összeállította a Nemzeti Cselekvési Tervét és azt 
megküldte az EU Bizottság részére. A Terv a kitűzött 13 %-os célszámot meghaladó
14,65 %-os célt tartalmaz.

Biomassza, mint megBiomassza, mint megúújuljulóó energiaforrenergiaforrááss

Az EU tagállamok cselekvési terveinek összegzése alapján 2020-ra a megújuló forrásból 
származó energia 50 %-a (azaz a teljes energiafogyasztás 10 %-a) biomasszából fog 
származni. 

2020-ra várhatóan biomassza bázison kerül ellátásra 

a villamos energia fogyasztás 6,5 %-a
a fűtés és hűtés 17,5 %-a
a közlekedési energiafelhasználás 9,5 %-a

A tervek szerint a biomassza ellátás fő forrásai:

mezőgazdaság
erdőgazdaság
hulladékgazdálkodás (ezen belül döntően települési szilárd hulladékok biomasszának 

minősülő hányadának energetikai hasznosítása)



A telepA telepüülléési szilsi sziláárd hulladrd hulladéékok energetikai hasznoskok energetikai hasznosííttáássáánnáál l 
megmegúújuljulóókkéént (biomassznt (biomasszáábbóól termeltkl termeltkéént)nt) elismert helismert háányadnyad

Forrás: CEWEP 2011

* Megjegyzés: Ez csak a villamos energia termelésre vonatkozik a 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított VET 9. § (3) bekezdés 
szerint. Megjelenés a Magyar Közlönyben: 2011. március 25.

Ország A termelt energia %-a

Ausztria 50

Belgium (Flandria és Vallónia) 47,78

Belgium (Brüsszel) 53

Dánia 80

Franciaország 50

Németország 50

Olaszország 51

Hollandia 51,2

Svédország 50

Írország 60

Svájc 50

Egyesült Királyság 50

Lengyelország 42

USA 66

Magyarország 50*

A biomasszA biomasszáábbóól tl töörtrtéénnőő energiatermelenergiatermeléésen sen belbelüüll
a telepa telepüülléési szilsi sziláárd hulladrd hulladéék biomassza hk biomassza háányadnyadáábbóól szl száármazrmazóó

energia renergia réészarszaráánya 2020nya 2020--banban

Ország Biomassza hulladékból

[ktoe]

Összes biomassza

[ktoe]

Részarány

[%]

Belgium 536 2 435 22,0

Dánia 704 3 420 20,6

Németország 2 317 23 419 9,9

Spanyolország 1 006 8 029 12,5

Franciaország 2 290 21 729 10,5

Olaszország 2 350 12 850 18,3

Hollandia 2 687 5 292 50,8

Lengyelország 1 758 6 768 26,0

Portugália 236 3 456 6,8

Svédország 1 202 11 238 10,7

Magyarország 0 1 766 0

Forrás: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm

1 ktoe = 11 630 MWh = 41 868 GJ



Tervezett kommunTervezett kommunáális hulladlis hulladéékkéégetgetőők Lengyelorszk Lengyelorszáágbangban

2015. december 31-ig kell a megvalósítást befejezni.

Város Kapacitás 

[t/év]

Beruházási költség 

[Millió €]

EU támogatás 

[%]

1 Kraków 220.000 176 55

2 Katowice 2 x 250.000 270 55

3 Szczecin 150.000 75 85

4 Warszawa 265.000 

(a meglévő mű bővítése)

133 0

(PPP)

5 Lodz 250.000 165 55

6 Poznan 240.000 

(210.000 TSZH és 30.000 

szennyvíziszap)

160 55

7 Bialystok 100.000 103 80

8 Bydgoszcz és Torun 180.000 100 85

9 Koszalin 120.000 70 75

Összesen: 2.025.000 t/év 1 252 M€

MiMiéért nrt nöövekszik Eurvekszik Euróóppáában az energetikai hasznosban az energetikai hasznosííttáás szerepe?s szerepe?

• Évtizedek óta bevált az eljárás

• A korszerű technológia kielégíti a legszigorúbb környezetvédelmi 
előírásokat

• Az égetéskor keletkező széndioxid 23-szor (korábbi számítások szerint 21-
szer) kisebb mértékben növeli az üvegházhatást, mint a 
hulladéklerakókban keletkező metán

• A hulladékégető művekben előállított villamos energia és távhő jól 
értékesíthető, stabil piaccal rendelkező termékek

• A tüzelésnél keletkező CO2 50-60 %-a „klíma-semleges”, azaz nem fosszilis 
eredetű karbonból származik

• A hulladékból termelt energia más erőműben fosszilis tüzelőanyagot vált 
ki és ezzel tovább csökkenti a CO2 emissziót



Kína támogatja a hulladékok energetikai 
hasznosítását

Kína 12. ötéves terve jelentős változásokat irányoz elő
a hulladékgazdálkodás területén. Kína 600 
nagyvárosában jöhet szóba városonként két 
hulladéktüzelésű erőmű létesítése, egyenként napi 
1000 tonna kapacitással. A terv megvalósítása kb. 240 
Mrd jüan (26 Mrd Euro) összegű beruházási piacot 
jelent.

Forrás: WtERT Deutschland (2011. május 12.)

A hulladéktüzelésű erőművek az USA 
egyre több államában megújuló

energiaforrásnak minősülnek

Maryland állam 2022-re az energia fogyasztás 20 %-át 
kívánja megújuló energiából előállítani. Az állam 
kormányzója 2011. május 17-én kiadott közleményében 
megújuló energiának minősíti a hulladéktüzelésű
erőművek által értékesített villamos energiát. 

Ezzel már az USA mindazon államának több mint a fele 
minősíti a települési szilárd hulladékot megújuló
tüzelőanyagnak, melyek konkrét célszámot tűztek ki a 
megújuló energia hányadra. 



EmissziEmisszióó kereskedelem (ETS)kereskedelem (ETS)

Jelenleg Európában a települési szilárd hulladékot tüzelő erőművek nem 
tartoznak a CO2 emisszió kereskedelem hatálya alá.

De mi a helyzet az RDF-el ?

Egyelőre nincs egységes álláspont. A Német Környezetvédelmi Minisztérium 
közelmúltban tett állásfoglalása szerint a 13.000 kJ/kg-nál magasabb 
fűtőértékű hulladékot tüzelő (együttégető) létesítmények az ETS hatálya alá
esnek. Az ennél alacsonyabb fűtőértékű hulladékot tüzelő hagyományos 
égetőművekre továbbra sem vonatkozik az ETS.

FFőővváárosi Hulladrosi Hulladéékhasznoskhasznosííttóó MMűű



FFőőbb jellemzbb jellemzőők a korszerk a korszerűűssííttéés els előőtt tt éés uts utáánn

Korszerűsítés
előtt

Korszerűsítés
után

Égetési teljesítmény                           t/év
Kazánok száma

Égetési teljesítmény kazánonként      t/h
Gőzteljesítmény kazánonként             t/h
Tüzelőberendezés

Gőzparaméterek                           bar/oC
Kazánkonstrukció

Kazán hatásfok                                    %
Füstgáztisztítás
Füstgázhőmérséklet kémény előtt      oC
Turbina-generátor teljesítmény         MW

350.000
4

15
40

hengerrostély

40/400
háromhuzamú

73
elektrofilter

270
24

420.000

4

15
40

hengerrostély

(legújabb konstrukció)

40/400
négyhuzamú

83

félszáraz eljárás

140

24

A korszerűsített Fővárosi Hulladékhasznosító Mű
teljes mértékben megfelel a hazai és európai uniós 

környezetvédelmi követelményeknek és a Fővárosban 
keletkező települési szilárd hulladékok közel 60%-
ának jó hatásfokú energetikai hasznosítása révén 

mintegy

45.000 háztartás éves villamos energia fogyasztását és 
11.000 lakás távhőigényét tudja fedezni.





A HulladA Hulladéékhasznoskhasznosííttóó MMűű hozzhozzáájjáárulruláása a klsa a klíímavmavéédelemhezdelemhez

A települési szilárd hulladékok tüzelésekor keletkező CO2 mennyiség kb. 60 %-a klíma-
semleges, azaz nem fosszilis eredetű karbon égetéséből keletkezik.

Ezen túlmenően a termelt villamos- és távhőenergia más, fosszilis tüzelőanyaggal 
előállított energiát helyettesít, így az ennek megfelelő CO2 kibocsátás jóváírásával 
összességében a Hulladékhasznosító Mű működése csökkenti a klíma releváns CO2

kibocsátást.

A Hulladékhasznosító Mű energiatermelése révén 2010. évben – mintegy 410.000 t 
hulladék eltüzelésével – globális szinten kb. 55.000 tonnával csökkent a klíma 

releváns, azaz üvegház hatást növelő CO2 kibocsátás!

Ez a globEz a globáális COlis CO22 emissziemisszióó cscsöökkentkkentéés megfelel 25.000 szems megfelel 25.000 szeméélyglygéépkocsi egy pkocsi egy ééves COves CO22

kibocskibocsááttáássáának (15.000 km/nak (15.000 km/éév v éés 150 g COs 150 g CO22/km mellett)./km mellett).

Nem véletlen, hogy Európa nagyvárosaiban ma már integrált hulladék- és 
energiagazdálkodásról beszélnek, ugyanis a városok energiaellátásában – különösen a 
távhőszolgáltatásban – egyre nagyobb szerepet szánnak a hulladéktüzelésű fűtő-
erőműveknek. 

Néhány nagyvárosi példa a hulladéktüzelésből villamos energiával kapcsoltan 
előállított hőenergiának a részarányára a távhőszolgáltatásban:

Malmö 60 %

Párizs 50 %

Oslo 50 %

Koppenhága 30 %

Bécs 25 %

Hamburg 20 %

Ezzel szemben:

HulladHulladééktktüüzelzeléés s éés ts táávfvfűűttééss

Budapest 4 %



• Második Hulladékhasznosító Mű megépítése Budapesten, a dél-
pesti régióban. 

Lehetőségként célszerű megvizsgálni a közös telephelyen történő
hulladék + szennyvíziszap tüzelést (rostélyos hulladéktüzelés, 
fluidágyas iszaptüzelés).

Energiahasznosítás: kapcsolt villamos energia és távhő termelés.

• Egy RDF hulladék tüzelésű erőmű létesítése Dunántúlon.  
(Az eredetileg Várpalotára szánt telephely helyett más város 
keresése, ahol döntően a távfűtést szolgálhatná…)

• ? ? ?

MagyarorszMagyarorszáági lehetgi lehetőősséégek az energetikai hasznosgek az energetikai hasznosííttáásrasra

KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelőő figyelmfigyelmüüket!ket!


