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Absztrakt 

 

Az értekezés a mechanikai-biológiai hulladékkezelő művek technológiai tervezésével, a 

tervezést befolyásoló tényezőkkel és azok hatásaival foglalkozik. A kutatás célkitűzése 

a mechanikai-biológiai hulladékkezelés műszaki tervezését támogató komplex tervezési 

módszertan megalapozása. 

Magyarországon ez volt az első kutatás, amely a megépített MBH üzemek teljes körű 

felmérésére irányult, az előkészítő munkáktól az üzemeltetési eredményekig vizsgálta 

az egyes üzemek technológiai kialakítását, kihozatali arányait, továbbá a műszaki, a 

kihozatali, a környezeti és a gazdasági jellemzőinek összefüggéseit.  

A kutatás megállapításai szerint a hulladék tulajdonságainak helyi sajátosságai 

meghatározzák a feldolgozási technológiai elemeit, a leválasztási határok beállításait, a 

berendezések kapacitásigényét és hatással vannak a technológiai elemek műszaki 

kialakítására, vagy beállítására. A technológiai elemek sorrendje, a leválasztási határok 

beállításai és a feladott hulladék tulajdonságai együttesen befolyásolják a kihozatali 

arányokat és a tüzelőanyag minőségét. Ugyancsak meghatározó szerepe van a kihozatal 

és a minőség alakulásában a technológiák összetettségének, amelyek eltérő beruházási 

és üzemeltetési költségeik mellett a tüzelőanyag felhasználhatóságát is meghatározzák.  

A tüzelőanyagok cementgyári, erőműi együttégetése, vagy hulladékégető műben történő 

energetikai hasznosítása más-más környezeti kibocsátásokkal jár, ezért az MBH 

technológiák életciklus-elemzésen alapuló vizsgálata nem korlátozható le az egyes 

technológiák egymás közötti értékelésére, hanem az elemzésbe be kell vonni a kimenő 

anyagáramok felhasználásából eredő környezeti hatások vizsgálatát is. Az életciklus-

elemzés eredménye szerint a legnagyobb környezeti hatást a tüzelőanyag felhasználása 

és a maradék hulladék ártalmatlanítása okozza.  

A minden szempontból megfelelő technológia kidolgozásához egy olyan komplex 

tervezési módszertant kell alkalmazni, amely a tervezési folyamatba bevonja a 

hulladékok helyi sajátságai alapján a technológia műszaki adoptációját, az életciklus-

elemzéssel számszerűsített környezeti hatásokat és egyéb, extern szempontokat a 

közgazdásági költség-haszonelemzésbe és folyamatos visszacsatolásokon keresztül 

optimalizálja a technológiai terveket. 
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1. Bevezetés 

 

1.1. Hulladékgazdálkodás fejlődése 

 

A hulladékkal kapcsolatos problémák nem új keletűek, hanem az emberi társadalom 

fejlődésével párhuzamosan megjelenő, állandóan növekvő, változó feladatokat 

jelentenek, amely folyamatok még ma sem zárultak le, hanem egyre komplexebb 

kezelést igényelnek. 

Az ipari és technológiai fejlődés Európában az 1970-es évek elején kezdődött, amikor 

megjelentek az első környezetvédelmi szabályozások a hulladékokkal való bánásmód 

tekintetében. A környezetipari szektor – amiről csak mintegy 15 -20 éve beszélhetünk - 

napjainkban a gazdaság egyik fontos ágazata lett. A jogszabályok szigorodásának 

következtében a környezetvédelmi költségek fokozatosan beépültek a termelési, 

szolgáltatási költségekbe. Ennek köszönhetően a hulladékhasznosítási iparág 

fejlődésnek lendült, a meglévő hasznosítási technológiákat tovább fejlesztették, 

hatékonyabbá, gazdaságosabbá tették, illetve új eljárásokat dolgoztak ki és vezettek be. 

(Kiss, 2007) 

A hasznosítás növekedésével a hulladék értékes másodnyersanyaggá változott. 

Megszűnt a primer nyersanyagok és az energia pazarlása. Sok iparágban egyre 

általánosabbá vált a másodnyersanyagok és a másodlagos energiahordozók használata. 

A jogszabályi előírások fokozatos szigorodásával az ipari szereplők rákényszerültek a 

környezetiparral, a hulladék feldolgozókkal és hasznosítókkal történő szorosabb 

együttműködésre. Európában stratégiai célkitűzés lett az erőforrás hatékony, a 

fenntartható növekedést megvalósító, alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való 

áttérés. (COM, 2011) 

A hulladékgazdálkodás a hagyományos hulladékgyűjtési logisztika átalakításával, a 

hulladékhasznosítás szempontjainak megfelelő elkülönített gyűjtési módok és a 

maradék hulladék begyűjtésének kombinálásával, az így nyert hulladékáramok eltérő 

kezelési, feldolgozási igényeivel, továbbá az alkalmazható műszaki megoldások 

fejlődése következtében nagyon költséges és összetett feladattá vált. (Eunomia, 2017; 
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Kiss, 2003; Leitol, 2012; 2014; Lombrano, 2009; Zimler, 2003) Napjainkban a 

hulladékra egyre inkább úgy kell tekinteni, mint az anyagi erőforrások hatékonyságának 

szinonimájára, megkövetelve az energia és anyag újrahasználatát, hasznosítását, vagy 

visszanyerését. (Leitol, 2012) 

Az elmúlt 30 évben Európában, az utóbbi 8-10 évben pedig Magyarországon is előtérbe 

került az integrált hulladékgazdálkodási rendszerek alkalmazása. Az integrált 

hulladékgazdálkodás célkitűzése a hulladékok keletkezésének megelőzése mellett a 

minél nagyobb arányú hasznosítás és a lerakás minimalizálása. (Brunner – Rechberger, 

2013; Ionescu et al., 2013; Leitol, 2013a) Ugyanakkor a lerakott hulladékkal szemben is 

szigorú követelmények kerültek meghatározásra. (Directive 1999/31/EC) 

A 90-es évek végétől a gazdasági szempontok mellett egyre nagyobb szerepet kapott az 

egyes hulladékgazdálkodási rendszeralternatívák közötti választásban a környezeti és a 

társadalmi hatások figyelembe vétele. Ennek eszközei a komplex, externáliákon alapuló 

értékelések, mint az anyagáram elemzés, a költség-haszon elemzés (Brunner – 

Rechberger, 2013; Döberl et al., 2002; Kiss – Drescher, 2014) és ezek kombinációja a 

módosított költséghatékonysági elemzés és a több szempontú elemzés. (Eder et al., 

2002) 

A hulladékokról szóló keretirányelvben (HKI) definiált hulladékhierarchia prioritási 

sorrend alkalmazását írja elő az integrált hulladékgazdálkodási rendszerekben, ahol a 

hulladék megelőzési intézkedéseket, az újrahasználatot, az anyagában hasznosítást és az 

egyéb hasznosítási formákat prioritásként kell kezelni, az ártalmatlanítással szemben. 

(Directive 2008/98/EC) 

A szelektív hulladékgyűjtés után visszamaradó vegyes hulladékok feldolgozása újabb 

hasznosítási lehetőségeket teremtett, a mechanikai-biológiai hulladékkezelési 

technológiák (MBH) alkalmazásával további anyagában és energetikailag hasznosítható 

frakciókat lehet előállítani. (Cook et al, 2015; Kalnacs et al., 2013; Saleem et al., 2016) 

Mechanikai kezeléssel a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék gépi 

feldolgozásával és osztályozásával eltérő tulajdonságú - méret, fajsúly, anyag - frakciók 

választhatók le további kezelés, hasznosítás, vagy ártalmatlanítás céljából. A biológiai 

kezelés célja a vegyes hulladékból elkülönített magas szerves anyag tartalmú frakció 

bomló képességének csökkentése ellenőrzött és irányított körülmények között, így a 
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biológiailag lebomló hulladékok lerakótól való eltérítése, valamint a lerakott hulladék 

mennyiségének csökkentése.  

A mechanikai-biológiai hulladékkezelés kimenő anyagáramai az anyagában 

hasznosítható hulladékok, az energetikailag hasznosítható tüzelőanyag, a kezelt 

biológiailag lebomló hulladék, és a nem hasznosítható, lerakásra kerülő frakció. (Cook 

et al., 2015; Soyez, 2003; Thiel – Thomé-Kozmiensky, 2010) 

A hulladékkezelésen belül a mechanikai-biológiai hulladékkezelés részaránya az EU 

tagállamokban fokozatosan növekszik. Az Ecoprog kutatási adatai alapján a következő 

trendek figyelhetők meg: az MBH üzemek száma 2017 év elején elérte az 570-t, éves 

bemenő kapacitásuk pedig az 55 millió tonnát. Ez a növekedés még tovább folytatódik, 

a 2025-re becsült kapacitás 65 millió tonna, amelyet 690 üzemben dolgoznak fel. 

(Ecoprog, 2017) 

Európában a legnagyobb kiépített MBH kapacitás Olaszországban van, ahol 133 

üzemben 14 millió tonna hulladékot kezelnek. (Nelles et al., 2012) A hulladékok 

mechanikai-biológiai kezelése terén nagy hagyományokkal rendelkező Németországban 

lévő 61 üzem teljes kapacitása pedig 6,4 millió tonna/év (Thiel – Thomé-Kozmiensky, 

2010) 

Magyarországon az MBH beruházások száma az utóbbi 6-8 évben nagymértékben 

megemelkedett, a rendelkezésre álló kapacitások több mint 90%-a ebben az időszakban 

létesült és még további jelentős fejlesztések vannak tervbe véve. 2016-ban 25 MBH és 

mechanikai hulladékkezelő (MH) működött, amelyek együttes bemenő kapacitása 

mintegy1,33 millió tonna. (NHKV, 2017) 

 

1.2. Magyarországi MBH üzemek tervezési problémái 

 

A szakmai érdeklődésem révén már 2003-2004 –ben elkezdtem foglalkozni a 

mechanikai-biológiai hulladékkezelés témakörével és a Mecsek-Dráva 

Hulladékgazdálkodási Program részeként egy Magyarországi MBH üzem 

előkészítésével. Ekkor szembesültem először azzal a ténnyel, hogy ezen a területen még 

nem található magyar szakirodalom és a nemzetközi tapasztalatok is elég 
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ellentmondásosak voltak. Az információ gyűjtés legbiztosabb módjának az látszott, ha 

személyes tapasztalatokat szerzek a már üzemelő MBH létesítmények megtekintésével. 

2004 és 2010 között több mint tíz Németországban és Ausztriában működő MBH 

üzemet látogattam meg. 

Eközben Magyarországon is elindult a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozások 

körében a téma utáni érdeklődés. A Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszéke Dr. 

Csőke Barnabás Professzor Úr vezetésével és néhány gazdasági szereplő bevonásával 

elkezdte a biostabilizált hulladékok és a belőlük kiválasztható hulladékból származtatott 

tüzelőanyag vizsgálatát. Több ilyen irányú kísérletet végeztek Polgárdiban, Vaskúton és 

Miskolcon. Ezen kutatások alapján, részben a kutatási eredményeikre alapozva, készült 

el a Mechanikai-biológiai hulladékkezelés kézikönyve című kiadvány.  

Az MBH témakörében Magyarországon az utóbbi 6-8 évben született néhány szakcikk, 

konferencia előadás, illetve tudományos publikáció. A cikkek és előadások témája 

általában a megépült létesítmények bemutatása, technológiájuk ismertetése, illetve a 

lehetséges fejlesztése volt. A tudományos publikációk közül több cikkben szerzőként, 

vagy konferencia előadóként magam is részvettem.  

A külföldi kutatások főként a mechanikai-biológiai kezelés anyagáramaira, a biológiai 

kezelés módszerei és eredményeire, valamint a tüzelőanyagok energetikai 

hasznosítására fókuszáltak. A kutatások között ez utóbbi kettő kiemelten hangsúlyos, 

mivel a biológiai kezelésnél, illetve az energetikai hasznosításnál is egyik fő környezeti 

tényező az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. A HKI előírta, hogy a 

hulladékgazdálkodási stratégiáknak és a stratégiák közötti választásnak az életciklus-

gondolkodáson (LCT) kell alapulniuk. Ez a rendelkezés új kutatási irányt adott, amely 

elsősorban az integrált hulladékgazdálkodási rendszereket vizsgálta, de néhány kutatás 

foglalkozott az MBH életciklus elemzésével is. Ezek a kutatások meglévő létesítmények 

környezeti hatásait taglalták. A MBH témakörében folytatott főbb kutatásokat az 

irodalmi áttekintés fejezetben (2. fejezet) mutatom be.  

A kutatásom az MBH technológiai tervezésére és a tervezést befolyásoló tényezőkre 

irányul. A kutatás sajátossága, hogy a tervezés témakörét komplex megközelítéssel 

kezeli, ami azt jelenti, hogy a tervezést nem szűkítem le csupán műszaki jellegű 

feladatra, hanem egy több ponton kapcsolódó és egymással kölcsönhatásban lévő 

rendszer szerves részévé kívánom tenni. Önmagában a műszaki feladat megoldása nem 
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biztos, hogy a Megrendelő, vagy a Társadalom, vagy a Környezet számára a 

legkedvezőbb megoldást adja, ezért elgondolásom szerint a tervezési feladatba be kell 

vonni a helyi sajátosságokat, a hulladéknak, mint nyersanyagnak szintén a tervezési 

területre jellemző tulajdonságait, a létesítmény várható környezeti hatásait és a 

gazdasági fenntarthatóságát, amelyek visszacsatolása alapján, ha szükséges, a 

technológiai terveket módosítani kell.  

Sajnos a Magyarországon megépített MBH üzemek technológiai kialakítása jelentősen 

eltér egymástól. Ez elsősorban az alkalmazott gépekben és műszaki tulajdonságaikban, 

a technológia rugalmasságában, a technológiai elemek sorrendjében, a gépek közötti 

anyagtovábbítás módszereiben, az osztályozó berendezések hatékonyságában és 

beállítási paramétereiben, a valamint rendszerek vezérlésében mutatkozik meg.  

A tervezési bizonytalanságokat növeli, hogy az MBH technológiai tervezésére 

nincsenek még megalapozott magyarországi tapasztalatok és nincsenek magyar műszaki 

és jogi előírások sem, hanem az egyes technológiák gyártói, vagy forgalmazói próbálják 

a termékeiket, elképzeléseiket rákényszeríteni a beruházókra. 

A hulladékgazdálkodási beruházások és a feldolgozandó hulladékok számos helyi 

sajátossággal rendelkeznek, amelyek nagyban befolyásolhatják a máshol alkalmazott, 

technológiák hatékonyságát, vagy alkalmazhatóságát. A feldolgozási technológia 

tervezésekor arra is figyelemmel kell lenni, hogy a hulladék összetétele és tulajdonságai 

származási hely szerint és időben is változnak. A tervezett technológiának megfelelő 

rugalmassággal kell bírnia ezen változások hatékony kezelésére. 

E mellett a környezetvédelmi létesítmények és technológiák tervezése az általános 

tervezési gyakorlattól eltérő szemléletet is kíván. A fejlesztéseknek a legtöbb esetben a 

közösség érdekeit, helyi, regionális, esetleg országos szinten is ki kell szolgálni, azaz a 

beruházási döntéseket nem csak gazdasági, hanem összes hasznossági alapon kell 

meghozni, mert ezek a fejlesztések sokszor a társadalmi érdekekre tekintettel nem 

kizárólag piaci alapokon működnek.  

A környezetvédelmi beruházásokat ezért nem csak gazdasági szempontok, hanem egyéb 

külső hatásaik (externáliák) szerint is értékelni kell, amit a tervezési folyamatban is 

figyelembe kell venni. A technológiai tervezési folyamatokban a környezeti hatásokat, a 

környezetvédelmi irányelvben megfogalmazottakat (pl. hulladékhierarchia) együttesen 

kell elemezni a gazdasági és pénzügyi mutatókkal, azaz az ilyen beruházási döntéseket 
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nem csupán gazdasági, hanem komplexen, a külső hatásokat is magába foglaló módon 

kell meghozni.  

Ugyanakkor például a hulladékhierarchia betartása, vagy az életciklus szemlélet 

alkalmazása nagy technológiai kihívást jelent. Vizsgálni kell meddig éri meg a többlet 

beruházás és energia, hogy plusz terméket, vagy tisztább anyagokat vegyünk ki, illetve 

meddig éri meg elmenni a hasznosításban, nem fordul-e át, vagy mikor, a környezeti 

hasznok és költségek egyensúlya. A tervezésnél meg kell találni azt az optimumot ahol 

az egyes hatások összessége a legkiegyensúlyozottabb. 

A környezetvédelmi beruházások másik sajátossága, hogy sok esetben valamilyen 

környezeti probléma megszüntetésére, vagy megelőzésére szolgálnak. Nem mindegy, 

hogy ezt a célt milyen környezeti terheléssel érjük el, azaz a tervezés során elemezni 

kell a tervezett létesítmény környezetre gyakorolt hatásait is. Az életciklus elemzés 

(LCA) segítségével modellezhetők ezek a hatások és szükség esetén a tervek 

módosításával az egyes tényezők hatása módosítható.  

 

1.3. A disszertáció célja 

 

Cél: A mechanikai-biológiai hulladékkezelés műszaki tervezését támogató komplex 

tervezési módszertan megalapozása. 

A cél eléréséhez a dolgozatomban a következő hipotézisek vizsgálatára és bizonyítására 

szeretnék megoldásokat találni: 

1. A hulladék inhomogén, mind összetételében, mind tulajdonságaiban, 

keletkezése és összetétele változik. Ezen tulajdonságai befolyásolhatják a 

tervezési folyamatot és a hatékony technológia kiválasztását. 

2. Az MBH kihozatali arányait és az anyagáramok minőségét a bemenő 

anyagáramon túl a leválasztási határok megállapítása is befolyásolhatja. Az 

eltérő összetételű, vagy tulajdonságú bemenő anyagokból azonos leválasztási 

határok mellett eltérő kihozatali arányok és eltérő minőségű kimenetek 

keletkezhetnek.  
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3. Az MBH technológiák és befoglaló létesítményeik műszaki kiépítettsége, 

logisztikai kapcsolatainak rendszere meghatározó a beruházási és üzemeltetési 

költségek szempontjából, mivel eltérő kihozatali arányokat és a hasznosítható 

frakciók eltérő minőségi paramétereit is eredményezhetik. A kimenő 

anyagáramok minősége meghatározza a felhasználásukat, ami befolyásolja a 

hasznosításuk környezeti hatását, a megtakarítható fosszilis energiahordozók 

mennyiségét. 

4. Az MBH üzemek életciklus elemzésen alapuló vizsgálata nagy valószínűséggel 

nem korlátozható le az egyes technológiák közötti választásra, hanem az 

elemzésbe be kell vonni a kimenő anyagáramok, elsősorban a tüzelőanyagok 

felhasználásából eredő környezeti hatások – klímaváltozás, fosszilis kimerülés - 

vizsgálatát is.  

5. A minden szempontból megfelelő technológia kidolgozásához a tervezési 

folyamatot ki kell terjeszteni egyéb, extern aspektusokra is és folyamatos 

visszacsatolásokon keresztül optimalizálni kell azt.  

 

1.4. A kutatás módja 

 

Az előző pontban megfogalmazott feltevéseim igazolásához a következő kérdéseket 

kívánom megválaszolni:  

1. A hulladék, mint nyersanyag tulajdonságai hogyan befolyásolják a tervezési 

folyamatot? Milyen mélységben kell ezeket a tulajdonságokat elemezni és az így 

kapott eredményeknek, illetve a tervezés előkészítése során végzett feltáró 

elemző vizsgálatoknak mekkora szerepe van a megfelelő technológiai 

kiválasztásában? A Magyarországon épített MBH üzemeknél végeztek-e, és 

milyen vizsgálatokat, és ezek eredményeinek milyen hatása volt a technológia 

tervezésére? 

2. Milyen hatást gyakorol a kimenő anyagáramokra a Magyarországon 

megvalósult MBH technológiáknál az eltérő feldolgozási és műszaki tartalom? 

A bemenő anyagáramok kihozatali arányait hogyan befolyásolják a technológia 

beállításainak eltérései? Milyen beavatkozási lehetőségek vannak a tervezés 

során az egyenletesebb minőségű kimenetek előállítására? 
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3. A kimenő anyagáramok minőségét befolyásolják-e a technológiai berendezések 

fajtái, beállításai, vagy sorrendje? Milyen összefüggések vannak a kihozatali 

arány és minőségi paramétereket között? Milyen minőségi előírásokat kell 

teljesíteni a környezetileg kedvezőbb hasznosítási lehetőségek eléréséhez?  

4. Elegendő-e az MBH folyamatban jelentkező kritikus környezeti hatásokat 

azonosítani, vagy a tüzelőanyagok energetikai hasznosításának környezeti 

hatásait is értékelni kell? 

5. Milyen együttes hatásai vannak a kihozatalnak, a környezeti hatásoknak, a 

beruházási és az üzemeltetési költségeknek a technológiára? Hogyan lehet a 

visszacsatolásokkal optimalizálni a tervezési folyamatot? 

A kutatásomat az alábbi módszertani lépések szerint végeztem: 

• A téma külföldi és magyar irodalmának feldolgozása (2. fejezet); 

• Kutatási módszertan összeállítása (3. fejezet); 

• Kérdőíves adatgyűjtés, valamint a magyarországi MBH üzemek megismerése, 

működési tapasztalataiknak összegyűjtése az üzemeltetőkkel, hasznosítókkal 

folytatott interjúkkal, helyszíni bejárásokkal. A kapott adatok és az összegyűjtött 

információk módszertan szerinti kiértékelése. A disszertáció írásához 

felhasználtam a témában korábban írt cikkeimet és előadásaimat is. (4. fejezet, 

4.1 – 4.5. pont); 

• Az MBH technológiák környezeti hatásainak értékelése az életciklus elemzés 

(LCA) módszerével. Az elemzés és az adatok kiértékelése GaBi szoftver 

segítségével. (4. fejezet, 4.6. pont); 

• Az egyes MBH üzemek teljesítményének komplex költség-haszon elemzése, a 

környezeti hatások bevonásával. (4. fejezet 4.7. pont); 

• Az irányításommal tervezett MBH technológiák és a tervezési tapasztalatok 

bemutatása (5. fejezet); 

A hipotéziseimre és a kérdéseimre vonatkozó következtetések és tézisek a disszertáció 

6. fejezetében találhatók. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A mechanikai biológiai hulladékkezelés fejlődése 

2.1.1. A mechanikai biológiai hulladékkezelés kialakulása 
 

A nyugat európai országokban már a 70-es évek elején felismerték, hogy a 

folyamatosan növekvő tendenciát mutató hulladékkeletkezés miatt a hulladék lerakása a 

jövőben egyre nagyobb problémákat fog jelenteni. A hulladéklerakók, még a megfelelő 

műszaki védelem mellett is jelentős kibocsátásokkal (csurgalékvíz, depógáz, szaghatás) 

terhelik a környezetet, amelyekért elsősorban a lerakókban lezajló biológiai folyamatok, 

az elhelyezett szerves anyagok bomlása a felelős. (Stegmann, 2005) 

Az első hulladék előkezelési technológiák, ezért főként a szerves anyagok elválasztására 

és a lerakás, vagy a hasznosítás előtti biológiai kezelésére fókuszáltak. Az első egyszerű 

mechanikai-biológiai hulladékkezelő művek (MBH) Németországban az 1970-es 

években létesültek (Kuehle-Weidemeier – Lange, 2007) Ezek az üzemek nagyon 

egyszerű technológiai folyamatokkal és berendezésekkel a lerakásra alkalmas hulladék 

előállítására irányultak. (Thiel – Thomé-Kozmiensky, 2010) A települési szilárd 

hulladékok (TSZH) mechanikai-biológiai kezelésével jelentősen csökkent a depógáz és 

a csurgalékvíz kibocsátás, valamint a szükséges hulladéklerakó térfogat. (de Arau´jo et 

al., 2008) 

Ausztriában az 1970-es évek közepe óta épülnek MBH-k, amelyek kezdeti feladata a 

maradék hulladék komposztálása, stabilizálása – Restmüllhygienisierung - volt. Az 

alkalmazott technológiai folyamatok során a maradék hulladékból kiválasztották a 

hasznosítható és az inert anyagokat, és a magas szerves anyag tartalmú frakciót, 

amelynek komposztálásával, a lerakandó hulladék biológiai aktivitását és egyúttal a 

szükséges hulladéklerakó térfogatot is csökkentették. (Mitterwallner – Himmel, 2015)  

Az európai jogszabályok és a hulladék-előkezelési technológiák fejlődésével a TSZH 

egyre nagyobb része került biológiai kezelésre például, Olaszországban, Svájcban, 

Spanyolországban és Franciaországban. (Csőke et al., 2006; Steiner, 2005; Steiner, 

2007) 
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A kelet európai országok közül elsőként Csehszlovákiában az 1970-es és 1980-as 

években épültek TSZH komposztálására alkalmas üzemek. Lengyelországban, ahol ez a 

technológia a legszélesebb körben elterjedt, ugyancsak az 1980-as években létesítették 

az első TSZH komposztálására alkalmas üzemeket. Magyarországon a kísérletek a 

vegyesen gyűjtött TSZH MBH kezelésének vizsgálatára 2001-ben a Miskolci Egyetem 

közreműködésével a Vertikál Zrt Polgárdi telepén kezdődtek, (Csőke et al., 2006a; 

Csőke et al., 2006b; Csőke, 2010) az első MBH létesítményt pedig 2004-ben helyezték 

üzembe. (Steiner, 2005; Steiner, 2007) 

Az első időszakban, az 1970-1990 között épült MBH üzemek esetében sok technológiai 

és üzemeltetési hiány merült fel, amelyek fő oka, hogy még nem voltak megfelelő 

üzemeltetési tapasztalatok. A nagyobb hiányosságok közé tartoztak az alábbiak (Csőke  

et al., 2006a): 

• Az RDF leválasztása csak tapasztalati úton történt, és a minősége általában rossz 

volt; 

• Nem voltak eszközök a nem vasfémek leválasztására és sok esetben vasfém 

leválasztásra alkalmas eszköz sem volt; 

• Sok esetben nem volt megoldva bomló szerves hulladékok kezelése; 

• Az üzemek nem teljesítették az emissziós előírásokat; 

A hulladéklerakó irányelvben (HLI) (Directive 1999/31/EC) a lerakható hulladékokkal, 

illetve előkezelésükkel kapcsolatos előírások következtében az MBH létesítményekből 

kikerülő anyagáramokkal szemben is szigorú követelmények fogalmazódtak meg. A 

HLI többek között a hulladéklerakóban elhelyezett biológiailag lebontható hulladék 

mennyiségének fokozatos csökkentését tűzi ki célul, mivel ezek meghatározó forrásai a 

hulladéklerakó-gáz és a csurgalékvíz keletkezésnek. (Velis, 2010a) Az MBH és a 

biológiai-mechanikai kezelés (BMH) mint előkezelési technológiák hatékony 

módszerek a hulladéklerakók biológiai aktivitásának csökkentésére, a káros környezeti 

hatások (csurgalékvíz, depógáz és szag emisszió) erőteljes csökkentésére, a kezeletlen 

hulladékhoz képest. (Pimolthai, 2010) Ezen túl alkalmasak a tüzelőanyagok előállítására 

és az újrahasznosított hulladék visszanyerésére a maradék hulladékból. (Cook et al., 

2015; Kalnacs et al, 2013; Kokalj – Samec, 2013; Saleem et al., 2016) 
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Európában a leginkább alkalmazott kezelési eljárás a hulladékégetés és energetikai 

hasznosítás mellett a maradék települési szilárd hulladék (MTSZH) vonatkozásában a 

mechanikai- biológiai hulladékkezelés lett. (Sarkady, 2014; Tintner et al., 2010) 

Az MBH technológiák fejlődése már a keretirányelv előkészítéssel párhuzamosan 

megkezdődött és –technológiai szempontból - a jelenlegi értelemben vett MBH-ról az 

1990-es évek közepétől beszélhetünk. Ezekben az MBH létesítményekben a 

szétválasztási eljárások, a haszonanyagok dúsítása és nemesítése, a kimenő 

anyagáramokkal szembeni szigorú minőségi elvárások következtében egyre 

bonyolultabbá vált.  

A nemzeti szabályozások átvették a hulladéklerakó irányelvben megfogalmazott célokat 

és kiegészítették azokat a saját előírásaikkal. A német szabályozás 2001-ben született, a 

településekről származó hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő 

elhelyezéséről szóló rendeletben - Abfallablagerungsverordnung – AbfAblV - határozta 

meg az MBH után lerakható frakciókkal szembeni követelményeket. (AbfAblV 2001; 

Thiel – Thomé-Kozmiensky, 2010). Ausztriában először 2002-ben határoztak meg, az 

új követelményeknek megfelelő MBH iránymutatásokat, amely alapján a régebben 

épült üzemek egy részét átalakították. (Mitterwallner – Himmel, 2015) A jelenleg 

hatályos szabályozást 2012-ben jelent meg, amely már figyelembe vette a hulladék 

égetéséről szóló irányelvet (Directive 2000/76/EC) is. A szabályozás kiterjed az 

engedélyezési, tervezési, építési, technológiai, üzemeltetési elvárásokra, valamint 

meghatározza a kibocsátási határértéket, a környezetvédelmi követelményeket és az 

ellenőrzési feladatokat is. (Mitterwallner – Himmel, 2015) 

Az új szabályozások hatására a mechanikai-biológiai kezeléssel kapcsolatban a 

következő elvárások (Arsova, 2015; Department for Environment, 2013; Kuehle-

Weidemeier – Lange, 2007) fogalmazódtak meg: 

• Minél nagyobb arányban hasznosítsák az anyagukban újrahasznosítható 

anyagokat, beleértve a stabilizált, komposztszerű anyagokat is;  

• Jó minőségű, nagy energiatartalmú hulladékból származtatott szilárd 

tüzelőanyagokat (SRF/RDF) gyártsanak; 

• Csökkentse a hulladéklerakásra kerülő TSZH mennyiségét; 
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• Csökkentse a hulladéklerakókba kerülő biológiailag lebontható anyag 

mennyiségét, ezáltal csökkenjen a hulladéklerakó-gáz mennyisége és a keletkező 

csurgalékvíz szennyezettsége; 

 

2.1.2. MBH technológiák és eljárások 
 

A mechanikai-biológia hulladékkezelés egy fejlett anyagáram menedzselés, ahol a 

hulladékok szétválasztásával és a biológiai degradálásával a hulladékáramban lévő 

anyagokat a piaci, vagy jogi elvárásoknak megfelelő kimenetekké alakítják, azaz 

értékes, vagy jól kezelhető, vagy lerakható anyagokká dolgozzák fel. (Velis et al, 

2010a) Ennek köszönhetően az MBH technológia egyik legfontosabb tulajdonsága, 

hogy jól alkalmazható a hulladéklerakó irányelvben és a nemzeti újrahasznosítási 

célokban megfogalmazott különböző kezelési és hasznosítási célok elérésére.  

A maradék települési szilárd hulladék mechanikai eljárásokkal történő kezelése, az 

eltérő kezelési és technológiai célok, illetve az alkalmazott technológiai berendezések és 

eljárások alapján három csoportba sorolható (Csőke et al. 2006a; Nelles et al., 2012): 

1. mechanikai biológiai stabilizálás (MBS eljárás); 

2. mechanikai fizikai stabilizáció (MFS eljárás); 

3. mechanikai biológiai hulladékkezelés (MBH eljárás); 

Egyes kutatók a fenti hármas besorolást kiegészítik egy negyedik csoporttal is (Arina – 

Orupe, 2012; Thiel – Thomé-Kozmiensky, 2010;): 

4. Anyagáram-elválasztás (AÁE);  

A 2.1. a, ábrán látható MBS típusú technológiáknál a biológiai kezelés megelőzi a 

mechanikai szétválasztást. (Cook et al., 2015) Ebben az eljárásban a hulladék 

fellazítását és előaprítását követően biológiai stabilizálással, vagy biológiai szárítással 

(bio-drying) biztosított a biológiai bomlás és ennek során a hulladékban lévő nedvesség 

és az illékony szilárd anyagok jelentős része távozik. (Rada et al., 2005) A biológiai 

kezelést követi a visszamaradt anyag nemesítése és a tüzelőanyag előállítása. Az MBS 

technológiát figyelembe véve a mechanikai és biológiai egységek sorrendjének 

változását, biológiai-mechanikai hulladékkezelésnek (BMH) is nevezik. (Velis et al., 

2010a)  

mailto:dace.arina@gmail.com
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2.1. ábra: Mechanikai kezelési eljárások a, mechanikai biológiai stabilizálás (MBS eljárás), b, 
mechanikai fizikai stabilizáció (MFS eljárás), c, mechanikai biológiai hulladékkezelés (MBH eljárás) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A mechanikai fizikai stabilizációs eljárásoknál a 2.1. b, ábra alapján a bemenő 

anyagáram kiszárítása termikus úton, külső hőforrás igénybevételével történik, így 

biztosítva a nedvességtartalom csökkentését. (Csőke et al., 2006a; Thiel – Thomé-

Kozmiensky, 2010;)  

A 2.1. c, ábra szerint a MBH típusú technológiáknál a technológiai folyamat elején, a 

biológiai kezelés előtt, megtörténik a száraz, nagy fűtőértékű anyagáram leválasztása és 

tüzelőanyaggá való feldolgozása. (Cook et al., 2015; Csőke et al., 2006a; Thiel – 

Thomé-Kozmiensky, 2010;) A maradék, magas biológiailag lebomló anyaghányadú 

frakció pedig biológiai kezelésre kerül. 

Az AÁE típusú üzemekben valójában mechanikai kezelést végeznek, amikor a maradék 

települési szilárd hulladékot mechanikai módszerekkel különféle anyagáramokra 

választják szét (Arina – Orupe, 2012; Thiel – Thomé-Kozmiensky, 2010): 

• Nagy fűtőértékű frakció tüzelőanyag felhasználásra: RDF; 

• Anyagában hasznosítható alkotók: fémek, üveg; 

• Magas biológia anyag tartalmú frakció biológiai kezelése és lerakása; 

 

2.1.3.  Európai kitekintés 
 

A mechanikai biológiai hulladékkezelő létesítmények száma Európában a 2005-től 

2011-ig terjedő időszakban mintegy 60%-kal emelkedett. A több mint 330 üzem 

feldolgozó kapacitása mintegy 33 millió tonna/év volt. (Arsova, 2015; Ecoprog, 2015) 

mailto:dace.arina@gmail.com
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Ez a dinamikus növekedés az elmúlt 6 évben tovább folytatódott és az MBH üzemek 

száma 2017 év elején elérte az 570-t, éves bemenő kapacitásuk pedig az 55 millió 

tonnát. A növekedési trend az Ecoprog kutatási jelentése szerint még tovább folytatódik, 

a 2025-re becsült kapacitás 65 millió tonna, amelyet 690 üzemben fognak feldolgozni. 

(Ecoprog, 2017) 

Európában a legnagyobb kiépített MBH kapacitás Olaszországban van, ahol 133 

üzemben 14 millió tonna hulladékot kezelnek. (Arsova, 2015; Nelles et al. 2012) A 

hulladékok mechanikai-biológiai kezelése terén nagy hagyományokkal rendelkező 

Németországban a 61 MBH üzemben a keletkező mennyiség mintegy 25%-át, 6,6 

millió tonna/év TSZH-t dolgoznak fel mechanikai előkezeléssel, mechanikai-biológiai 

hulladékkezeléssel, mechanikai biológiai szárítással, vagy mechanikai-fizikai 

szárítással. (Kuehle-Weidemeier1 – Lange, 2007; Thiel – Thomé-Kozmiensky, 2010) 

Ausztriában 16, Spanyolországban 84 MBT üzem működik, amelyek teljes kapacitása 

800.000, illetve több mint 10,5 millió tonna/év. (Arsova, 2015; Mitterwallner – 

Himmel, 2015) Angliában 21 MBH és 1 mechanikai kezelő működik. A teljes 

engedélyezett kapacitásuk 2,48 millió tonna.(Cook et al. 2015) 

A kelet- és délkelet-európai országokban a hulladék keretirányelvben meghatározott 

célok eléréséhez szükséges TSZH feldolgozó létesítmények telepítése általában csak az 

utóbbi évtizedben kezdődött, pedig az MBH rendszerek alapvető hozzájárulást 

jelenthetnek ezen előírások közép- és hosszú távon teljesítésében. (Steiner, 2005) 

A legnagyobb kapacitás Lengyelországban áll rendelkezésre, 93 MBH üzem, 2,079 

millió tonna/év kapacitással (2012), amelyek egyrészt új építésű üzemek másrészt a 

korábban létesült MBH-k felújításával jöttek létre. (Den Boer, E.2015). Észtországban 3 

MBH üzemel 265 ezer tonna kapacitással, de ez meghaladja az országban keletkező 

TSZH mennyiségének 50%-t. (Ecoprog, 2017) A Cseh Köztársaságban jelenleg nem 

működik mechanikai biológiai hulladékkezelő mű (Juchelková et al., 2015), pedig Kelet 

Európában az 1970-es és 1980-as években, a volt Csehszlovákiában épültek az első 

TSZH komposztálására alkalmas üzemek. 

Jelentős fejlődés zajlott le Magyarországon is, ahol a 25 MBH és mechanikai 

hulladékkezelő (MH) tervezett kapacitása meghaladja az 1,3 millió tonnát. (NHKV, 

2017) A Magyarországon létesített MBH üzemek két technológiai változat, a BMH 

vagy az MBH köré csoportosíthatók. Az első esetben a beérkezett települési szilárd 
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hulladékot az aprítást és fém leválasztást követően biológiai kezelésnek vetik alá, majd 

ezt követően választják le a tüzelőanyagot. Ilyen technológia van például a Győr-

Sashegyi Hulladékkezelő Központban.(Bezeczky-Bagi, 2010; Bezeczky-Bagi, 2011; 

Nagy – Cseppely, 2012). A második esetben a hulladékáramból leválasztásra kerül a 

biológiai frakció (<80-100 mm), amit stabilizálnak, még a durva frakcióból (> 80-100 

mm) választják le a tüzelőanyagot. Erre a technológiára példa a Kerepes, Ökörtelek-

völgyi hulladékkezelő központ (Bezeczky-Bagi, 2010; Bezeczky-Bagi, 2011; Nagy – 

Cseppely, 2012). 

Bár az MBH koncepció Európában született, azóta sikeresen elterjedt Észak-, és Dél-

Amerikában, Ausztráliában és Ázsiában is. (Akdag et al., 2016; Arsova, 2015; Jo, Mi-

Hyun et al., 2013; Möller, 2017; Tungtakanpoung, 2006; Sivakumar et al., 2015) 

 

2.2. Mechanikai kezelés 

 

A mechanikai eljárások megváltoztatják a hulladék fizikai jellemzőit, hogy 

megkönnyítsék a komponensek szétválasztását és szennyező anyagok eltávolítását a 

hulladékáramokból (Csőke et al., 2006a; Velis, 2010a) A mechanikai kezelés alatt több, 

egymásra épülő kezelési folyamat kombinációját alkalmazzák. Ez a kombináció függ a 

kezelés céljától, a beérkezett anyag összetételétől és a fő termék minőségi 

követelményeitől. (Csőke et al., 2006a) Az RDF/SRF előállítása során különösen a 

nedves (biológiailag lebomló) és az inert anyag komponensek (fémek, kő, tégla,) 

leválasztását kell megoldani, ezáltal dúsul a tüzelőanyag és ezzel párhuzamosan nő a 

fűtőértéke is.(Beckmann et al., 2012) 

A mechanikai kezelés során alkalmazható kezelési folyamatok (Leavens (szerk), 2003): 

 Méretcsökkentés (aprítás, forgácsolás és őrlés); 

  Szitálás (Méret szerinti szétválasztás); 

 Szétválasztás, mechanikai elválasztás (Fajsúly, Alak, mágneses tulajdonságok 
szerint); 

 Anyag szerinti szétválasztás; 

• Szállításra való előkészítés (szárítás, pellet készítés, csomagolás); 

  Tárolás; 
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Az MBH üzemekben a fenti technológiai folyamatokhoz számos gépészeti berendezést 

használnak A legtöbb műveletet a bányászati iparban (pl. szén és az érc feldolgozás) 

fejlesztették ki, és adaptálták a hulladékáram szétválasztására. (Velis, 2010a; Velis et al, 

2010b) 

Az aprítás fontos szerepet játszik a hulladék előkészítésében. Az anyagot a további 

feldolgozási folyamatokhoz alkalmas szemcseméretre (szállítás és kezelés, válogatás), 

valamint a biológiai kezelésre való előkészítéshez is csökkenteni kell. (Csőke et al., 

2011; Schubert – Bernotat, 2004) Az aprítás homogenizálja a feladott hulladék 

szemcseméretét.(Csőke et al., 2006a; Csőke et al., 2012; Erdős, 2015; Ladányi, 2015) 

A méret szerinti szétválasztás az aprítás utáni anyaghalmazt eltérő méretű 

anyagáramokra választja szét. (Csőke et al., 2006a) Az MBH technológiában a méret 

szerinti szétválasztás az egyes szemcseméret kategóriák jellemző anyagtartalmán alapul. 

Ezzel a módszerrel jól elkülöníthető a magas biológiailag lebomló hulladék tartalmú 

frakció és a további feldolgozásra kerülő tüzelőanyag alapanyag. (Kiss, 2007; Leitol, 

2015; Erdős, 2015) A bejövő hulladék nagy nedvességtartalma csökkenti az elválasztás 

hatékonyságát (Jo, Mi-Hyun et al., 2013), míg az anyag szárítása (pl. bio-szárítás) 

javítja a kezelési minőséget és ezáltal a felhasználási lehetőségeket. (Schu, 2007) 

Gyakorlati tapasztalatok alapján a <20 mm –es szemcsék másodtüzelőanyag-termék 

előállítása szempontjából értéktelenek. (Csőke – Alexa – Ferencz, 2007) A biológiailag 

lebomló hulladék mintegy 85-90%-a a 80 mm alatti frakcióban található, a > 80 mm 

szemcseméretű rész a tüzelőanyag alapanyag. (Schu, 2007)  

A feladott hulladék súly szerinti szétválasztásában a folyamat hatékonyságának 

előfeltétele a szemcseméret homogenitása. Ezzel a módszerrel két, vagy több 

anyagáramra lehet bontani a hulladékot. Általában két frakciót – nehéz és könnyű 

frakció választanak szét. (Erdős, 2015) A nehéz frakciót főként inert anyagok alkotják 

(kő, tégla, üveg, stb.). A könnyű frakcióban nagyrészt műanyagok, papír, textil és egyéb 

éghető hulladék található. (Csőke et al., 2011) Az elválasztásra általában 

légosztályozókat használnak. Az osztályozó típusának kiválasztását a termék 

követelményei, a technológiai és gazdasági tényezők határozzák meg. (Sarkady et al., 

2014; Shapiro – Galperin, 2005) 

A hulladékban lévő fém egyrészt értékes másodnyersanyag, másrészt az égetés 

szempontjából nem kívánatos összetevő. A fémek eltávolítása egyben az aprítógépek 
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védelmét is szolgálja, extra kopás vagy törés ellen (Ladányi, 2015). A maradék TSZH-

ban lévő fémek nagyobb része mágnesezhető (Fe), a kisebb része pedig nem 

mágnesezhető fém. (NFe). Ezt a tulajdonságot kihasználva mágneses leválasztókkal 

elkülöníthetők a vas és vas tartalmú anyagok. A nem vasfémeket pedig örvényáramú 

szeparátorral lehet leválasztani. (Csőke et al., 2006a, Nagy – Cseppely, 2012) 

A hulladék anyag szerinti szétválasztásával, vagy az értékes, hasznosítható 

hulladékokat, vagy a feldolgozási folyamatban zavaró, esetleg a végtermékben káros 

anyagokat lehet kiválasztani. Az elkülönítés az egyes anyagfajták optikai tulajdonságai 

(szín, fényvisszaverés, fényáteresztő képesség) segítségével történik. Ezzel a módszerrel 

választhatók ki a hasznosítható műanyagok, fémek, üveg vagy a zavaró inert 

hulladékok, illetve a tüzelőanyag minősége szempontjából káros klór tartalmú anyagok. 

(Sarkady et al., 2014; Sarkady et al., 2015)  

A kezelés technológiai folyamataihoz használható gépek és berendezések listáját a 2.1. 

táblázat foglalja össze.  

2.1. táblázat: Mechanikai kezelési eljárásokban alkalmazott berendezések és technológiai szerepük 

 

Forrás: Archer, E. et al., 2005; Csőke et al., 2006a; Csőke, 2010; Department for Environment, Food & 

Rural Affairs, 2013; Enviros Consulting Limited on behalf of Defra, 2005; Erdős, 2015; Sarkady et al., 

2014; Sarkady et al., 2015; Velis, 2010a; Velis, 2010b; alapján saját szerkesztés 

A tüzelőanyag sűrűsége (fajsúlya) kicsi, az ömlesztett tárolásának helyigénye nagy, 

ezért csak rövid, egy-két hetes időszakra elegendő tárlóhelyet tudnak a feldolgozók – és 

a felhasználók is – kialakítani. A nagyobb volumenű tárolás egyik lehetősége a bálázás 

Folyamat Gép Műveleti cél
Kalapácsos törő
Vágómalom
Forgótárcsás nyíró művek
Gólyosmalom
Dobszita
Sík sziták
Csillag szita
Tárcsás szita
Pálcás szita
Állandó mágnes
Elektromágnes

Nem vasfém leválasztás Örvényáramú szeparátor Nem mágnesezhető fémek (Al, Cu) elválasztása
Keresztáramú légosztályozó
Ellenáramú légosztályozó
Elszívó áram készülék
Kőcsapda Biokezelés után inert anyagok (kő, beton, üveg) leválasztása
Optikai leválasztó  (NIR)
Röntgen (X-ray)
Bálázógép
Bálacsomagoló
Pelletáló
Brikettáló
Előkamrás prés Ömlesztett szállításra előkészítés, gépkocsi közvetlen táplálása

Tárolás, szállításra való 
előkészítés

Tüzelőaanyag és haszonanyagok bálázása, bálák csomagolása, tárolás, 
szállítás, kezelsé egyszerűsítése 

Tüzelőanyag-ááramból a nehéz nem éghető, inert anyagok kiválasztása, 
Biológiai kezelés után a komposztálódott anyag és a könnyű (éghető anyag) 
szétválasztása, 

Aprítás

Méret szerinti szétválasztás

Vasfém leválasztás

Súly szerinti leválasztás

Anyag szerinti szétválasztás

Hulladék előaprítása, homogenizálása, utóaprítása

Kisebb méretű (<60-80 mm) magas biológaia anyag tartalmú (nedves) 
hulladékok és a durva (>60-80 mm)nagy fűtőértékű anyagok szétválasztása, 
Biológiai kezelés után a komposztálódott anyag                (< 20-30 mm) és a 
szennyező, vagy éghető anyag elválasztása 

Mágnesezhető fémek kiválasztása

Anyagában hasznosítható összetevők (műanyag, üveg, Al), vagy szennyező 
anyagok (klór tartalmú anyag) leválasztása
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és csomagolás, amellyel az ömlesztett térfogat 1/10 részére csökkenthető a bálázott 

anyag térfogata. (Bezeczky-Bagi, 2011; Csőke et al., 2011) A másik lehetőség a 

tüzelőanyag pelletálása, vagy brikettálása, amely hasonló mértékű térfogatcsökkenést 

eredményez. (Nagy – Cseppely, 2012). 

 

2.3. Biológiai kezelés 

 

Az MBH, vagy BMH rendszerekben a biológiai kezelés sajátsága, hogy a kezelendő 

anyagáram a biológiailag lebomló összetevők mellett 15-50 % idegen anyagot 

tartalmaz. Ennek ellenére a biológiai kezelésre az aerob és anaerob biológiai folyamatok 

egyaránt alkalmazhatók (Meller et al., 2015), de ezeket hozzá kell igazítani a maradék 

hulladék összetételéhez és az elérni kívánt célokhoz. (Stegmann, 2005) A biológiai 

hulladékkezelési eljárások fő célkitűzései is jelentősen eltérnek egymástól (Velis, 

2010b), lehet stabilizált hulladék lerakása, vagy felhasználása takarásra (Department for 

Environment, Food & Rural Affairs, 2013), lehet magas fűtőértékű tüzelőanyag 

előállítása, de lehet biogáz termelés is. 

A leggyakrabban alkalmazott biológiai eljárásokat a 2.2. számú táblázat foglalja össze: 

2.2. táblázat: Biológiai kezelési eljárások 

 

Forrás: Arsova, 2015; Department for Environment, Food & Rural Affairs, 2013; Enviros Consulting 

Limited on behalf of Defra, 2005; Nagy (szerk.), 2006 alapján saját szerkesztés 

A biostabilizálás az aerob bomlás egyik változata, amelyet mechanikai biológiai 

kezelésnél (MBT) alkalmaznak a maradék települési hulladék száraz és részleges 

stabilizálására, annak érdekében, hogy olyan stabilizált szerves frakció jöjjön létre, 

amely alkalmas lerakásra vagy takarásra a hulladéklerakó üzemeltetése során. (Rada et 

al., 2005; Velis et al., 2009) A biostabilizáció hosszú idejű folyamat, ahol a cél a 

Fő eljárás Al-kategória Technológiai cél
nyílt prizmás Biostabilizálás, általában lerakási céllal

takart, levegőztetett
Biostabilizálás, lerakási céllal, vagy további 
nemesítésre

zárt (csarnok, in-wessel) Biostabilizálás, vagy bioszárítás
zárt  (alagút) Biostabilizálás, vagy bioszárítás

Perkoláció
Biogáz termelés - a szerves anyagot folyékony 
fázisba helyezzi át

Anaerob erjesztés Biogáz termelés 

Aerob komposztálás

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852408010912?via%3Dihub#%21
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legmagasabb szerves szén konverzió elérése (Rada et al., 2005). Ez az időszak az 

alkalmazott eljárástól függően 1-3 hónap is lehet. 

Olasz kísérleti eredmények a kényszer levegőztetett eljárást vizsgálva azt mutatták, 

hogy 4 hetes biológiai kezelés után a hulladék még mindig igen reakcióképes. Az 

eljárás időtartamának 7 hétre történő meghosszabbításával már jó biológiai stabilitási 

fokot értek el (Di Lonardo et al., 2017). A végtermék a stabilizált biohulladék egy 

komposztszerű anyag, amelynek összetétele a bejövő hulladékáramtól, a kezelési idő 

hosszától és kismértékben a szemcse mérettől függ. (Donovan et al., 2010) 

Más kísérletek is azt mutatják, hogy a TSZH-ból származó <90 mm szemcsenagyságú 

hulladékoknál 28 nap kényszerlevegőztetés és forgatás után a hulladékban lévő szerves 

anyagok lebomlása nem fejeződött be. (Salati et al., 2013)  

Francia kísérleti eredmények szerint az előaprított TSZH nagy szemcsemérete jobb 

légáteresztő képességet biztosít, ami növelheti a levegőáramlási sebességét és így a 

hulladékon keresztül fúvott levegő szárító hatását, különösen akkor, ha ez magas 

hulladékhőmérséklettel is párosul. Ráadásul a hulladék nem tudja megtartani a 

nedvességet sem a nagy mennyiségű műanyag miatt. (Lornage, et al., 2007) Ez a 

jelenség hátrányos a bomlási folyamat szempontjából. 

A TSZH biológiai kezelésének nyílt prizmás és takart, levegőztetett eljárásainak 

eredményeit összehasonlítva megállapították, hogy takart prizma esetén az aerob 

biológiai lebontás során 33 %-kal csökkent a hulladék tömege, a nyílt prizma esetén 

csak 8 %-al. Takart eljárásnál a tüzelőanyag frakció tömegkihozatala 21 %, fűtőértéke 

14,3 MJ/kg, a nyílt eljárásnál pedig az eredmény 45 %, és 11,4 MJ/kg volt. Az 

adatokból megállapítható, hogy a takart eljárásban a degradáció jóval nagyobb mértékű 

volt, mint a fedetlen prizmában (Nagy et al. 2011) 

A biológiai szárítás jó megoldás a települési szilárd hulladék tüzelőanyag előállítási célú 

kezelésére. (Sugni – Calcaterra - Adani, 2005) A biológiai-szárítás alapja az exoterm 

reakciók kiaknázása, ellenőrzött levegőztetéssel a nedvességtartalom legnagyobb 

részének elpárologtatása a hulladékból a legalacsonyabb szerves szén konverzió 

mellett.(Grosso et al., 2016; Rada et al., 2005; Velis, 2010a) A bio-szárítás rövid idejű 

folyamat (Rada et al., 2005), a kezelési ciklusok 7-15 napon belül befejeződnek. A 

folyamatban a súlycsökkenés 25-30 tömeg %, ami főleg H2O, CO2 és illékony szilárd 

anyagok távozásának eredménye. (Grosso et al., 2016; Velis et al., 2009) Bio-szárítással 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852408010912?via%3Dihub#%21
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kiváló minőségű, magas fűtőértékű és biomassza-tartalmú szilárd visszanyert 

üzemanyag (SRF) állítható elő. (Velis et al., 2009) A biológiai szárítás után további 

elválasztási műveletek szükségesek, amivel a nem éghető anyagok (fémek, inert 

anyagok) eltávolíthatók a tüzelőanyagból.(Cook et al., 2015; Kiss, 2012) 

A települési szilárd hulladékok bio-szárításánál jobb eredmények érhetők el, ha 

levegőáramlás iránya napi rendszerességgel változik. Az eredmények azt mutatják, 

hogy ez a módszer javítja a fűtőértéket, csökkenti a nedvességtartalmat és homogénebb 

végtermékhez vezet (Sugni – Calcaterra - Adani, 2005) 

A települési szilárd hulladékok anaerob kezelésére elsősorban a száraz fermentációs 

eljárások alkalmazhatók. Az eljárás előnye, hogy nem kell a hulladékot nagy energia 

bevitellel aprítani (szemcseméret <5 mm) és a szárazanyag tartalmát jelentősen 15 % 

alá csökkenteni. A száraz fermentációs eljárásnál a TSZH-t előaprítják, vagy a 

mechanikai kezelés folyamatában leválasztott magas szerves anyag tartalmú hulladékot 

légmentesen zárt kamrákban helyezik el. A kamrákban a hulladékot telepített forgató 

berendezéssel forgatják, vagy perkolátummal átmossák. A keletkező gázokat a 

kamrából elszivattyúzzák, átmosás esetén a perkolátum tartályból gyűjtik össze. Az 

előállítható biogáz mennyisége 30-100 Nm3/tonna. (Csőke, 2010).  

 

2.4. A mechanikai-biológiai hulladékkezelés anyagáramai 

2.4.1. Anyagáram-elemzés 
 

Az MBH ki és bemenő anyagáramainak megismerése és modellezése fontos a hatékony 

tervezés és üzemeltetés szempontjából. Ennek módszere az anyagáram-elemzés (MFA). 

Az anyagáramlás-elemzés az anyagok áramlásainak és készleteinek szisztematikus 

értékelése, a térben és időben meghatározott rendszeren belül. (Brunner – Rechberger, 

2013) 

A mechanikai biológiai hulladékkezelés az anyag specifikus hulladékkezelésre, mint a 

tömegáram elválasztására leginkább használt eljárás, (Nelles et al., 2012) aminek 

technológiája az 1990-es évek elején elindította a maradékhulladék anyagáramlás-

specifikus kezelését. (Steiner, 2007) Az összetett anyag feldolgozási és szétválasztási 

folyamatok révén az MBH egy hatékony anyagáramlás-menedzsment eszköz lett. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852408010912?via%3Dihub#%21
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(Soyez, 2003; Velis, 2010a; Velis, 2010b) Az MBH-ra vonatkoztatott MFA modell 

magába foglalja a rendszerbe való bevitelt, a feldolgozási folyamatokon keresztül 

történő áramlásokat és a rendszer kimeneteit. Az MFA alapú teljes anyagmérleg 

megmutatja, hogy elérték-e az adott célokat, azaz a hulladékban lévő anyagokat 

megfelelő kimenetekké és forgalomképes termékekké dolgozták-e fel (Brunner – 

Rechberger, 2013; Soyez, 2003; Velis, 2010a) 

 

2.4.2. Bemenő anyagáramok, 
2.4.2.1. Hulladék összetétel 

 

Az MBH jellemző bemenő hulladékáramai a TSZH, a MTSZH, illetve az ipari, 

kereskedelmi hulladékok. Ezek a hulladékok inhomogén, nagy fűtőértékű, bomló 

szerves anyagokban gazdag, műanyagokat, papírokat, fém és ásványi összetevőket 

tartalmazó keverékek. (Soyez, 2003) A keletkező települési szilárd hulladék 

összetételére hatással van többek között az életszínvonal, a fogyasztói szokások, a 

településszerkezet és a kultúra, valamint a szezonális hatások. (Beckmann et al., 2012; 

Leitol, 2016) Az MBH-ba kerülő vegyes maradék hulladék összetételét ezeken túl 

befolyásolja az elkülönített hulladékgyűjtési lehetőségek megléte, illetve azok típusai és 

fejlettsége is. (Leitol, 2016) 

A hulladék összetétel vizsgálati eredményei alapján a legnagyobb részarányt mintegy 

30-40%-ot a biológiailag lebomló szerves frakció képviseli. Ennek nagyobb hányada a 

konyhai és az élelmiszer hulladék (80-90%) és kisebb hányada a kerti zöld hulladék. 

(Arina – Orupe, 2012; 2013; Bonifazi et al., Ionescu et al., 2008 Leitol, 2016) A szerves 

hulladék arányát tovább növeli a finom frakcióban (<20 mm) található bomló szerves 

hulladékok aránya, amely egyes vizsgálati eredmények szerint 70 - 80% körül alakul. 

(Arina – Orupe, 2012; Grosso et al., 2016; Meller et al., 2015) 

A papír és karton, valamint a műanyag részaránya is jelentős 15-25%, illetve 10-18%. A 

szelektív gyűjtés elterjedésével és a hatékonyságának növelésével azonban az arányuk 

csökken, ami jelentős hatást gyakorol a maradék hulladék fűtőértékére. Calabrò 

vizsgálatai szerint, ha a papír, karton, fémek, műanyagok, fa és textilek külön gyűjtése 

35%-os hatékonysággal működik a kezeletlen maradék TSZH fűtőértéke több mint 

20%-al csökken. (Calabrò, 2009)  

mailto:dace.arina@gmail.com
mailto:dace.arina@gmail.com
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A fém hulladék részaránya 3-5%, amelynek nagyobb része 2,5- 4,3% vasfém, kisebb 

hányada 0,5-0,7% nem vasfém (Al, Cu). A vegyes TSZH általános összetételét a 2.2. 

ábra mutatja. 

 

2.2. ábra: TSZH összetétele 

Forrás: Arina – Orupe, 2012; Bonifazi et al., 2008; Ionescu et al., 2013; Leitol, 2016 alapján saját 
szerkesztés 

Az integrált TSZH gazdálkodási rendszerekben az MBH bemenő hulladékáramának 

meghatározásához vizsgálni kell a jelenlegi és jövőbeli hulladékgazdálkodási 

tendenciák figyelembevételével a hulladékáramokon alapuló anyagmérleget, a hulladék 

összetétel változásait, fizikai és kémiai tulajdonságokat és az energetikai potenciált. 

(Ionescu et al., 2013) Ha a hulladék keletkezése determinisztikus, a hulladékáram-

elosztási problémát rendszerint stratégiai tervezési modellek részeként kell megoldani. 

(Ghiani et al., 2014) 

 

2.4.2.2. Szemcse méret eloszlás elemzése 

 

A feldolgozás technológiai tervezésének szempontjából fontos tényező a hulladék 

szemcseméret szerinti eloszlása. A szemcseméret befolyásolja a mechanikai feldolgozás 

hatékonyságát, az egyes szétválasztási technológiák használhatóságát. (Csőke et al., 

2011; Leitol, 2016)  

Az MBH technológiára feladatott TSZH-n belül az egyes hulladékalkotók 

szemcseméret eloszlása a méretszerinti szétválasztás alapja. Minden egyes 
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hulladékalkotóhoz rendelhető egy szemcseméret határ, amely alatt, vagy fölött az adott 

frakció döntő hányada található. A szemcseméret és a hulladékalkotók közötti 

összefüggést több kutató (Beyer – Pretz, 2004; Csőke – Bokányi, 2007; Csőke et al., 

2006a, Kalnacs, 2013; Kiss, 2007; Leitol, 2016; Nagy et al., 2011; Sarkady et al., 2014, 

Velis, 2010a; Velis et al, 2010b;) vizsgálta, akik szintén hasonló eredményekre jutottak. 

A szemcseméretek alapján a hulladékáram három kategóriába sorolható. (Arina – 

Orupe, 2012; Csőke – Alexa – Ferencz, 2007; Csőke et al., 2006b; de Arau´jo et al., 

2008; Kalnacs, 2013; Sarkady et al., 2014) Az eredmények alapján a hulladékáram 

megoszlása az egyes kategóriákban a következő (de Arau´jo et al., 2008; Kalnacs, 

2013): 

• Finom frakció: 26-36 % 

• Közepes frakció: 38-43 % 

• Durva frakció: 13-25 % 

A TSZH szemcseméret tartományainak vizsgálata alapján a:  

• <30-50 mm anyaghalmaz biológiailag lebomló anyagokban gazdag; 

• 60-75 mm anyaghalmaz mind biológiailag lebomló, mind égethető 

anyagokban szegény,  

• >75-100 mm anyaghalmaz tartalmazza az égethető anyagok jelentős részét. 

(Csőke  et al., 2006b; Csőke et al., 2011; Kiss, 2007,) 

Az egyes hulladékalkotók eltérő energiatartalma következtében a jellemző 

szemcseméret eloszlással szoros összefüggésben a fűtőérték is változik. Az értékeket a 

2.3. táblázat mutatja be. 

2.3. táblázat: TSZH alkotóinak szemcseméret eloszlása 

 

Forrás: Arina – Orupe, 2012; Csőke – Alexa – Ferencz, 2007; Csőke et al., 2006b; Sarkady et al., 
2014 alapján saját szerkesztés 

Megállapítást nyert az is, hogy a szemcseméret csökkenésével szignifikánsan nő a 

hamu- és nedvességtartalom. (Csőke et al., 2006b) 

Frakció Szemcseméret  
minimum maximum

Finom < 50 6,3 7
Közepes 51-100 10,6 13
Durva > 100 13,2 21

Fűtőérték (MJ/kg)

mailto:dace.arina@gmail.com
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2.4.2.3. Nedvesség és klór tartalom 

 

A bemenő anyagok - összetételén és szemcseméret eloszlásán felül - legfontosabb 

paraméterei a nedvesség és a klór tartalom. A TSZH nedvességtartalma irodalmi adatok 

alapján átlagosan 30 – 45 % között változik (Arina – Orupe, 2012; Bonifazi et al., 2008; 

Calabrò, 2009; Csőke – Bokányi, 2007; Jo, Mi-Hyun et. al., 2013; Sipilä, 2002) 

A hulladék átlagos klór tartalma 0,3-1 % között változik (Csőke – Bokányi, 2007; 

Csőke et al., 2012; Sipilä, 2002), azonban az egyes szemcseméret tartományokban - 

finom, közepes, durva - az eloszlás nem egyenletes. A klór főként a durva frakcióban 

dúsul fel, ennek magyarázata, hogy ebben a frakcióban nagy arányban fordulnak elő a 

PVC tartalmú műanyagok (Arina – Orupe, 2012). A TSZH-ban lévő klór tartalom egyik 

fele szerves hulladékokból és sóból, másik fele klórozott hulladékokból származik. 

(Psomopoulos, 2014) 

 

2.4.3. Kihozatal 
 

Az MBH technológiáját egy vagy több elsődleges termelés előállítására lehet tervezni és 

optimalizálni (Department for Environment, Food & Rural Affairs, 2013; Di Lonardo et 

al., 2016; Velis, 2010a): 

• Hulladékból származtatott tüzelőanyagok (WDF, RDF, SRF); 

• Biogáz, energia- és hőtermeléshez; 

• Biostabilizált kibocsátás, amelyet hulladéklerakóban kell elhelyezni;  

• Komposztszerű anyag (CLO) a talajjavítási alkalmazásra;  

• A száraz újrahasznosított termékek (vas- és színesfémek, aggregátumok, üvegek, 

műanyag); 

• Feldolgozási maradékok; 

Az MBH legértékesebb kihozatalai az anyagában hasznosítható vas- és színesfémek, 

üvegek, műanyagok, valamint a tüzelőanyagok. A kimeneti arányok eltérnek az egyes 

alkalmazott technológiák, valamint feladott anyagok tulajdonságai alapján. Az általános 

MBH technológia kihozatali arányait az irodalmi adatok (Consonni et al., 2006; Csőke 

mailto:dace.arina@gmail.com
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et al., 2006a; Di Lonardo et al., 2016; Soyez, 2003; Thiel – Thomé-Kozmiensky, 2010) 

alapján a 2.4. táblázat foglalja össze. 

2.4. táblázat: MBH kihozatali arányok 

 

Forrás: Consonni et al., 2006; Csőke et al., 2006a; Di Lonardo et al., 2016; Soyez, 2003; Thiel – Thomé-

Kozmiensky, 2010 alapján saját szerkesztés 

Kuehle és társa Németországi vizsgálatai szerint az egyes technológiai csoportok (MFS, 

MBS, MBH) kihozatala között jelentős eltérések vannak a tüzelőanyagok és a lerakott 

maradékok tekintetében.(Kuehle-Weidemeier1 – Lange, 2007) A száraz kihozatalra –

veszteség nélkül – vetített tüzelőanyag és lerakási kihozatali arányokat a 2.5. táblázat 

tartalmazza. 

2.5. táblázat: Tüzelőanyag kihozatali arányok 

 

Forrás: Kuehle-Weidemeier1 – Lange, 2007 alapján saját szerkesztés 

Az ausztriai MBH üzemekben 2013-ban 378.643 t hulladékot kezeltek, amiből a teljes 

bemeneti frakció mintegy 50% -a, 195.000 t maradék hulladéklerakóba került. 

(Mitterwallner – Himmel, 2015) 

A háztartásoktól szelektíven gyűjtött száraz, energetikai célú hulladékot vizsgálva 

Nasrullah és társai megállapították, hogy, a mechanikai kezelés után az összes bemenő 

hulladékáramból 72% SRF és 3% fém (vas és színesfémek) nyerhető vissza. (Nasrullah 

et al., 2015b; Nasrullah, 2015) 

Más elemzések is kimutatták, hogy a hulladék nedvesség tartalmának csökkentése az 

RDF, vagy SRF mennyiségét növelte, (Arina – Orupe, 2012), ezért célszerű bevezetni a 

biológiai hulladék (beleértve a konyhai hulladékot) forrásnál való szelektív gyűjtését. 

(Kalnacs et al. 2013) Ráadásul a szelektív kerti és biológiailag lebontható 

Kihozatal (11) Kihozatal (13) Kihozatal (36) Kihozatal (43) Kihozatal (52)
Fe és Nfe 3% 4% 5% 1% 3%
Üveg - - 4% - -
WDF 47% 32% 35% 26% 19%
Egyéb égethető 11% - - - -
Veszteség 17% 30% 20% 20% 30%
Lerakás 22% 34% 35% 53% 49%

MBS MFS MBH
SRF 62% 81% 46%
Lerakás 10% - 41%

mailto:dace.arina@gmail.com
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hulladékgyűjtés - a maradék hulladékok nedvesség tartalmának csökkentésével - 

hozzájárul a magasabb fűtőértékű tüzelőanyag előállításához. (Leitol, 2016) 

A kihozatalra nem csak a technológiai és a feladott anyag, hanem az elválasztási határok 

is jelentős hatással vannak. Az elválasztási határ emelése növelheti az SRF hozamát, de 

csökkentheti a fűtőértéket a magasabb biológiai hulladék hányad és ezzel együtt a 

megemelkedett nedvességtartalom következtében. (Sarkady et al., 2015) 

Az RDF és SRF kihozatala növelhető a különböző kimenetekből, így például a 

biostabilizált frakcióból, az égethető frakciók kinyerésével. (Edo-Alcón et al. 2016) 

A biológiai kezelés után visszamaradó anyag a biostabilát, vagy CLO a tüzelőanyagok 

mellett legnagyobb arányban (20-50%) keletkező kimenet. A CLO elnevezést általában 

a biológiai szárítás vagy a zárt komposztálás kimenetére használják (Department for 

Environment, Food & Rural Affairs, 2013) A stabilizált hulladékból további 

kezelésekkel leválaszthatók még éghető anyagok, illetve fémek. (Edo-Alcón et al. 2016) 

A bomló szerves frakció kezelhető anaerob folyamattal is, ekkor biogázt lehet kinyerni 

belőle. Kísérleti eredmények szerint az előállítható biogáz mennyisége 30-100 

Nm3/tonna. (Csőke, 2010). A kezelés után visszamaradó szilárd anyag utóérlelés után a 

stabiláttal együtt kezelhető. 

A feldolgozási folyamat közben leválasztott nehéz frakció (3-15%), össztömegének 

jelentős hányada, mintegy 80-85%-a üveg, tégla, kövek és kerámia . (Cook et al., 2015) 

A nehéz frakciót általában hulladéklerakón helyezik el. 

 

2.5. Kimenő anyagáramok hasznosítása 

2.5.1. Hulladékból származtatott tüzelőanyagok 
 

A TSZH-ból előállított tüzelőanyag mennyisége fokozatosan növekszik az EU-

tagállamaiban, 2017-ben 570 üzemben mintegy 55 millió tonna TSZH-t fognak 

feldolgozni. (Ecoprog, 2017; Sarkady et al., 2015) 

A nem veszélyes hulladékból származtatott tüzelőanyagok (WDF) az RDF és az SRF. 

Az RDF nem szabványosított, és tulajdonságai (összetétele, szennyeződései, fűtőértéke) 

nincsenek meghatározva. (ERFO, 2017) Az SRF egy újabb terminológia, amit 
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szabványoknak, elsősorban az EN 15359:2011 szabványnak megfelelően állítanak elő. 

Alapanyag általában TSZH, ipari és kereskedelmi hulladék vagy építési és bontási 

hulladék. (ERFO, 2017; Garg et al., 2007) Ideális esetben WDF műanyagot, - kivéve 

PVC tartalmú műanyagok -, papírt és kartont, kombinált csomagolóanyagokat, 

textíliákat, fa és szerves komponenseket tartalmaz. (Rotter et al., 2004) 

A WDF-nak alapvető minőségi követelményeket kell teljesítenie ahhoz, hogy 

biztonságosan és hatékonyan használható legyenek (Sarc – Lorber, 2013): 

• elvárt fűtőérték; 

• alacsony klór tartalom; 

• megfelelő szemcseméret, és sűrűség; 

• megfelelő összetétel, minimális zavaróanyag tartalom; 

A tüzelőanyag minősége és mennyisége függ a beszállított hulladékáram minőségétől, 

összetételétől, valamint az alkalmazott visszanyerési folyamat fejlettségétől, 

intenzitásától és a zavaró anyagok (pl. PVC) előzetes eltávolításától (Hasanbeigi et al., 

2012; Kokalj –Samec, 2013; Nasrullah et al., 2015a; Nasrullah, 2015; Rotter et al., 

2004; Sarc – Lorber, 2013). A bemeneti hulladékáramon keresztül a szelektív gyűjtés is 

hatással van az SRF minőségére (Rada – Ragazzi, 2014), minél nagyobb arányú a 

szelektív gyűjtés, annál kisebb az energia kiaknázhatósági ráta, mivel a szelektív 

gyűjtéssel a pozitív energiatartalmú alkotók (műanyag, papír és karton,) mennyisége 

csökken a maradék hulladék frakciókban. (Rada, 2013) A bemenő hulladék összetételét 

befolyásolja még a begyűjtési terület, a forrás (lakossági, ipari-kereskedelmi, építési) és 

az évszakok is. (Hasanbeigi et al., 2012; Leitol, 2016)  

Az WDF-ek minőségének jellemzői a homogenitás – összetétel -, az 

energiahatékonyság – fűtőérték -, és a környezeti és technikai paraméterek a 

nedvességtartalom, a hamutartalom, a kén- és klórtartalom és a nehézfémek. 

(Hasanbeigi et al., 2012; Nasrullah, 2015) A nedvességtartalom kritikus paraméter, 

amely hatással van minden más SRF minőségi jellemzőre - főként a fűtőértékre. (Velis, 

2010a) A zavaró, vagy nem éghető anyagok, mint a fémek, üvegek és inert anyagok 

eltávolítása viszont pozitív hatást gyakorol a fűtőértékre. (Rada – Ragazzi, 2014) 
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2.5.2. SRF minősítése 
 

A hulladékból származtatott tüzelőanyagok minőségi követelményeivel már az 1980-as 

években elkezdtek foglalkozni. Németországban a hulladékból származó üzemanyag a 

Brennstoff aus Müll (BRAM) volt. Ekkor még egységes követelmények nem léteztek, 

hanem az érintett iparágak próbálták meghatározni azokat az alapvető minőségi 

követelményeket, amiket az együttégetés során teljesíteni kellett. (Csőke et al., 2006a)  

Az Egyesült Államokban azonban már az 1980-as években az Amerikai Teszt és 

Anyagtudományi Társaság (ASTM) meghatározta az RDF osztályait a végtermék és a 

gyártási folyamatok típusának megfelelően. (Velis et al., 2010) 

Olaszországban RDF jellemzőit 2004-ben az UNI 9903-1 (műszaki szabvány szerint 

határozták meg. Ez a szabvány az RDF-t két osztályba sorolta a fűtőérték (>15 vagy>20 

MJ/kg), nedvesség (<25 vagy <18%) és hamutartalom (<20% vagy 15%) alapján. (Di 

Lonardo et al., 2016) 

2003-ban létrehozták a TC 343 szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok CEN (Európai 

Szabványügyi Bizottság) Technikai Bizottságot a szilárd újrahasznosítható 

üzemanyagokra vonatkozó szabványok és műszaki előírások kidolgozására. (Rotter et 

al., 2004). Az első szabványt 2006-ban adták ki, ami 2008-ban és 2011-ben módosult. 

(Sarkady et al., 2015) 

Az érvényben lévő MSZ EN 15359:2012 szabvány meghatározza az SRF 

osztályozásának alapelveit. E szabvány mellett számos más szabvány szabályozza a 

mintavételt, valamint a nedvességtartalom, a fűtőérték, a hamutartalom, a kén, a klór, a 

fluor, a bróm és a nyomelemek mérésére szolgáló módszert.  

A szabvány osztályba sorolási rendszere az SRF három fontos tulajdonságán alapul 

(MSZ EN 15359:2012): 

• fűtőérték átlagos értéke (NCV) számtani átlag 

• klórtartalom (Cl)  számtani átlag  

• higanytartalom (Hg)   medián és 80. percentilis 
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Minden paramétert esetében öt különböző osztályt definiáltak a 2.6. táblázatban 

bemutatottak szerint. Az összes lehetséges kombináció figyelembevételével az SRF 125 

osztályba sorolható. 

2.6. táblázat: A szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok osztályba sorolási rendszere 

 

Forrás: MSZ EN 15359:2012 alapján saját szerkesztés 

 

2.5.3. End of Waste státusz 
 

2011 és 2013 között az EU több vizsgálatot indított és tanulmányt készítetett a WDF-k 

hulladékkezelési státuszáról, az egységes kritériumok és az eljárási technológia 

fejlesztése érdekében. A kutatások nem vezettek elfogadható, műszakilag 

meghatározható, szabályozható és a kimeneti oldal azonos minőségét garantáló 

eredményre, (Stoiber et al., 2011) ezért 2014 februárjában az EU-bizottság úgy 

határozott, hogy leveszi a WDF EoW státuszának vizsgálatát a napirendről. (Sarkady et 

al., 2015) 

 

2.5.4. Energetikai hasznosítás 
 

A hulladékból energia (WtE) megközelítésben egyre jelentősebb szerepet tölt be a 

hulladékból visszanyert tüzelőanyagok (RDF/SRF) hasznosítása, amely egyidejűleg 

kínál megoldást a hulladékgazdálkodási és az energetikai problémák megoldására. 

(Akdag et al. 2016; Rada – Andreottola, 2012) A nagy fűtőértékű SRF képes 

helyettesíteni, vagy részben kiváltani a hagyományos, fosszilis tüzelőanyagokat az 

energiaigényes iparágakban, vagy az erőművekben. (Casado et al., 2016; Garg et al. 

2007; Rada – Ragazzi, 2015)  

Osztályba sorolási 
tulajdonság:

Megadott érték 
számításának 

statisztikai módszere:

Mérték- 
egység 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály

Fűtőérték (NCV) számtani átlag MJ/kg (ar) ≥25 ≥20 ≥15 ≥10 ≥3

Klór (Cl) számtani átlag % (d) ≤0,2 ≤0,6 ≤1 ≤1,5 ≤3

medián mg/MJ (ar) ≤0,02 ≤0,03 ≤0,08 ≤0,15 ≤0,5

80 %-os érték mg/MJ (ar) ≤0,04 ≤0,06 ≤0,16 ≤0,30 ≤1,00Higany (Hg)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andreottola%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22524950
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Az Európai Bizottság a COM 2017/34 számú közleményében a WtE folyamatra 

megállapította az energiahatékonyság növelésének legjobb bizonyított technikáit, 

amelyek a következők (COM, 2017): 

• égetőműben való együttégetés; 

• együttégetés a cement és a mész előállítása során;  

• hulladékégetés kifejezetten erre szolgáló létesítményekben; 

• anaerob biológiai lebontás; 

Az SRF potenciális hasznosítói a cementművek, az erőművek és a hulladékégető 

művek. (Di Lonardo et al., 2016; Garg et al., 2007; Velis et al, 2010; Sarc et al., 2014). 

Az SRF és RDF felhasználása jelentős energiabiztonsági és környezeti előnyökkel jár 

(Hasanbeigi et al., 2012; Psomopoulos et al. 2009; Rahman et al., 2015;), beleértve a 

fosszilis tüzelőanyagok helyettesítését, az importüzemanyagoktól való függés 

csökkentését, a villamosenergia-termelés üvegházhatású gáz kibocsátásának 

mérséklését és a hulladéklerakás elkerülését. (Beckmann et al., 2012; Cheng - Hu, 2010; 

Nasrullah et al., 2015a; Nasrullah et al., 2015 b; Psomopoulos - Themelis, 2011; Rada – 

Ragazzi, 2015) Az együttégetés gazdasági előnye, hogy általa nincs, vagy kevésbé van 

szükség a kezeletlen hulladékégetésbe történő nagymértékű beruházásokra.(ERFO, 

2017)  

A cementipar korán felismerte az SRF-ben rejlő potenciált, aminek jelenleg is a fő 

felhasználója. Az SRF használatának előnyei a cementgyártásban kettősek, egyrészt 

megújuló energiát használnak, másrészt az inert anyagok beépülnek a cementbe. 

(ERFO, 2017) A cementkemencék magas hőmérséklete és az elegendően hosszú 

tartózkodási idő következtében a légszennyező anyagok kibocsátása csökken, különösen 

az NOx, CO és SO2 kibocsátások (Albino et al., 2011; Bessi, 2016) Az SRF sikeres és 

hatékony együttégetése a cementégető kemencében megteremtette a lehetőségét az SRF 

együttégetésének a széntüzelésű erőművekben is.(Garg et al., 2009)  

Az SRF gyakran heterogén összetétele, mindig magával hozza az égési jellemzők 

változását. A tüzelőanyag illékony összetevőinek tulajdonságai és a hamu összetétele 

nagymértékben befolyásolják az égési jellemzőket, ezért volt szükséges, hogy megfelelő 

kritériumokat állapítsanak meg nemcsak a szennyező anyagokra, hanem az üzemanyag 

reakciótechnikai tulajdonságaira is. (Beckmann et al., 2012) 

http://journals.sagepub.com/author/Sarc%2C+R
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Jelenleg nagy érdeklődés mutatkozik a hulladékok korszerű hőátalakítási 

technológiákkal való kezelésére. A hulladékgázosítás, a legújabb WtE 

energiahasznosítási technológia a szilárd hulladékok szintézisgázként, tiszta gáznemű 

üzemanyag előállítására. (Materazzi et al., 2016; Rajasekhar et al., 2015) 

 

2.5.5. Komposztszerű anyag 
 

A mechanikai-biológiai hulladékkezelésből származó komposztszerű frakciót csak 

korlátozottan lehet felhasználni. A CLO-k vizsgálata nagy mennyiségű fizikai 

szennyező anyagot (például üveg) és potenciálisan toxikus elemeket mutatott ki. 

(Department for Environment, Food & Rural Affairs, 2013) A vízfázisban felszabaduló 

szennyező anyagok bizonyos fémek (pl. Cu és Pb) növekedését mutatták ki a 

biostabilizálás során, valószínűleg az oldott szerves szénnel való jelentős affinitás miatt. 

(Di Lonardo et al., 2017) 

A TSZH-ból előállított CLO minőségét több tényező befolyásolja (Department for 

Environment, Food & Rural Affairs, 2013): 

• különböző MBT technológiák,  

• nyersanyagbevitel minősége,  

• biológiai kezelés előtti hulladék előkészítés és elválasztás módszere 

• kezelés intenzitás, valamint a 

• kimenetekhez használt sziták. 

A CLO-k felhasználása elsősorban (Csőke et al., 2006a; Department for Environment, 

Food & Rural Affairs, 2013; Di Lonardo et al., 2017; Kiss, 2012): 

• hulladéklerakókban takarásra 

• reukultivációs rétegrendekben 

• barnamezős helyek helyreállításában 

• erdészeti energiaültetvény alkalmazásokban 

• környezeti kármentesítési alkalmazásokban 
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A TSZH-ból előállított CLO mezőgazdasági - élelmiszeripari célú - hasznosítását a 

jogszabályok jelenleg nem engedélyezik. (Department for Environment, Food & Rural 

Affairs, 2013; Di Lonardo et al., 2017) 

 

2.6. MBH létesítmények tervezése 

 

A mechanikai biológiai hulladékkezelés tervezése összetett, többlépcsős folyamat. A 

tervezés során minden szempontot mérlegelve, a hulladékkeletkezési trendeket 

figyelembe véve 15-20 éves időtávban kell gondolkodni. A tervezésnél nagyon fontos a 

piaci igények ismerete, mert a különböző fizikai, kémiai, vagy biológiai 

tulajdonságokkal rendelkező kimeneteknek biztosításához más-más technológiákra van 

szükség. (Ecoprog, 2017) 

Az MBH üzemek a műszaki kialakításuk szerint eltérő technológiai konfigurációval 

rendelkeznek, amely lehetővé teszi különböző kimenetek, mint fő termékek, előállítását. 

Ezek a technológiák magukba foglalhatják a mechanikai feldolgozást, a biológiai 

kezelést, a szilárd visszanyert tüzelőanyag előállítását, az elszívott levegő tisztítását és a 

csurgalékvíz kezelését, de a klímavédelem, az energia- és a költséghatékonyság 

területeit is. (Nelles et al., 2012; Thiel – Thomé-Kozmiensky, 2010;) 

Ausztriában az MBH technológiával működő üzemek többségét 2001 és 2005 között 

tervezték. A jogszabályi környezet változásának következtében 2005 közepétől az MBH 

üzemeknek a folyamatosan a működés során biztonságosan teljesíteniük kell az 

AbfAblV (AbfAblV, 2001) magas követelményeit. (Nelles et al., 2012) A technológiai 

fejlesztések másik kiváltó oka a WDF, különösen a szabványosított SRF, gyártása, 

amely egyre inkább arra ösztönözte az MBH üzemeltetőket, hogy csökkentsék a 

hulladéklerakóba kerülő frakciót. (Ecoprog, 2017) Az 1995-2005 között tervezett 

technológiák nem tudták kielégíteni az új követelményeket, ezért szükségessé váltak 

fejlesztések és a kiegészítő beruházások. (Sarkady et al., 2014) 

Az MBH technológiával rendelkező üzemeket az elmúlt években folyamatosan 

optimalizálták, a környezetvédelmi és kihozatali problémák megoldásra kerültek, és a 

feldolgozási folyamatok a hulladékpiac változó keretfeltételeihez igazodtak. (Nelles et 

al., 2012) A technológia fejlesztés és technológiai váltás időszakában a tervezés a 
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tapasztalati értékekre támaszkodott, amikor a gyártandó WDF típusának megfelelően a 

már üzemelő feldolgozó berendezések és a technológiai sorok különböző választási 

lehetőségeinek hatását vizsgálták az előállított WDF kihozatalaira és fűtőértékeire. 

Ennek segítségével meghatározzák meg azokat a technológiákat, amelyek minimális 

költségen képesek megfelelni a szükséges WDF minőségi szinteknek. (Caputo – 

Pelagagge, 2002) Az eredményeket felhasználva az elmúlt tíz évben a legtöbb, MBH 

hagyományokkal rendelkező, országban a meglévő üzemek korszerűsítése váltotta fel 

az új létesítmények építését. (Ecoprog, 2017) 

Közben az MBH technológiával rendelkező üzemek magas feldolgozási színvonalat 

értek el és fontos hulladékgazdálkodási szereplővé fejlődtek. (Nelles et al., 2012) 

Napjainkban a hatékonyabb szelektív gyűjtés eredményeképp a maradék hulladék 

összetétele folyamatosan változik, ami a meglévő üzemekben újabb beruházásokat 

igényel. (Ecoprog, 2017)  

Az új MBH létesítmények tervezésénél követelménnyé vált a rugalmasan állítható, a 

hulladékpiacon bekövetkező változó igényeket kielégítő, a különböző beállítási és 

ellenőrzési lehetőségekkel rendelkező a kimenetek tárolását és a különböző szállítási 

módokat kielégítő technológia. (Nelles et al., 2012; Sarkady et al., 2014) 

A technológiai fejlődés azt eredményezte, hogy az MBH a hulladéklerakás előtti 

előkezelő létesítményből a magas minőségű szilárd visszanyert tüzelőanyagot (SRF) 

előállító és az értékes újrahasznosítható anyagokat szétválogató üzemmé vált, amely 

ötvözi a tradicionális MBH és a hasznosítható anyagokat válogató művek (MRF) 

technológiáit. (Kuehle-Weidemeier1 – Lange, 2007) Erre példa Magyarországon a Somi 

és a Békéscsabai létesítmény. 

A számos módosítás és technológiai kiegészítés azt mutatja, hogy az MBH technológia 

fejlődése még messze nem teljes. (Thiel – Thomé-Kozmiensky, 2010;) 

 

2.7. Életciklus elemzés 

 

A Föld üvegházhatású gázkibocsátásának körülbelül 4%-át a hulladékkezelési eljárások 

teszik ki, mivel ezek az eljárások számottevő üvegházhatású gáz (GHG) kibocsátással 
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járnak, amelyek csökkentése jelentős környezetvédelmi előnyökkel járna és mérsékelné 

a kedvezőtlen közegészségügyi hatásokat. (Papageorgiou et al. 2009) A települési 

szilárd hulladékkezelés az elmúlt évtizedben sokat fejlődött, olyan rendszereket 

próbáltak tervezni, amelyek a lehető legnagyobb arányban képesek az újrahasznosításra 

és a globális felmelegedési potenciálhoz (GWP) hasonló környezeti hatások 

csökkentésére. (Habib et al., 2013) Korábban a hulladéklerakókon a depóniagázt 

kezelés és hasznosítás nélkül hagyták távozni a levegőbe, ami nagy metánterhelést és 

kiemelkedően magas GWP-t okozott. (Papageorgiou et al. 2009) Napjainkban jól bevált 

alternatívák a TSZH kezelésére a különböző mechanikai és mechanikai-biológiai 

hulladékkezelő üzemek és a Waste-to-Energy technológiák. Míg az előbbiek a TSZH 

anyagában hasznosítására törekszenek, és csökkentik a lerakásra kerülő hulladék 

mennyiségét, utóbbiakkal energiát nyerhetünk vissza a hulladékból. (Cimpan – Wenzel, 

2013) 

 

2.7.1. Életciklus elemzés szerepe a hulladékgazdálkodás 
rendszerében 

 

Az erőforrás hatékony hulladékgazdálkodás többféle közegészségügyi-, biztonsági- és 

környezetvédelmi- hasznot biztosít, amelyek egyidejűleg csökkentik az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátását, javítják az életminőséget, a közegészségügyet, 

megakadályozzák a víz és a talaj szennyeződését, megőrzik a természeti erőforrásokat 

és kihasználják a megújuló energia előnyeit. (Cherubini et al., 2009) Ezt a tendenciát 

várhatóan tovább erősíti a hulladékokról szóló keretirányelv, amely a 

hulladékgazdálkodási hierarchián keresztül jogilag kötelező elsőbbségi rendet állapít 

meg az EU hulladékgazdálkodására. továbbá előírja, hogy a hulladékgazdálkodási 

stratégiáknak az életciklus-gondolkodáson (LCT) kell alapulniuk. (Directive 

2008/98/EC) A hierarchia csúcsán a megelőzés helyezkedik el, ezt az újrahasználat, a 

különböző anyagok újrahasznosítása és az energia-visszanyerés követi. Ez a hierarchia 

nem abszolutisztikus, hiszen a direktíva megállapítja, hogy lehetséges az alternatívák 

közötti választás mindegyik szinten, de ezeknek is az LCT kritériumainak kell eleget 

tenniük. (Bueno et al., 2015) Ezt gyakran az életciklus-elemzés (LCA) alkalmazásával 

érik el, amely az LCT preferált és szabványosított tudományos megközelítése. Az LCA 
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alapvető kereteit az ISO 14040:2006 és ISO 14044:2006 szabványok biztosítják. (ISO 

14040-2006; ISO 14044-2006) Útmutatók állnak rendelkezésre a módszer 

hulladékgazdálkodási alkalmazásához, amely keretein belül több modellt fejlesztettek ki 

az elmúlt két évtizedben. (Guinée, 2005; ILCD, 2010; Manfredi, S. – Pant, R (2011); 

Gentil et al., 2010). Számos eszköz és mutató áll rendelkezésre a folyamatok, 

folyamatláncok vagy rendszerek környezeti teljesítményének értékeléséhez és ezek 

összehasonlításához az LCA-n kívül, például környezeti hatásvizsgálat (EIA), stratégiai 

környezeti vizsgálat (SEA), környezeti kockázatértékelés (ERA), anyagáramlás-elemzés 

(MFA), ökológiai lábnyom (EF), költség-haszon elemzés (CBA), és a gazdasági és 

környezeti számvitel rendszere (SEEA). (Galvez-Martosa - Schoenberger 2014; Herva 

et al., 2014) 

 

2.7.2. LCA alkalmazása 
 

Az LCA-t 1995 óta használják a fenntartható hulladékgazdálkodás tervezéséhez, és 

egyre gyakrabban használják a döntéstámogatás és a stratégiai tervezés területén. 

(Abeliotis et al., 2012; Güereca et al., 2006) A módszer kulcsfontosságúvá vált a 

termékek, szolgáltatások és folyamatok környezeti teljesítményének értékeléséhez, és a 

döntéshozók számára hatékony eszköz. (Leitol – Nagy, 2013) A hulladékkezelési 

lehetőségeket gyakran az LCA módszertanokkal értékelik annak érdekében, hogy 

meghatározzák a lehető legkisebb környezeti hatással bíró folyamatot. (Galvez-Martosa 

- Schoenberger 2014) Az összes releváns LCA-vizsgálat arra mutat rá, hogy a lerakás a 

legrosszabb környezeti lehetőség, a tervezett ártalmatlanítási és/vagy kezelési 

módszerek között. (Abeliotis et al., 2012; Cherubini et al., 2009) A biológiailag lebomló 

hulladékok lerakókban való elhelyezésének elkerülésére és az újrahasznosítás 

fokozására irányuló erőfeszítések során a mechanikai-biológiai kezelő létesítmények 

célja a hulladék gyorsan biológiailag lebomló részeinek elkülönítése és biológiai 

kezelése, valamint a vegyes hulladékokból származó újrahasznosítható anyagok 

kinyerése. (Montejo et al., 2013) 

Ezekben a vizsgálatokban az eredmények számos tényezőtől függenek, konkrétan a 

választott funkcionális egységektől, a módszertani döntésektől, a rendszer határaitól, a 

figyelembe vett paraméterektől, a feltevésektől, az adatforrásoktól és az allokációs 
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megközelítéstől. (Cimpan – Wenzel, 2013; Galvez-Martosa - Schoenberger 2014) Az 

LCA rendszer határa a hulladékkezelő rendszer és a környezet vagy más 

termékrendszerek közötti határfelület. (Abeliotis et al., 2012) A teljes LCA-nak 

figyelembe kell vennie a hatásvizsgálati módszerek választékát, amelyek mind az 

upstream, mind a downstream kategóriákat a rendszerhez kapcsolják. (Cherubini et al., 

2009; Ripa et al., 2015) 

Az LCA vizsgálatok egyfelől a hulladékkezelési lehetőségek összehasonlítását célozták, 

másrészt a különböző hulladékgazdálkodási technológiákkal kapcsolatos optimalizálási 

és döntéshozatali segítséget nyújtanak. (Beylot et al., 2015; Cherubini et al., 2009) 

Az LCA-t főként városok és régiók integrált hulladékgazdálkodási rendszereinek hatás 

felmérésére és a különböző működési alternatívák összehasonlítására használják. 

(Abeliotis et al., 2012) A hulladék biztonságos ártalmatlanításán túlmutató integrált 

szilárd hulladékgazdálkodás (ISWM) a fenntartható gazdálkodás egyik legnagyobb 

kihívása, megoldást javasol a hulladék problémájára és hangsúlyozza a "Bölcsőtől a 

sírig" felelősségét. (Suna – Yay, 2015) 

Négy hulladékgazdálkodási alapstratégia, a biogáz hasznosítás nélküli hulladéklerakás; 

a lerakás hulladéklerakó-gáz hasznosításával villamosenergia-termelés céljából; az 

MBH, valamint a hulladékégetés életciklus-elemzésének eredményei alapján Cherubini 

arra a következtetésre jutott, hogy a villamos energia-, és biogáz-termeléssel 

összekapcsolt MBH nagy valószínűséggel a legjobb megoldás a hulladékkezelésre, a 

helyi kibocsátás nem elhanyagolható problémája ellenére. (Cherubini et al., 2009) 

Számos tanulmányban vizsgálták a helyi, vagy regionális hulladékgazdálkodási 

rendszerek alternatíváit, illetve egyes hulladékgazdálkodási részfolyamatok (lerakás 

lerakó gáz hasznosítással, hulladékégetés, MBH és RDF hasznosítás), valamint a 

szelektív gyűjtés és a biológiai hulladék kezelés hatását, hogy környezeti szempontból a 

legjobb alternatívát tudják kiválasztani. (De Feo – Malvano, 2009; Grezsik et al., 2014; 

Iriarte et al., 2009; Jensen,- Møller- Scheutz, 2016) 

A hulladékkezelő rendszereket az életciklus energiaegyenlegei révén Cimpan 

hasonlította össze, annak érdekében, hogy meghatározza az energia- és erőforrás-

hatékonyságát az olyan komplex integrált rendszereknek, amelyek a hagyományos WtE 

alternatíváinak tekinthetők. (Cimpan – Wenzel, 2013) A hulladékból előállított energia 

olyan hulladékgazdálkodási lehetőség, amely eltérítést biztosít a lerakástól, ugyanakkor 
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jelentős mennyiségű GHG kibocsátást takarít meg, mivel olyan hulladékokból nyeri ki 

az energiát, amelyek képesek helyettesíteni a fosszilis tüzelőanyagokból származó 

energiát. (Papageorgiou et al., 2009)  

 

2.8. Költség-haszon elemzés 

 

A költség-haszon elemzés (CBA) az egyes beruházási alternatívák közötti döntést segíti 

elő. A projektek, vagy alternatívák értékelésnél a CBA nemcsak a pénzügyi, gazdasági 

eredményeket, hanem az egyéb külső hatásokat, hasznokat is figyelembe veszi. A CBA 

alkalmas a környezeti hatások gazdasági értékelésére. Lehetővé teszi az anyagi 

erőforrások és az energia belső és külső költségeinek, valamint a hulladékgazdálkodási 

folyamatok által okozott külső hatások pénzben történő meghatározását. (Döberl et al., 

2002). A CBA tehát olyan módszer, amely kvantitatív módon meghatározza az egyes 

projektek bevételeit és költségeit. (Brunner – Rechberger, 2013) 

A forintosított hasznok és költségek közgazdasági módszerekkel elemezhetők, 

értelmezhetők - nettó jelenérték számítás, belső megtérülési ráta -, ezek alapján 

történhet meg az optimális döntési változat kiválasztása. A társadalom számára a nettó 

haszon a monetáris és nem pénzbeli juttatások összege, amelyet a környezet ésszerű 

felhasználása okoz. (Ghinea, 2012) 

A CBA fontos eleme az idő, mivel a projektek közép, vagy hosszú távú hatásokat 

generálnak. A CBA segítségével az érintettek szempontjából a különböző időpontokban 

előforduló költségek és előnyök a megfelelő jelenértékekké alakulnak át. (Döberl et al., 

2002) 

A költség-haszon elemzés feladata annak kimunkálása és bemutatása, hogy az adott 

fejlesztések, vagy fejlesztési alternatívák: 

• költség-hatékonyak; 

• társadalmi hasznuk jelenértéke meghaladja a társadalmi költségeik jelenértékét; 

• működtetése során a létrehozott rendszer pénzügyileg fenntartható; (Balogh, 

2009) 
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A CBA tanulmány eredményeit könnyen érthetővé lehet tenni, mivel ezeket egyetlen 

pénzbeli értékben mutatják be a projektek összes hasznát és költségét. (Ghinea, 2012) 

A hulladékgazdálkodási fejlesztések értékelésekor, amikor egy környezeti problémát 

oldunk meg, különösen fontos, hogy ezt a környezetre a lehető legnagyobb pozitív 

hatást gyakorolva tegyük meg. Egy új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése során a 

meglévő és bevezetett rendszer kezelési költsége közötti költségkülönbség az üzleti 

döntések fő befolyásoló tényezője. (Leitol, 2013b) Nem szabad azonban figyelmen 

kívül hagyni az új rendszer környezeti előnyeit, ami a társadalom számára pozitív 

előnyökkel jár. A CBA segítségével meghatározható, hogy a hulladékgazdálkodási 

szolgáltatás fejlesztése milyen mértékben csökkenti a környezeti externáliakat, amelyek 

a társadalom számára jóléti nyereséget eredményeznek (Kiss et al., 2013a,b) A 

pénzügyi hátrányok kiküszöbölésére pedig olyan pozitív ösztönző rendszerek 

szükségesek - pl. EU, vagy állami támogatások -, ahol a magasabb környezeti 

előnyökkel rendelkező projektek támogatásban részesülnek, hogy kiegyenlítsék azok 

költséghátrányait. (Kiss – Drescher, 2014)  

Az MBH üzemek beruházása és üzemeltetése egyaránt költséges folyamat. Caputo és 

Pelagagge az MBH létesítmények gazdasági megvalósíthatóságát a piaci lehetőségeket 

és a jövőbeli változásaikat figyelembe vevő kapacitáselemzéssel és a befektetés nettó 

jelenértéke alapján értékelték, ahol a bevételek a TSZH kezeléséből és az előállított 

energia értékesítéséből származtak. Az elemzésük kimutatta, hogy az RDF előállítás 

önmagában nem gazdaságos, de az RDF saját felhasználása energia előállításra az NPV 

pozitív értékeit eredményezheti. Emellett szükséges a megfelelő üzemméret elérése is 

amit, a 150 t/h tartományban találtak. (Caputo – Pelagagge, 2002) 

Az üzemméret növelése egyben növelné a hulladékgyűjtő körzetek méretét, és 

ösztönözné egy vállalkozói irányítási rendszer létrehozását, amely a hulladék-

visszanyerési szintek fokozatos emelkedését és a költségek csökkentését eredményezné 

(Lombrano, 2009) 

Az MBH üzemek üzemeltetési költségeit nem lehet összehasonlítani anélkül, hogy 

ismernénk a kimenetek sorsát és azokat a feltételeket, ahogy fogadják azokat, például az 

RDF kezelésért az égetőknek fizetett kapupénz, vagy bevétel, vagy a maradékhulladék 

kezelésének költsége. (Hogg, 2001)  
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3. Kutatási program és módszertan összeállítása 

 

Magyarországon az MBH beruházások száma az utóbbi 6-8 évben nagymértékben 

megemelkedett, a rendelkezésre álló kapacitások több mint 90%-a ebben az időszakban 

létesült és még további jelentős fejlesztések vannak tervbe véve. A tervezés, főleg a 

kezdeti időszakban, sok esetben külföldi, elsősorban német és osztrák tapasztalatokon 

alapult. A 2000-es évek eleje óta folytak hazai kísérletek az MBH technológiai tervezés 

megalapozására. (Csőke, 2010; Csőke - Alexa - Ferencz, 2007; Csőke – Bokányi, 2007; 

Csőke et al., 2006a; Csőke et al., 2006b; Kiss, 2007; Nagy – Cseppely, 2012;). Jelen 

helyzetben az első nagy beruházási hullámot követően, mintegy 12-15 olyan, eltérő 

kezelési céllal és technológiai kiépítettséggel és 2-3 éves üzemeltetési tapasztalattal 

rendelkező MBH van Magyarországon, amelyek technológiai, kihozatali, környezeti és 

költségviszonyait megvizsgálva a jövő fejlesztésekre nézve olyan megállapításokat 

lehet megfogalmazni, amelyek javítják az MBH kihozatali, környezetvédelmi és 

gazdasági teljesítményét. 

 

3.1. Magyarországi MBH üzemek tervezésének vizsgálata 

 

A kutatás első része a tervezési szakaszra irányul. Elsődleges kérdés, milyen 

információkra alapozva kezdték meg és folytatták le az MBH létesítmények tervezését. 

A technológiának, mind a bemeneti, mind a kimeneti oldal sajátosságait, és elvárásait ki 

kell elégíteni. A tervezéséhez sok speciális, az érintett területre jellemző információt, 

beszállítási adottságot, hulladék jellemzőt, valamint a hasznosítási igényeket is meg kell 

ismerni. A vizsgálat az alábbi információ csoportokra terjedt ki: 

• bemenő anyagáramra vonatkozó információk; 

• feldolgozandó hulladék mennyisége; 

• TSZH összetétele; 

• az összetétel mennyiségi és szezonális változásai; 

• szemcseméret eloszlás; 

• a TSZH fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai; 

• kimenő anyagáramokra vonatkozó elvárások; 

• elérendő kihozatali arányok; 
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• elsődleges kiment meghatározása; 

• a tüzelőanyaggal szembeni követelmények; 

• a biológiai kezeléssel kapcsolatos előírások; 

• technológiai előírások; 

• technológia cél; 

• technológiával kapcsolatos elvárások; 

• energiafogyasztás; 

 

3.1.1. Bemenő anyagáramra vonatkozó információk 
 

A tervezésnél alapvető adat a rendelkezésre álló hulladék mennyisége. Mivel a 

létesítmények műszaki élettartama akár 15-20 év is lehet a hulladékmennyiség 

alakulását is erre az időszakra kell meghatározni. Modellezni kell a keletkező hulladék 

mennyiségének várható változásait, figyelemmel az aktuális hulladékkeletkezési 

trendekre pl. a keletkező hulladék mennyisége az előző évi mennyiségekhez képest 

hogyan és milyen mértékben változik, nő vagy csökken.  

A MBH a vegyes maradék települési szilárd hulladék feldolgozására kialakított 

technológia. A területre jellemző hulladék tulajdonságainak ismerete nélkülözhetetlen a 

megfelelő technológiai berendezések kiválasztásához. A keletkező települési szilárd 

hulladékra hatással van többek között az életszínvonal, a fogyasztói szokások, a 

településszerkezet és a kultúra, valamint a szezonális hatások.  

A hulladékgazdálkodási rendszer várható változásai, mint a szelektívgyűjtés bevezetése, 

vagy kiterjesztése, a zöldhulladékok, biológiailag lebomló hulladékok elkülönített 

gyűjtésének bevezetése, fejlesztése jelentős mértékben befolyásolják az MBH kezelésre 

kerülő hulladék mennyiségét és összetételét. Minél szélesebb körű a hasznosítható 

hulladékok szelektív gyűjtése, a maradék hulladék annál kevesebb kedvező energetikai 

tulajdonságokkal rendelkező összetevőt (pl. műanyag, papír, textil, fa) tartalmaz. A zöld 

és a biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése pedig, a nedves összetevők 

csökkentése miatt az égési tulajdonságokat javítja. Az elkülönített gyűjtések néhány év 

felfutást követően akár 30%-al is csökkenthetik a vegyes maradék hulladék 

mennyiségét. 
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A korábbi évekből rendelkezésre álló hulladék keletkezési és összetételei adatok 

elemzésével leírhatók a területen lezajlott változások. Ezen trendekből egyrészt 

következtetni lehet a jövőbeli változások irányára, másrészt modellezhető a 

hulladékmennyiség és összetétel középtávú változása. Az így kapott adatokat korrigálni 

kell az országos és a helyi hulladékgazdálkodási tervekben megfogalmazott fejlesztések 

és szelektívgyűjtési célkitűzések várható hatásaival. (Közszolgáltatói 

Hulladékgazdálkodási terv 2016; Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási terv, 2017) 

A hulladék összetétele évszakonként is változik, más a nyári és más a téli hulladék 

összetétele. Ezek a változások a település szerkezet függvényében szintén eltérőek. Az 

összetételi változások mellet a keletkezésre vonatkozó szezonális hatások is 

érvényesülnek. A keletkező hulladék mennyiségében az év eleji, illetve év végi 

szakaszban visszaesés tapasztalható, míg a csúcs a július-szeptemberi időszakra esik. 

(Leitol, 2016) 

A hulladék és az egyes összetevők szemcseméretének eloszlása szintén fontos alapadata 

a tervezésnek. A feldolgozandó TSZH szemcseméret eloszlásának ismerete segíti a 

technológia, különösen a leválasztási határok meghatározását. Az szemcseméret 

eloszlás az egyes hulladékalkotók jellemző adata. A <60-80mm tartományban jelentős a 

biológiailag bomló hulladékok aránya, míg a >80 mm feletti halmazban az éghető 

anyagok nagyobb részaránya a jellemző. A szemcseméret összefüggésben áll a 

nedvességtartalommal és a fűtőértékkel. A nagyabb szemcseméret tartományokban a 

nedvesség tartalom alacsonyabb, és a fűtőérték magasabb. 

A rendelkezésre álló TSZH fizikai és kémia vizsgálatával meghatározható, hogy 

kinyerhető-e belőle megfelelő minőségű és mennyiségű tüzelőanyag, vagy másik 

kezelési célt kell választani.  

 

3.1.2. Kimenő anyagáramokra vonatkozó elvárások 
 

Fontos szempont a kihozatali arányok elvárt szintjének meghatározása. A kihozatal és 

az elsődleges kimenet a technológiai cél függvénye. Az egyes kimenetek közötti 

arányok befolyásolják az alkalmazott technológiai berendezések fajtáját és kapacitását, 

valamint a technológiai sor összetettségét. 
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A hasznosítói igények egyrészt a hasznosítási engedélyükben előírt paramétereken, 

határértékeken, valamint a technológiai lehetőségeiken alapulnak. Az engedélyek 

előírják például a tüzelőanyag kémiai összetételét, klór, higany, halogén, és nehézfém 

tartalom vonatkozásában, de meghatározzák a hasznosítható tüzelőanyag mennyiségét, 

fogadási, tárolási és a felhasználás dokumentálási feltételeit is. 

Másrészt a hasznosítók technológiai igényeik alapján adják meg az elfogadható 

fűtőértéket, nedvességtartalmat, hamutartalmat, a szállított tüzelőanyag szemcseméretét, 

a napi fogadott mennyiséget, illetve az üzemszünetek, leállások alatti puffer tárolási 

lehetőségeket. Egyes hasznosítók csak ömlesztve fogadják a tüzelőanyagot, másokhoz a 

bálázott szállítás is lehetséges. Általánosságban elmondható, hogy a cementgyári 

hasznosítás összetettebb technológiai követelményeket fogalmaz meg, mit az erőművi. 

A biológia kezelés helye a technológiai folyamatban alapvetően befolyásolja a 

technológiát, azaz meghatározza, hogy MBH-t, vagy BMH-t fognak végezni. 

Ugyancsak fontos szempont a biológiai kezelés célja, amely lehet: 

• stabilizálás, lerakás előtti biológiai kezelés; 

• stabilát hasznosítása, vagy a benne lévő energetikailag hasznosítható 

frakciók kinyerése; 

• biológiai szárítás; 

• biogáz előállítás és hasznosítás; 

valamint a kezelés technológiája: 

• aerob; 

• nyílt prizmás, forgatásos eljárás (stabilizálás); 

• takart levegőztetett eljárás (stabilizálás, vagy bio-szárítás); 

• zárt (csarnok, alagút, kamrás, vagy reaktor-komposztálás (bio-szárítás, ritkán 

stabilizálás); 

• anaerob (biogáz előállítás és hasznosítás); 

• perkoláció; 

• száraz fermentáció; 

• nedves fermentáció; 
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3.1.3. Technológiai előírások 
 

A technológiai tervezés első lépése az eljárás-technológiai cél kiválasztása, ugyanis ez 

határozza meg az alkalmazható technológiát és a szükséges gépeket. A kezelési cél 

lehet: 

• lerakás előtti előkezelés; 

• tüzelőanyag előállítás; 

• tüzelőanyag előállítás és biológiai kezelés; 

A tervezésnél a berendezések kiválasztásához és a technológiai folyamat 

összeállításához elő lehet írni a leválasztott hulladékáramok (kimenetek) számát a 

leválasztott frakciók tisztaságát - a szennyezők aránya <15% -, és a leválasztási 

hatékonyságot – biológiai frakcióban a bomló szerves hulladékok aránya >85%-.  

A technológiai sor összetételét befolyásolhatják a feladott anyagáram tulajdonságai, a 

kimenetekkel, különösen a tüzelőanyaggal szembeni követelmények. Egyes összetevők 

arányának csökkentése újabb gépek, például optikai leválogatók a Cl tartalom 

csökkentésére, telepítését igényelhetik. A szemcseméret nagymértékben változtatja az 

utóaprítók teljesítményét, így előfordulhat, hogy a kisebb szemcseméret igény miatt 

több utóaprító beépítése válik szükségessé. A tüzelőanyag fogadásával kapcsolatos 

hasznosítói elvárások határozzák meg a végtermék kitárazásának lehetséges módjait: 

walking floor (WF) pótkocsiba, prés konténerbe, bálázásra, vagy az ömlesztett puffer 

tárolóba. 

A mechanikai-biológiai hulladékkezelésnél kritikus elem az energiafogyasztás. A 

technológiai tervezésénél nagy figyelmet kell fordítani a gépek elektromos 

teljesítményének meghatározására.  

 

3.2. Magyarországi MBH üzemek üzemeltetési eredményei 

 

A kutatás második része a megépült MBH technológiák értékelése. A begyűjtött adatok 

értékelésével információk nyerhetők a különböző technológiák megfelelőségéről, 

költség és energia hatékonyságáról, környezeti hatásairól és pénzügyi 

fenntarthatóságáról. 
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A kutatás az alábbi területek vizsgálatára terjed ki: 

• alkalmazott technológiák; 

• be és kimeneti anyagáramok, kihozatali arányok; 

• termékek minőség és felhasználási lehetőségei; 

• beruházási és üzemeltetési költségek; 

• fajlagos energia és üzemanyag felhasználás; 

• kibocsátások; 

 

3.2.1. Alkalmazott technológiák 
 

A kialakított technológiák nem csak a kezelési cél, hanem azon belül az alkalmazott 

berendezések számában, fajtájában és sorrendjében is eltérnek egymástól. A technológia 

meghatározza a feladott anyag áram kezelési sorrendjét, azaz az egyes kimenetek mikor 

kerülnek leválasztásra. A hulladékáram szétbontása és a jelentős összetevőknek a 

folyamat elején történő leválasztása a későbbi berendezéseket kevésbé terheli, ezért 

azok kopása, energiafogyasztása és a szükséges kapacitása is csökken. Az egyes 

leválasztó berendezések, például eltérő kialakítású sziták, befolyásolhatják a leválasztás 

hatékonyságát. 

Az alkalmazott technológiai elemek és sorrendjük is jelentős hatást gyakorolhat a 

kimenő anyagáramok tulajdonságaira és a tüzelőanyag minőségére. Egy technológiai 

sor elején elhelyezett mágneses fémleválasztó hatékonyságát és a leválasztott fém 

minőségét egyaránt rontja, hogy ebben a szakaszban még több rétegben helyezkedik el 

az anyag a szalagon, illetve az anyag feltárása sem fejeződött még be.  

Az üzemek technológiai folyamatainak értékelésével és a meghatározott kezelési 

célokkal való összevetéssel megállapítható az egyes technológiák megfelelősége, illetve 

a technológia és a kimenő anyagáramok közötti összefüggések. 

 

3.2.2. Bemenő anyagárok vizsgálata 
 

A bemenő anyagáramok és a tervezési anyagáramok összehasonlításával azonosított 

eltérések magyarázatot adhatnak a technológia esetleges módosítási igényeire a kimenő 

anyagáramok minőségének, vagy arányának javítására. 
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A bemenő hulladékáramok összetételének vizsgálata és az eredmények összehasonlítása 

a kimenetek arányával megmutatja a közöttük lévő összefüggéseket. A bemenet és a 

kimenetek tulajdonságaiból, valamint az alkalmazott technológiák hármas 

összevetéséből további következtetések is levonhatók. A kimenő anyagok minőségének 

elemzése, mint a tisztaság, a leválasztás hatékonysága újabb visszacsatolás a 

technológia megfelelőségére vonatkozóan.  

 

3.2.3. Tüzelőanyagok vizsgálata 
 

A tüzelőanyagok vizsgálata, valamint a fontosabb tulajdonságaik a fűtőérték, a 

nedvesség tartalom és a klórtartalom elsődleges visszajelzést adnak a 

felhasználhatóságukat illetően. A részletes fizikai és kémiai vizsgálatok eredményei 

megmutatják, hogy a tüzelőanyag kielégíti-e a cementipari, vagy az erőműi felhasználói 

előírásokat. Azonosítják azt is, hogy vannak-e és mely elemek esetében határérték 

túllépések, amelyek a technológia módosításával, vagy kiegészítésével, például optikai 

válogatók a klór tartalmú anyagok leválasztására, vagy a bemenő anyagáramok 

felülvizsgálatával kiküszöbölhetők.  

A fizikai és kémia vizsgálatok eredményei további információkat adnak a tüzelőanyag 

minősítéséhez és az SRF osztályba sorolásához is. 

 

3.2.4. Beruházási és üzemeltetési költségek 
 

A beruházási és üzemeltetési költségek egyrészt megmutatják, hogy az adott 

technológiai fenntartható-e. Másrészt az egyes technológiák költségei, az előállított 

tüzelőanyag minősége és a kihozatali arányaik közötti összefüggések meghatározzák a 

technológia gazdasági hatékonyságát. 

 

3.2.5. Energiafelhasználás 
 

A fajlagos energia és üzemanyag felhasználás elemzése, a feldolgozott TSZH 

mennyiségével és a kihozatallal való összevetése információkat ad 

energiahatékonyságról, valamint az üzem kibocsátásairól és a környezeti hatásairól. Az 

eredmények az életciklus elemzés bemenő adatai közé tartoznak.  
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3.3. A kutatás módszertana 

 

3.3.1. Adatgyűjtés  
 

Az adatok begyűjtése több módszerrel történt: 

1. A létesítmény üzemeltetőktől helyszíni interjúkkal és az MBH üzem működés 

közbeni bejárásakor gyűjtött információkkal és tapasztalatokkal.  

2. Interjúk a cementgyárak és erőművek RDF/SRF hasznosításért felelős 

szakembereivel. 

3. Szekunder kutatással a nyilvánosan felelhető információk, sajtó hírek, 

publikációk, tanulmányok, jelentések összegyűjtése. 

4. Kérdőíves adatgyűjtés az NHKV közreműködésével (1. melléklet), és az 

Üzemeltetők által megrendelt összetétel és tüzelőanyag vizsgálatok 

jegyzőkönyveinek bekérésével. 

A mintavételt és laborvizsgálatokat az arra feljogosított akkreditált szervezetek és 

laborok szakemberei végezték. A hulladék összetétel vizsgálatok az MSZ 21420-28 és 

az MSZ 21420-29 (MSZ 21420-29; MSZ 21420-28) mintavételi és mintaelemzési 

szabvány szerint készültek 

A hulladékok fizikai kémia tulajdonságait az MSZ EN 15359:2012 (MSZ EN 

15359:2012) A szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Jellemzés és osztályok című 

szabvány 9. pontjában, illetve „A” mellékletének előírása szerint vizsgálták.  

 

3.3.2. Életciklus elemzés  
 

3.3.2.1. Életciklus elemzés módszertana 

 

Az életciklus-elemzés (LCA) egy olyan szabványos környezeti vizsgálati módszer, 

amely segítséget nyújt a termékek vagy szolgáltatási rendszerek lehetséges környezeti 

hatásainak felméréséhez azok életciklusa során. (Habib et al., 2013) Az LCA egy 

hasznos és fontos technika, amelyet számos különböző szektorban alkalmaznak a 

környezeti hatások vizsgálatakor. A környezetvédelem iránti fokozott igényeknek 

köszönhetően az LCA használata gyakoribbá vált, ezért szabványosításra volt szükség a 

vizsgálatok során, így biztosítva az összehasonlíthatóságot és a megbízható eredményt 
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lehetővé tevő konzisztenciát. (Yeung, 2013) Az LCA olyan eszköz, amely képes 

értékelni a termékhez, folyamathoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó környezeti terheket 

azáltal, hogy összehasonlítja az energiafelhasználást, az alkalmazott anyagokat, 

valamint a kibocsátásokat; emellett lehetővé teszi a környezeti fejlesztési lehetőségek 

azonosítását is. (Cherubini et al., 2009) Különösen hasznos abban, hogy azonosítsa 

azokat a tényezőket, amelyek a legjobban képesek a rendszer környezeti 

teljesítményének javítására, és erőteljesebb érveket terjesszenek elő egy 

környezetvédelmi igényre, így segítve a az ipar és a kormány döntéshozóit. (Yeung, 

2013) Az eredmények a döntéshozatali folyamatok technikai támogatásaként 

használhatók fel, mivel az irányítási stratégiában gyakran a megfelelő módosítások 

jelentős környezeti megtakarítást eredményezhetnek. (Montejo et al., 2013) 

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) az ISO 14040:2006 és az ISO 

14044:2006 szabványokban határozta meg a környezeti hatásvizsgálatok végzésének 

feltételeit. (ISO 14040-2006;) (ISO 14044-2006) A vizsgálat főbb fázisai a 3.1. ábra 

alapján a cél és hatókör meghatározása, leltárelemzés, hatásvizsgálat és az eredmények 

elemzése, értelmezése. (Yeung, 2013) 

 

3.1 ábra: A környezeti hatásvizsgálat főbb fázisai 

Forrás: ISO 14040-2006; ISO 14044-2006) alapján saját szerkesztés 

Az LCA fázisai: 

1. Cél és hatókör meghatározása: Első lépésben meg kell határozni, hogy az 

életciklus-elemzés elkészítésének mi a célja, és mi a hatásterület, amit vizsgálna. 

A cél nagyban meghatározza az elemzés hatókörének nagyságát. Minél átfogóbb 

a cél, annál tágabb a kijelölt rendszerhatár.  

2. Életciklus-leltár elemzés: Következő lépésben meg kell határozni a rendszer 

elemeit, és az ezeket összekapcsoló folyamatokat, anyagáramokat. A tágabb 

rendszerhatár részletesebb leltárt eredményez. A leltár részét képezik a káros 
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anyag kibocsátások is, amelyek a rendszer környezeti hatásait okozzák. Ennél a 

lépésnél kell alkalmazni először a szoftvert, amely segít a leltárak 

elkészítésében. A beépített adatbázisok mennyiségének, fajtájának és 

részletességének köszönhetően minimális az az adatmennyiség, amelyet 

manuálisan kell összegyűjteni. Ezek alapján készíti el a program a rendszerek 

egyszerűsített, digitális modelljét.  

3. Életciklus-hatás elemzés: Harmadik lépés a potenciális hatások értékelése, 

amely az erőforrás-felhasználás és a környezeti kibocsátások azonosított 

formáihoz kapcsolódik. A szoftver mérlegeket készít a különböző környezeti 

hatásokkal kapcsolatban, majd ezek alapján összegzi a rendszer környezeti 

terheléseit. A rendszer egyes elemei, ha környezeti előnyökkel bírnak, 

alkalmazásuk nyersanyagot vagy energiát takarít meg negatív értékként jelennek 

meg. 

4. Eredmények értelmezése: Utolsó lépés a kapott eredmények összehasonlítása 

kitűzött céllal, illetve az EU-s direktívák iránymutatásaival. Ezekből kitűnően 

látszik, hogy a folyamat mely összetevője bír a legnagyobb környezeti 

hatásokkal, és melyek, amik a legnagyobb nyereséget okozzák. Az 

eredményekből következtetéseket vonhatok le, amelyek alapján egy 

visszacsatolással, a rendszert módosítva további fejlesztéseket tervezhetők meg.  

A hulladékgazdálkodási rendszerek LCA elemzésének elkészítésére számos programot 

használnak. Ezek integrált adatbázisokkal dolgoznak, előre meghatározott módszerek 

(ILCD, CIA – CML 2001, LCIA – TRACI, ReCiPe) alapján készítik el az elemzést. 

Ezek a módszerek néhány kiegészítéssel, de ugyan azt a 6 hatáskategóriát vizsgálják: 

globális felmelegedési potenciál, humán toxicitás, savasodás, eutrofizáció, ökotoxicitás, 

ózonréteg elvékonyodására és az erőforrások kimerülésére gyakorolt hatások. A 

leggyakoribb életciklus-elemző programok a következők: GaBi, WISARD, SimaPro, 

WRATE. A kutatásban az elemzéseket GaBi programmal, ReCiPe módszerrel, a 

szabványban előírt lépések alapján végeztem. 
 

3.3.2.2. GaBi program bemutatása  

 

GaBi egy következő generációs termék fenntarthatósági szoftver, amelynek célja, hogy 

segítse a termékek és folyamatok környezeti lábnyomainak megértését, kutatását. A 
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GaBi szó a német „ganzheitliche bilanzierung” szóból ered, ami magyarul holisztikus 

mérlegelést jelent. 20 évvel ezelőtt használták először, hogy megkönnyítsék az 

életciklus-elemzés készítésének folyamatát. A program a jelenleg létező egyik 

legflexibilisebb és legjobban kezelhető az erre a célra kifejlesztett tervezőprogramok 

között. A modellezési rendszer három alappillérből áll: a tervből, amelyek a vizsgálni 

kívánt rendszer egészét jelképezi, folyamatokból, amelyek a rendszerben lévő 

elemeknek felelnek meg, és az anyagáramok, amik a folyamatokat összekötő energia- és 

anyagáramokként funkcionálnak. A sémát a 3.2. ábra mutatja be.  

 

3.2. ábra: GaBi modellezési rendszer sémája 
Forrás: Saját szerkesztés 

Első lépésként a tervet kell létrehozni, majd következő lépésben a rendszerhatároknak 

megfelelő folyamatokat kell a modellbe emelni. Ezt két féle módon is megtehető, vagy 

az előre definiált adatbázisokból, vagy saját adatbázist kell létrehozni. A használni 

kívánt folyamatokat ezek után az anyagáramok segítségével egy rendszerbe 

kapcsolhatók. A modellezés végén elkészíthető a mérleg, amelynek eredményeként 

különböző diagramok készülnek. A diagramokat kiértékelve pontosan meghatározhatók 

a rendszer különböző elemeinek saját környezeti hatásai az előbb már felsorolt 

hatáskategóriákban. A programmal lehetőség van interaktív és dinamikus jelentések 

készítésére is.  

 

3.3.3. A költség-haszon elemzés módszertana 
 

A költség-haszon elemzés (CBA) során a hasznok és költségek számbavétele, 

számszerűsítése, és pénzbeli értéken való kifejezése történik meg.  
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A költség-haszon elemzés három fő részből áll: 

• A változatelemzés az egyes beruházási változatok közötti választást segíti. Az 

MBH technológia esetében ez az egyes technológia változatok értékelést 

hasonlítja össze. 

• A pénzügyi elemzés a költségeket és a bevételeket értékeli és meghatározza az 

adott fejlesztés cash-flowját, amelyből kiszámíthatók a pénzügyi teljesítmény 

mutatói.  

• A közgazdasági költség-haszon elemzés, figyelembe veszi a fejlesztés 

környezeti hatásait, a beruházás társadalmi hasznosságát és költségeit vizsgálja.  

A pénzügyi és a közgazdasági elemzés eredményeinek értékeléséhez 

érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés is végezhető. Az érzékenységelemzés 

lehetővé teszi a projekt kritikus változóinak azonosítását. Ezek a változók azok, 

amelyeknek a pozitív vagy negatív változása a legnagyobb hatással van a projekt 

pénzügyi és, vagy gazdasági teljesítményére. A kockázatelemzés során a pénzügyi és 

teljesítménymutatókra gyakorolt hatásuk alapján kritikusnak minősített változók miatt 

fellépő kockázatok vizsgálhatók. 

 

3.3.3.1. A CBA módszertana 

 

Az egyes MBH létesítmények gazdasági és társadalmi hasznainak kimutatására és 

összehasonlítására a CBA módszertanát alkalmaztam a „Módszertani útmutató költség-

haszon elemzéshez” és a Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects,” című 

útmutatóknak megfelelően. (Balogh, 2009; Sartori et al., 2015) 

A pénzügyi elemzésnél a beruházási költségek, a működési költségek, a bevételek és a 

finanszírozási források meghatározzák a cash-flowt és a pénzügyi mutatókat: 

• pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) 

• pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR) 

A pénzügyi nettó jelenérték a projekt időtartama alatt keletkező pénzáramok - bevételek 

és kiadások, azaz hasznok és költségek - jelenre diszkontált értéke. kiszámítása a 

következő képlettel történik: 
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ahol: St a cash flow folyó fizetési mérleg t időpontban, at pénzügyi diszkonttényező a 

diszkontáláshoz kiválasztott t időpontban, i a pénzügyi diszkontráta. 

Egy projektet akkor érdemes megvalósítani, ha az FNPV> 0 és minél nagyobb ez az 

érték, annál jövedelmezőbb a projekt. Az FRR azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél az 

FNPV=0. Értéke a következő képlettel számítható ki: 

 
A közgazdasági költség-haszon elemzésnél számszerűsítjük a fejlesztés környezeti 

hatásait (externáliák), a társadalmi hasznosságát és költségeit. Az externáliák azon 

hatások, amelyek nem közvetlenül a befektetőnél, vagy üzemeltetőnél, vagy a 

használóknál jelentkeznek, és közvetlen pénzügyi ellentételezés nem kíséri őket. 

A gazdasági nettó jelenérték (ENPV): a jövőbeni nettó haszonáramok diszkontált 

értéke. Közgazdasági és környezeti szempontból csak pozitív ENPV-vel rendelkező 

projektek támogathatók. A számítás képlete: 

 

ahol (X) az adott évre vonatkozó pénzáramlás, (i) a diszkontráta és (t) az aktuális év 

Az MBH üzemeltetési projektek környezeti hatásai a 3.1. táblázat foglalja össze: 

3.1. táblázat: Hulladékkezelési létesítmények tipikus környezeti hatásai 

 

Forrás: Sartori et al., 2015 alapján saját szerkesztés 

A hulladéklerakás elkerülése a lerakó kapacitásának megtakarítását, élettartamának 

növekedését jelenti. A haszon számításánál a hulladéklerakótól eltérített hulladék 

mennyiségének és az egy tonna hulladék lerakási költségének szorzatát vesszük. Mivel 

Hatás Típus
Megtakarítás: Hulladéklerakás elkerülése Közvetlen hatás
Megtakarítás: Újrahsznosítás Közvetlen hatás
Megtakarítás: Energetikai hasznosítás Közvetlen hatás
Tájképrombolás, zaj, szag Externália
A GHG kibocsátás eltérése Externália
Egészség és környezeti veszélyek Externália
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a lerakási járulék a fogyasztókra nem hárítható át, így azt a díjakban nem 

internalizálták, ezért a számításnál figyelembe kell venni. 

Elsődleges nyersanyagok megtakarítása az értékesített hulladék: fémek, műanyag, SRF, 

RDF, mennyisége és a piaci árak szorzata. 

Energetikai hasznosításnál a haszon az elsődleges és a megújuló energiaforrások 

értékének különbözetéből származik. A projekt eredményként létrejövő energiaforrás 

elsődleges energiaforrásokat vált ki. A projekt haszna az elsődleges és a megújuló 

energiaforrások értékének különbözetéből származik. 

Tájképi szennyezés, a zaj és szaghatás a hulladékgazdálkodási létesítményekhez 

kapcsolódó negatív hatások. A hatások számszerűsítéséhez meg kell határozni a hatás 

maximális területi hatályát, az érintett területen meglévő ingatlanok méretét és piaci 

értékét. Az ingatlanár csökkenését a hulladékkezelő létesítmény hatásával nem érintett 

területek lévő ingatlanok árának összehasonlításával lehet becsülni. Az ingatlanárak 

változásának számszerűsítésére a 3.2. táblázat értékeit is használják. 

3.2. táblázat: Hulladékkezelő létesítmény hatása az ingatlanárakra 

 

Forrás: Waste Management Options and Climate Change, 2001 alapján saját szerkesztés 

Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenéséről akkor beszélhetünk, ha a hulladék  

• a biológiailag lebomló komponensek csökkentése és stabilizálása a 

hulladéklerakása előtt megtörtént, ebben az esetben az üvegházhatást okozó 

gázok - elsősorban a metán (CH4) – csökkenése a biológiai kezelés 

következtében; 

• újrahasznosítandó formában, vagy anyagokban visszanyerték, ekkor a 

megtakarítás a nyersanyagok kitermeléséből és feldolgozásából származó 

gázkibocsátások elkerülését jelenti; 

• fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésére használják. A hulladékból-energia 

hasznosító üzemek lehetővé teszik az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának csökkentését, amelyet az alternatív energiaforrás termelne; 

Távolság a létesítménytől 
(km)

Ingatlanár csökkenés 
(%)

0 12,8
1,6 9
3,2 5,2
4,8 1,5
5,5 0
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Az elemzésben az LCA eredményeként kapott Globális felmelegedési Potenciál (GWP) 

értéke kerül felhasználásra, összevetve a 3.3. táblázatban szereplő vegyes 

hulladéklerakásra megadott 250 kg CO2 kibocsátás/tonna értékkel. 

3.3. táblázat: Hulladékkezelő létesítmény és technológiák becsült CO2 kibocsátása 

 

Forrás: Waste Management Options and Climate Change, 2001) alapján saját szerkesztés 

A hatás pénzbeli értéke a CO2 egyenértékű emisszió fajlagos értéke (Ft/t). A CO2 

egyenértékű emisszió fajlagos értéke az EU útmutató (Sartori et al., 2015) szerint 2017 

évre meghatározott alsó érték 13,5€, és az azt következő éves növekmény 0,5€. 

A települési szilárd hulladék kezelése szennyező anyagok kibocsátását eredményezi a 

levegőbe, a vízbe és a talajba. A hulladékkezelésnél illékony szerves vegyületek és a 

dioxinok mellett csurgalékvíz is keletkezik. A korszerű hulladékgazdálkodási 

rendszerek megvalósításával a levegőbe, a vízbe és a talajba jutó szennyező anyagok 

kibocsátásának csökkentését lehet elérni. A hulladékból származó tüzelőanyagok 

szintén csökkentik a fosszilis tüzelőanyagokat használó egyéb energiaforrásokból 

származó légszennyező anyagok kibocsátását. A szennyezőanyag-kibocsátás külső 

költségeinek becsléséhez a feldolgozott hulladék tonnánkénti számszerűsített szokásos 

mennyiségét kell megszorozni egy egységnyi gazdasági költséggel. 

 

3.4. MBH tervezési tapasztalatok bemutatása 

 

Külön fejezetben, esettanulmányokon keresztül mutatom be, hogy hogyan használhatók 

fel a gyakorlatban az előző pontokban vizsgált információk. A technológiatervező 

hogyan tudja összeegyeztetni a rendelkezésére álló információkat, a megrendelői 

elvárásokat, a jogszabályok előírásait, a piaci igényeket és a környezeti célok 

kielégítését, úgy hogy gazdaságilag fenntartható rendszert valósítson meg.   

Hulladékfrakció az összes hulladékáramon belül kg CO2/tonna

Nem gyűjtött, vagy nem megfelelően ártalmatlanított hulladék 833
Vegyes hulladék lerakásra 250
Vegyes hulladék égetéssre 181

Vegyes hulladékból előállított RDF 236
Szelektíven gyűjtött és komposztált biohulladék 26

Szelektíven gyűjtött és anaerob lebontott biohulladék 8
Szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék -1 037
Biostabilizált hulladék, maradék lerakásával 161
Biostabilizált hulladék, maradék égetésével 272
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4. Kutatási eredmények 

 

4.1. A Magyarországon épített MBH üzemek bemutatása.  

 

Magyarországon a mechanikai-biológia hulladékkezeléssel kapcsolatos vizsgálatok 

2001-ben kezdődtek a Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszékének 

koordinálásával. A kutatások alapkoncepciója a TSZH biostabilizálása, majd a 

komposztszerű anyag (<20mm szemcseméret) leválasztását követően a fennmaradó 

anyagáram további nemesítésével hulladékból visszanyert tüzelőanyag (RDF) 

előállítása volt. A vizsgálatok ezért elsősorban a biostabilizált hulladék tulajdonságaira 

fókuszáltak. 

A kutatásokat 2006-tól Vaskúton folytatták, ahol már a mechanikai feldolgozás 

folyamatait (aprítás, szitálás, fém leválasztás, fajsúly szerinti elválasztás) is elemezték. 

Az üzemek építése 2010-től kapott nagy lendületet. Az Európai Uniós (KEHOP) 

források, illetve állami támogatások segítségével az önkormányzati társulások a 

hulladékgazdálkodási rendszereik fejlesztésébe bevonták az MBH technológia 

megvalósítását.  

A megépült létesítmények a technológiai kialakítása, illetve a biológiai kezelés megléte 

alapján az alábbi csoportokba sorolhatók:  

1. Mechanikai előkezelők: A hulladék aprítása, fém leválasztás, a finom frakció 

lerakása, a durva frakció leválasztása, átadása tüzelőanyag előkészítésre, vagy 

lerakása.  

2. Mechanikai-biológiai előkezelők: A hulladék aprítása, fém leválasztás, a finom 

frakció biológiai kezelése, lerakása, a durva frakció leválasztása, átadása 

tüzelőanyag előkészítésre, vagy lerakása 

3. Biológiai-mechanikai előkezelő: A hulladék aprítása, fém leválasztás, a teljes 

hulladékáram biológiai kezelése, lerakása, a durva frakció leválasztása és 

átadása tüzelőanyag előkészítésre 
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4. Mechanikai hulladékkezelés: A hulladék aprítása, fém leválasztás, a durva 

frakció további mechanikai kezelése, utóaprítása, RDF/SRF előállítása, a 

kezelési maradékok és a finom frakció lerakása 

5. Mechanikai-biológiai hulladékkezelés: A hulladék aprítása, fém leválasztás, a 

durva frakció további mechanikai kezelése, utóaprítása, RDF/SRF előállítása, a 

finom frakció biológiai kezelése, a kezelési maradékok és a stabilát lerakása 

 

4.2. Az MBH tervezését megelőző adatgyűjtések, vizsgálatok 

áttekintése.  

 

4.2.1. Hulladékanalízis 
 

Tervezés, előkészítés legfontosabb eleme a területen keletkező hulladékok 

összetételének pontos ismerete, az összetételre ható tényezők felmérése. Ezen adatok 

alapján számítható ki a gyűjtendő hulladékáramok mennyisége és modellezhető a 

várható visszagyűjtési arányok változása. A technológiák tervezését megelőzően 

minden létesítménynél végeztek, az MSZ 21420-28 és az MSZ 21420-29 szabványok 

előírásainak megfelelő hulladék összetételi vizsgálatokat. Az analízisek 

átlageredményét a 4.1. ábra mutatja. 

 

4.1. ábra: Tervezési hulladék összetételi vizsgálatok átlageredménye 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 
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A kapott eredmények összességében jól illeszkednek az átlaghoz, de néhány esetben 

egy-egy összetevő szélsőértéke kiugró eredményt mutat. Az eredményeket a 4.1. 

táblázat foglalja össze. 

4.1. táblázat: Tervezési hulladék összetételi vizsgálatok eredménye 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

 

4.2.2. Hulladék összetétel változás modellezése 
 

A modell a korábbi kutatási tapasztalatok alapján kialakított előzetes feltételezésekkel 

készült. A szelektívgyűjtés felfutási ideje 8 évre prognosztizálható. Az elérendő gyűjtési 

célokat az egyes hulladékáramok esetében külön-külön kell meghatározni. Számításba 

kell venni a reális visszagyűjtési lehetőségeket, az egyes frakciók esetében a 

hasznosításra nem alkalmas hulladékok – például élelmiszerrel szennyezett papír – 

lehetséges arányait, illetve a lakosság gondolkodásának környezettudatos fejlődését. A 

rendszer bevezetését követő 8. évre a következő célértékek határozhatók meg a 

keletkező mennyiség %-ában: hasznosítható hulladékok 75 %, biológiailag lebomló 

hulladékok esetében csak a kerti és konyhai zöld hulladékok részarányát (mintegy 40%) 

tekintve a teljes biológiai mennyiségre 32 % és üveg 70%.  

A szelektíven gyűjtött hulladékáramok mennyisége folyamatosan növekszik, míg a 

maradék hulladék mennyisége fokozatosan csökken. A 8. év végére a teljes gyűjtött 

hulladékáramból a hasznosítható hulladék részaránya 26,5%, a biológiailag lebomló 

hulladéké 15,2 %, az üvegé 1,8%, a maradék hulladéké pedig 56,49%. 

  

Hulladékalkotó Átlag Átl. Eltérés Medián Szórás
biológiailag lebomló 25,4% 4,9 25,3 6,2
papír 9,9% 2,1 10,3 2,8
karton 3,2% 1,2 3,5 1,7
kompozit 2,0% 1,0 1,6 1,4
textil 3,9% 0,9 4,1 1,1
higiéniai hulladék 4,2% 1,3 4,1 1,8
műanyag 18,1% 4,3 16,1 5,0
üveg 3,7% 0,5 3,9 0,7
fém 3,4% 0,9 3,2 1,1
veszélyes 0,9% 0,4 0,8 0,5
nem osztályozott éghető 3,4% 1,3 3,1 1,8
nem osztályozott éghetetlen 5,1% 2,2 4,7 2,8
kis szemcseméretű 16,8% 5,9 14,7 7,6
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A változási trendeket a 4.2. ábra szemlélteti. 

 
4.2. ábra: A begyűjtött hulladékáramok arányának változása 

Forrás: saját szerkesztés 

A tervezésnél a hulladék összetételi adatokat a fenti változással korrigálni kell. Az 

MBH létesítménybe bekerülő hulladék fokozatosan csökken, amíg a szelektív gyűjtési 

rendszer nem éri el a hatékonyságának azt az állapotát, amikor a szelektíven begyűjtött 

hulladékok mennyisége már a hulladék összetételét tekintve állandónak tekinthető. 

Ebben az állapotban a trend irányát a keletkező hulladék mennyiségének változása 

befolyásolja, azaz amikor szelektív gyűjtés éves növekedése meghaladja a hulladék 

mennyiségének növekedését, vagy az eleve csökken, akkor az MBH kerülő maradék 

hulladék mennyisége is csökken. Hosszú távon, ha a hulladék megelőzési törekvések 

nem vezetnek eredményre, a változás iránya megfordul és a maradék hulladék 

mennyisége minimálisan nőni kezd.  

 

4.2.3. Szezonális hatások 
 

A szezonális hatások befolyásolják a hulladék összetételt és a keletkező mennyiség éven 

belüli változásait. A tervezésnél mindkettő ismerete fontos. Az összetétel változása 

információkat nyújt az éven belüli kihozatali arányok változásáról, míg a mennyiségi 

változások a technológia teljes kapacitását is befolyásolhatják.  
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Az éven belüli változások a 4.3. ábra alapján a hulladékalkotók néhány %-os 

ingadozását mutatják. Ezek a mozgások csak kis mértékben változtatják meg a 

kihozatali arányokat, amelyek hatására az egyes berendezésekre jutó 

hulladékmennyiségek minimálisan változnak. 

 

4.3. ábra: A hulladék összetétel negyedéves változása, Pécs 2014-2016 

Forrás: BIOKOM adatai alapján saját szerkesztés 

A szezonális mennyiségi változások a 4.4. ábra szerint már jóval nagyobb mozgást 

eredményeznek, mivel az éves mélypont és a csúcs között akár 30-40 % eltérés is lehet, 

ami komoly ingadozást okoz a technológia leterheltségében. A rendszer kapacitását úgy 

kell tervezni, hogy a csúcsponton is képes legyen feldolgozni a beszállított hulladékot.  

 

4.4. ábra: A hulladék mennyiség szezonális változása, Pécs 2011-2016 

Forrás: BIOKOM adatai alapján saját szerkesztés  
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4.2.1. Lakóterület hatása 
 

A lakóterület hatását vizsgálva 2014-2016 közötti 3 éves periódusban az égetés 

szempontjából fontos összetevők: papír, műanyag, illetve a minőséget befolyásoló 

biológiai frakció értékei a kistelepüléseken a legkedvezőtlenebb, míg a városokban a leg 

jobb eredményeket adják. Az összetételi adatokat a 4.5. ábra mutatja be. 

 

4.5. ábra: A település hatása a hulladék összetételre, 2014-2016 

Forrás: BIOKOM adatai alapján saját szerkesztés  

 

4.2.2. Szemcseméret elemzés 
 

A feldolgozásra kerülő hulladék szemcseméret eloszlása befolyásolja a mechanikai 

feldolgozás hatékonyságát, az egyes szétválasztási technológiák használhatóságát. 

(Csőke et al., 2011; Leitol, 2016) Ezért az eloszlás ismerete a technológiai tervezésnél 

fontos paraméter. A kutatás adatai alapján a Magyarországi MBH üzemek tervezése 

előtt a kezeletlen TSZH-ból csak egy esetben került sor ilyen vizsgálatok elvégzésére.  

A Kökényi MBH mű tervezését megelőzően a TSZH-ból a szabvány szerinti 

mintavételt követően részletes analízis készült a 20, 30, 40, 50, 75, 90, 100, 120, 150, 

valamint 200 mm-es szemcseméreteknél történő szitálással. A tüzelőanyag és a 
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leválasztási határok megállapítása szempontjából fontos összetevők eloszlását a 4.6. 

ábra mutatja be. 

 

4.6. ábra: A tüzelőanyag minőségét befolyásoló összetevők szemcseméret eloszlása a kezeletlen TSZH-
ban 

Forrás: Csőke – Bokányi, 2007; Kiss, 2007 adatai alapján saját szerkesztés) 

A TSZH biológiai előkezelést követő szemcseméret eloszlását Polgárdiban, Vaskúton, 

és Miskolcon vizsgálták. A polgárdi vizsgálatoknál négy hetes takart, levegőztetett 

eljárással előérlelt (biostabilizált) TSZH-t első lépésben 50mm-es, majd 20 mm-es 

dobszitával szitálták és a nagy darabos fémeket kézi válogatással eltávolították.  

A szemcsefrakciók anyagi összetételét (2002. július 27-i minta) a 4.2. táblázat 

tartalmazza:  

4.2. táblázat: A szemcsefrakciók anyagi összetételét (2002. július 27-i minta) 

 

Forrás: Csőke et al., 2006a adatai alapján saját szerkesztés 

A polgárdi kísérletek összesített eredménye az anyagi összetétel vonatkozásában 

megmutatta, hogy a műanyag és a textil a legnagyobb méretű frakcióban (> 100 mm), a 
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papír a közepes szemcseméret-frakcióban (20 - 100 mm), a komposzt pedig a 

legkisebben (<20 - 50 mm) dúsul. (Csőke et al., 2006b) 

A vaskúti kísérletet szintén takart, levegőztetett eljárással előérlelt (biostabilizált) 

TSZH-val végezték. A stabilátot 40 mm-es szitával szétválasztották és a >40 mm 

szemcseméretű frakciót tovább elemezték. A szemcseméret eloszlást és az anyagi 

összetételt a 4.3 táblázat mutatja be.  

4.3. táblázat: A >40 mm-es biostabilizált hulladék szemcseméret-eloszlása, anyagi összetétele 

 

Forrás: Csőke et al., 2012 adatai alapján saját szerkesztés 

A Miskolci kísérletnél a hulladékot előaprítást követően négy hétig takart, levegőztetett 

eljárással biostabilizálták, majd a stabilátot 50, 75, 100 és 150 mm lyukméretű 

szitasorral szétválasztották és a 4.4. táblázat szerinti eloszlást kapták: 

4.4. táblázat: A biostabilizált TSZH szemcseméret eloszlása 

 

Forrás: (Nagy – Cseppely, 2012) adatai alapján saját szerkesztés) 

 

4.2.3. Fizikai és kémiai vizsgálatok 
 

A hulladékból visszanyert tüzelőanyagok hasznosíthatóságának fontos paraméterei a 

fizikai és a kémiai tulajdonságok. A kutatás adatai alapján elmondható, hogy fizikai és 

Szemcseméret (mm) < 50  50 - 75 75 - 100 100 - 150 > 150
Tömegarány 32,3 14,6 12,6 17,9 22,6
Biológiai 0 0 0 0 0
Papír 0 25,8 22,2 14,5 5,6
Karton 0 4,9 5,2 3,4 2
Kompozit 0 0,5 5 4,7 1,1
Textil 0 9,8 11,7 13,4 31,7
Higiéniai 0 0,5 1,6 0,9 0,4
Műanyag 0 23,4 26,5 41,6 37,9
Üveg 0 0,5 0,2 0 0
Fém 0 9,8 12,8 6,2 4,8
Éghető 0 24,8 14,8 15,3 16,5
Éghetetlen 0 0 0 0 0
Veszélyes 0 0 0 0 0
Összesen 0 100 100 100 100

Szemcseméret (mm) < 50  50 - 75 75 - 100 100 - 150 > 150
Tömegarány (%) 43 12 13 23 10
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kémiai vizsgálatokat hasonlóan a szemcseméret eloszlás elemzéséhez csak Polgárdiban 

és Pécs-Kökényben végeztek.  

A polgárdi mérések a biostabilizált TSZH három szemcseméret tartományát vizsgálták 

az égetést befolyásoló tulajdonságok fűtőérték, nedvesség-, és hamutartalom 

tekintetében. A kapott eredményeket a 4.5. táblázat tartalmazza.  

4.5. táblázat: A biostabilizált TSZH fűtőértéke, nedvesség és hamutartalma 

 

Forrás: Csőke et al., 2006a adatai alapján saját szerkesztés 

A Pécs-kökényi tervezés megelőzéseként komplex fizikai és kémiai analíziseket 

végeztek. A szemcseanalízis alapján három frakcióra (<50 mm, 50-100 mm, >100mm) 

bontott mintákat két módszerrel salétromsav – hidrogén-peroxidos feltárásból, valamint 

4 órás desztillált vizes kivonatból vizsgálták. A laborvizsgálatok során elemezték a 

nedvesség-, és hamutartalmat, az összes szén, klór, fluor és hidrogén mennyiségét, a 

fűtőértéket és az égéshőt, illetve a nehézfém tartalmat.  

 

4.3. Tervezők felé meghatározott technológiai és kihozatali 

elvárások 

 

4.3.1. FIDIC eljárás 
 

A tervezés alapfeltétele a megrendelő részéről világosan megfogalmazott tervezési 

koncepció, amely tartalmazza a technológiatervezéssel szembeni műszaki 

követelményeket, illetve a feladott és a kihozatali anyagáramok mennyiségének és 

minőségének meghatározását. A komplex tervezési folyamatot – építészet és 

technológia – a magyar és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a Tanácsadó 

Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils 

Szemcseméret Hamutartalom [%] 
x [mm] nedves anyagra/ 

száraz anyagra

<50 54,09 6,33 7,37 10,59 41,2 / 46,1

50-150 34,72 123,94 13,95 6,14 25,7 / 27,4
>150 11,19 20,43 21,22 3,33 27,5 / 28,4

Σ számított átlag 100,00 10,2 11,34 8,23 34,3 / 37,4
Σ mért átlag 11,79 13,07 32,9 / 35,9

Tömegeloszlás 
[%]

Fűtőérték F 
[MJ/kg]

Száraz anyagra 
vonatkoztatott fűtőérték F0 

[MJ/kg]

Nedvességtartalom 
[%]
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– FIDIC) által meghatározott metodika szerint bonyolítják. A rendszer két alapeljárása a 

FIDIC Sárga könyv (Yellow Book) és a FIDIC Piros könyv (Red Book) szerinti 

folyamat.  

A FIDIC Sárga könyves eljárás a teljes tervezési és építési folyamatot magába foglalja. 

A megrendelő megadja a fő elvárásokat, a tervezett mennyiséget. Az engedélyes és 

kiviteli szintű tervezést (építés és technológia) a Vállalkozó végzi, átvállalva ezzel a 

felelősséget. (FIDIC, 2011) 

A FIDIC Piros könyves eljárásnál a tervekkel kapcsolatos minden felelősség a 

Megrendelőt terheli és a mennyiségi kockázatokat is a Megrendelő viseli. A vállalkozó 

a megrendelő rendelkezésére bocsátott terveket fogja megvalósítani, így a nem 

megfelelő tervezésből adódó következmények is a Megrendelőt terhelik. (FIDIC, 2005) 

A kutatás eredményei szerint a létesítmények 60%-t piros, 40%-t pedig sárga könyv 

szerinti eljárással valósították meg. 

 

4.3.2. Megrendelői követelmények  
 

A Tervezők, kivitelezők részére átadott dokumentumokat vizsgálva megállapítható, 

hogy a FIDIC Piros eljárásoknál a kivitelezők konkrét előírásokat (technológiai kiviteli 

tervet) és műszaki specifikációt kaptak a technológiára vonatkozóan. Az 

anyagáramokkal, főként a kimeneti anyagárammal szemben, azonban csak kevés 

paraméter került meghatározásra.  

A FIDIC Sárga könyves eljárásoknál minden esetben a műszaki és az anyagáramokkal 

szembeni követelményeket is meghatározták. Az így létesített üzemek nagyobb részénél 

(80%) konkrét műszaki specifikációkat fogalmaztak meg a technológiával szemben, 

illetve az anyagáramokra a leválasztási hatékonyságra, a kihozatali arányokra, a 

tisztaságra és egyéb minőségi paraméterekre, valamint a fűtőértékre vonatkozóan.  
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4.4. Üzemelési anyagáramok elemzése 

 

4.4.1. Hulladék összetételi vizsgálatok 
 

A 2016-ban végzett MSZ 21420-28 és az MSZ 21420-29 (MSZ 21420-29; MSZ 21420-

28) szabványok szerinti hulladék összetételi vizsgálatok eredményeit a 4.6. táblázat 

foglalja össze. 

4.6. táblázat: A 2016-ban végzett hulladék összetételi vizsgálatok eredménye 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

A 2016-os hulladék összetétel vizsgálatok adatait összevetve a tervezésnél figyelembe 

vett összetételi adatokkal, a következő megállapítások tehetők: 

• a 2016-os összetétel vizsgálatok eredményeiben már látható az elmúl 2-3 év 

szelektívgyűjtési fejlesztéseinek eredménye; 

• a biológiailag lebomló hulladékok részaránya egyes üzemeknél emelkedett, 

másoknál csökkent; 

• a biológiailag lebomló hulladékot és a finom frakciót együtt vizsgálva nagyobb 

részt növekedés tapasztalható; 

• a szelektíven gyűjtött hulladékoknál a papír, a karton, az üveg és a fém 

részaránya a legtöbb üzem esetében csökkent – ez minden bizonnyal a szelektív 

gyűjtés fejlődésének az eredménye; 

Hulladékalkotó Átlag m/m% Átl. Eltérés Medián Szórás
biológiailag lebomló 26,0% 5,0 28,4 5,8
papír 6,6% 2,5 5,2 3,2
karton 3,1% 0,6 3,0 0,7
kompozit 2,6% 0,5 2,8 0,6
textil 3,8% 0,9 3,5 1,1
higiéniai hulladék 4,9% 1,0 5,1 1,3
műanyag 20,6% 4,0 22,5 4,9
üveg 3,4% 0,6 3,3 0,7
fém 3,1% 0,4 3,2 0,6
veszélyes 2,2% 1,0 2,5 1,2
nem osztályozott éghető 2,8% 0,5 2,8 0,7
nem osztályozott éghetetle 3,1% 1,0 3,2 1,2
kis szemcseméretű 17,8% 5,2 18,6 6,9
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• a műanyag esetében ennek ellenkezője tapasztalható, szinte kivétel nélkül 

emelkedett a részaránya; 

A két hulladék összetételi vizsgálat eredményeinek összevetését a 4.7. ábra mutatja be. 

 

4.7. ábra: A tervezési és a 2016-ban végzett hulladék összetételi vizsgálatok eredményeinek 
összehasonlítása 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

A további elemzésekben az értékelhetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az 

átlagos technológiától jelentősen eltérő, egyszerűbb kialakítású ME és MBE 

létesítmények, illetve a még nem üzemszerűen (például próbaüzem) működő 

létesítmények adatai az elemzés torzításának elkerülésére kizárásra kerültek a mintából. 

A további elemzések 12 létesítmény MH1 – MH6, és MBH1-MBH6 adatai alapján 

készültek. 

 

4.4.2. Kihozatali arányok,  
 

A technológiai folyamat egyik fontos mérőszáma a kihozatalok aránya, amit a 

technológiai mellett még a feladott hulladék összetétele befolyásol. A kapott értékek 

közül a biológiai frakció adatai jól igazodnak a szemcseméret elemzés alapján várt 

kihozatalhoz. Ettől egy kicsit nagyobb eltérést az MBH6 mutat, a 67,8 %-os 

eredményével. A nehéz frakciónál az MH2 és az MH5 eredménye többszöröse az 

átlagnak. Az MH3 ebből a szempontból nem értékelhető, mivel a biológiai és a nehéz 
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frakció nincs megkülönböztetve. Az egyes technológiák kihozatalát a 4.7. táblázat 

tartalmazza. 

4.7. táblázat: Kihozatali arányok 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

A kihozatali arányok statisztikai mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy a legkisebb 

eltérések a biológiai frakció adataiban vannak, ehhez teljesen hasonlóan viselkedik a 

biológiai kezelésnél fellépő veszteség. A legnagyobb eltérések a nehézfrakciónál 

tapasztalhatók, az MH3 létesítmény esetében a nehéz és a biológiai frakció nincs 

szétválasztva, így ez az adat torzítja a mintát. 

A kihozatali arányok statisztikai mutatóit a 4.8. táblázat foglalja össze. 

4.8. táblázat: A kihozatali arányok statisztikai mutatói 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

 

4.4.3. Tüzelőanyag kihozatali arány 
 

A tüzelőanyag átlagos kihozatala 26%, a szélsőértékek 12,7% és 35,4 %. Az adatokat 

vizsgálva a minimális 12,7%-os (MH5) kihozatal magyarázata a nehézanyag leválasztó 

nem megfelelő beállításában (42,2%) keresendő. A tüzelőanyag kihozatalra legnagyobb 

Kihozatali arányok Biofrakció SRF
Nehéz 
anyag

Stabilát Fém
Biológiai 

veszteség
Technológiai 

veszteség
MH1 53,5% 35,4% 7,3% - 0,8% - 3,0%
MH2 41,8% 22,3% 24,4% - 1,2% - 4,1%
MH3 0,0% 21,1% 72,9% - 1,5% - 4,6%
MH4 57,0% 19,0% 18,0% - 2,0% - 3,0%
MH5 42,7% 12,7% 42,2% - 0,4% - 2,4%
MH6 51,9% 33,8% 4,4% - 3,0% - 4,3%

MBH1 56,1% 29,0% 14,0% 19,5% 0,9% 31,3% 0,0%
MBH2 52,6% 33,1% 14,0% 16,1% 0,2% 25,2% 0,0%
MBH3 68,4% 16,6% 10,9% 45,2% 0,7% 33,0% 3,1%
MBH4 42,0% 35,0% 18,0% 29,2% 2,0% 16,6% 3,0%
MBH5 54,2% 31,6% 8,1% 37,9% 2,3% 30,0% 3,6%
MBH6 58,9% 22,8% 18,3% 18,7% 0,1% 21,1% 0,0%

Kihozatali arányok Átlag Medián Átl. Eltérés Szórás
Biofrakció 52,6 53,5 5,6 8,1
SRF 26,0 25,9 7,0 7,9
Nehéz anyag 21,0 16,0 12,7 19,1
Stabilát 27,8 24,4 9,7 11,8
Fém 1,3 1,1 0,7 0,9
Bio veszteség 26,2 27,6 5,2 6,4
Tech.veszteség 3,5 3,1 0,6 0,7
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hatással a biológiai frakció van, amelynek néhány %-os eltérése majdnem hasonló 

arányban téri el az SRF/RDF kihozatalát. A tüzelőanyag leválasztási aránya emiatt 

szoros összefüggést mutat a biológiai frakció leválasztási határával is, azaz a 60 mm-es 

leválasztás mellett az tüzelőanyag arány magasabb, mint a 80 mm-es leválasztási határ 

esetén. Az egyes létesítmények kihozatali arányait a 4.8. ábra mutatja be.  

 

4.8. ábra: A biológiai hulladék, a nehéz frakció RDF/SRF arány összefüggése 
Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

A másik befolyással bíró tényező a nehézanyag, ami a biológiai frakcióval együtt 

gyakorlatilag meghatározza a tüzelőanyag kihozatalát.  

A fűtőérték és a tüzelőanyag kihozatal között szoros összefüggés tapasztalható. A 4.9. 

táblázat szerint az alacsonyabb tüzelőanyag kihozatal magasabb fűtőértékkel, a 

magasabb tüzelőanyag kihozatal alacsonyabb fűtőértékkel párosul.  

4.9. táblázat: Tüzelőanyag kihozatal és fűtőérték(d) összefüggése 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

Ennek magyarázata a biológiai frakció leválasztási arányában keresendő. Magasabb 

arányú biológiai leválasztás esetén az SRF/RDF leválasztási aránya alacsonyabb, de 

fűtőértéke magasabb a hatékonyabban leválasztott nedves biológiai anyagok 

eltávolításának köszönhetően. Alacsonyabb biológiai leválasztás esetén pont fordított a 

helyzet, több nedves biológiai anyag marad fenn a rendszeren és kerül bele a 

tüzelőanyagba. 
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4.4.4. Szitaméret összefüggései 
 

A szita mérete határozza meg a leválasztott anyagáram mennyiségét. A szitaméret 

változásával egyenes arányban változik a leválasztott mennyiség, de ez a változás nem 

lineáris, hanem a hulladék szemcseméret eloszlásának függvénye.  

A leválasztott biológiai frakció átlagos mennyisége 60 mm-es szitánál 48,7%, 80 mm-es 

szitánál 56,6 %. A hulladék összetételi adatokból kiindulva a kis szemcseméretű (<20 

mm) hulladék átlagos aránya 17,8%, a biológiai hulladéké pedig 26%, együttesen 

43,8%. A szemcseméret eloszlás alapján a 60 és a 80 mm-es leválasztási határ alatt a 

biológiai hulladékok mintegy 80%-án és a kis szemcseméretű hulladékon kívül egyéb 

összetevők is vannak. 60 mm-es lyukméretű szitánál a leválasztás mennyisége közel 

egyenlő a kis szemcseméretű hulladék és a biohulladék 80%- os részarányának 

összegével, 80 mm-es lyukméretű szitánál viszont 15 %- al meghaladja ezt az értéket. 

Ebből az következik, hogy 60 mm-es leválasztási határ esetén a biológiai hulladék 

minimum 20%-a a szita felső frakcióban marad, 80 mm-es leválasztásnál ez az arány 

kisebb. Más oldalról, de ezt támasztják alá az SRF a rendelkezésre álló, teljes 

széntartalom (TC) vizsgálati eredményei, ahol a 60 mm-es leválasztásnál ez az arány 

46,8%, 80 mm-es leválasztásnál pedig 43,3%. A fűtőérték, összefüggésben a 

hatékonyabb biohulladék leválasztás következtében a 4.9. ábra adatai alapján a 80 mm- 

 

4.9. ábra: A biológiai frakció kihozatali aránya és a fűtőérték (ar, és d) összefüggése 
Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 
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es szita esetén jellemzően magasabb, mint a 60 mm-es szitánál. Az átlagos fűtőérték(d) 

60 mm-es szitát használó MBH üzemekben 18 MJ/kg, míg a 80 mm-es szitát 

használóknál 22 MJ/kg. 

4.4.5. Mágnesek helye a technológiában  
 

A fémek (mágnesezhető és nem mágnesezhető) leválasztási aránya átlagosan 1,3%, de 

az egyes üzemekben jelentős eltérések vannak. A mágnesek helyét vizsgálva a 

technológiai sorban több eltérést találtunk. Az első mágnes helye általában a dobszitát 

megelőzően van, de néhány technológiánál a dobszitát követi. Vannak technológiák 

ahol a sorban újabb mágnest helyeztek el, az utóaprító előtt, vagy mögött, illetve nem 

mágnesezhető fémeket is leválasztanak. A leválasztási arányok és a mágnesek száma és 

elhelyezése között a 4.10. táblázatban lévő összefüggések találhatók. 

4.10. táblázat: A mágnesek elhelyezésének és számának hatása a leválasztási arányra 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

 

4.4.6. Biológiai kezelés 
 

A vizsgált MBH üzemek a biológiai kezelésnél két eltérő eljárást használnak. Három 

MBH üzemnél takart-levegőzetett, háromnál pedig zárt technológiát, amelyből egy 

kamrás, levegőztetett, kettő pedig csarnok (in-wessel) komposztálás. A tartózkodási 

(érlelési) idő mindegyik esetben 2-4 hét, eltérés az utóérlelés időtartamában van. A 

takart levegőztetett eljárásoknál nincs elszívás, míg a zárt technológiáknál az intenzív 

bomlási időszakban a keletkező gőzöket és gázokat elszívják és biofilteren keresztül, a 

szaganyagok megkötése után engedik ki a szabadba.  

Leválasztó elhelyezése
Leválasztási 

arány
Fe leválasztás dobszita után 0,41%
Fe leválasztás dobszita előtt 1,74%

Fe leválasztás dobszita és 
utóaprító előtt 1,05%

Fe + Nfe leválasztás dobszita 
előtt és utóaprító után

2,13%
Fe leválasztás dobszita előtt és 

utóaprító után + NFE 3,00%
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A kezelés vesztesége a biológiai bomlással távozó gázok, gőzök és nedvesség 

elpárolgásából adódik, átlagos mértéke 24,8%, a két technológiai változat átlagos 

értékei között nincs jelentős eltérés. 

4.4.7. Fizikai és kémiai vizsgálatok 
 

A tüzelőanyag fizikai és kémiai vizsgálataira az RDF/SRF energetikai felhasználása 

miatt van szükség. A vizsgálandó paramétereket a hasznosítók (cementgyár, erőmű) 

tüzeléstechnikai és füstgáztisztító rendszereinek műszaki paraméterei alapján a 

hulladékégetési direktíva (Directive 2000/76/EC) és a Környezetvédelmi Hatóság 

előírásai határozzák meg. A beszállítandó tüzelőanyag fizikai és kémia tulajdonságaira 

vonatkozó hasznosítói elvárásokat és az RDF/SRF átlagos vizsgálati eredményeit a 

4.11. táblázat hasonlítja össze.  

4.11. táblázat: A hasznosítói követelmények és az SRF vizsgálatok átlageredményének összehasonlítása 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés és saját adatok alapján összeállítva  

Mátra Erőmű SRF/RDF

Paraméter
Mérték- 
egység

Átlag Átlag Átlag

Fűtőérték MJ/kg > 12 15 > 12 15 > 12 13,9
Nedvességtartalom % < 35 20 < 30 20 < - 22,0
Hamutartalom % < 16 16 < 16 16 < 30 16,8
Higany mg/MJ < 0,05 0,02 < 0,05 0,02 < 1 <0,1
Kadmium mg/MJ < < 25 15 < 9 1,3
Tallium mg/MJ < < 3 1,5 < 2 0,7
Arzén mg/MJ < 10 0,4 < 15 10 < 8 2,9
Berilium mg/MJ < 5 0,2 < 5 0,2 -
Kobalt mg/MJ < 20 0,8 < 20 15 < 30 6,5
Króm mg/MJ < 100 4 < 40 30 < 250 67,9
Réz mg/MJ < 400 16 < 500 300 < 800 109,9
Mangán mg/MJ < 100 4 < 300 200 < 600 239,6
Nikkel mg/MJ < 100 4 < 200 100 < 160 37,5
Ólom mg/MJ < 100 8 < 500 150 < 400 58,3
Antimón mg/MJ < 25 1 < 30 20 < 60 18,7
Szelén mg/MJ < 20 0,8 < 20 8 -
Ón mg/MJ < 75 3 < 70 30 < 120 33,5
Vanádium mg/MJ < 25 1 < 70 30 < 40 15,6
Cink mg/MJ < 500 16 < 250 100 < 250 191,6
Összes halogén % < 1 0,4 < 1 0,4 0,1
Kén % < 0,5 0,5 < 0,5 0,5 0,3
Klór tartalom összesen m/m%

<
1

0,3
Fluor tartalom 
összesen

m/m%
<

0,1
0,015

PVC m/m% < 0,6
PCB mg/kg < 10
PCP mg/kg < 5

Egyedi 
kritérium

Egyedi 
kritérium

Egyedi 
kritérium

6,4 0,2

DDC Lafarge
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Az adatokból látható, hogy: 

• A cementgyári követelmények szigorúbbak; 

• A hamutartalomra vonatkozó cementgyári előírást az SRF hamutartalma 5%-al 

meghaladja 

• Az SRF mangán tartalma a DDC előírását meghaladja 

 

4.5. MBH technológiák értékelése 

 

A Magyarországon az MBH technológia több változata épült meg, az egyszerű lerakás 

előtti mechanikai kezeléstől az összetett MBH rendszerekig. A technológiák öt fő 

csoportba sorolhatók: 

• lerakás előtti mechanikai előkezelés 

• lerakás előtti mechanikai-biológiai előkezelés 

• lerakás előtti biológiai- mechanikai előkezelés 

• mechanikai hulladékkezelés 

• mechanikai-biológiai hulladékkezelés  

 

4.5.1. Lerakás előtti mechanikai előkezelés 
 

A legegyszerűbb rendszer a lerakás előtti mechanikai előkezelés. Ez a technológia 

részben, vagy egészben nyílt téren, mobil gépek alkalmazásával valósul meg. A 

technológiai cél ebben az esetben a lerakásra kerülő hulladék előkezelése és a lerakott 

mennyiség csökkentése.  

Technológiai folyamatok: 

• Hulladék előaprítása 

• Méret szerinti szétválasztás 

• Finom frakció lerakása 

• Durva frakció lerakása, vagy átadása további, tüzelőanyag célú feldolgozásra  
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A beérkező hulladékot mobil aprítógéppel leaprítják, majd dobszitával méret szerint két 

frakcióra bontják. A finom frakciót további kezelés nélkül hulladéklerakóba helyezik el. 

A durva frakciót vagy lerakják, vagy piaci igény esetén más feldolgozó részére további 

kezelésre átadásra kerül.  

 

4.5.2. Mechanikai- biológiai és biológiai-mechanikai előkezelés 
 

Az előző megoldáshoz hasonlóan ez a technológia részben, vagy egészben nyílt téren, 

mobil, diesel meghajtású, vagy telepített elektromos hajtású gépek alkalmazásával 

valósul meg. A technológiai cél ebben az esetben a magas bomló szerves anyag 

tartalmú frakció biológiai stabilizálásával a lerakhatóság feltételeinek megtermtése és a 

lerakott hulladékmennyiség csökkentése. 

Technológiai folyamatok: 

• Hulladék előaprítása 

• Mágnesezhető fémek leválasztása 

• Méret szerinti szétválasztás 

• Finom frakció biológiai kezelése 

• Stabilizált biohulladék lerakása 

• Durva frakció lerakása, vagy átadása további, tüzelőanyag célú feldolgozásra  

A beérkező hulladékot mobil, vagy telepített aprítógéppel leaprítják, a mágnesezhető 

fémeket leválasztják, majd dobszitával méret szerint két frakcióra bontják. A finom 

frakció nyílt, forgatásos eljárással biológiakezelésre kerül, amit a stabilizálást követően 

hulladéklerakóba helyeznek el. A durva frakciót vagy lerakják, vagy piaci igény esetén 

más feldolgozó részére további kezelésre átadásra kerül.  

Ennek a technológiának egy változata, a biológiai-mechanikai előkezelés is 

megtalálható. A technológia jellemzői és a használt berendezések hasonlóak a 

mechanikai-biológiai előkezeléshez.  

Technológiai folyamatok: 

• Hulladék előaprítása 

• Mágnesezhető fémek leválasztása 
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• A teljes anyagáram biológiai kezelése 

• Méret szerinti szétválasztás 

• Stabilizált biohulladék lerakása 

• Durva frakció lerakása, vagy átadása további, tüzelőanyag célú feldolgozásra  

A beérkező hulladékot mobil aprítógéppel leaprítják, a mágnesezhető fémeket 

leválasztják, majd a tejes maradó hulladékáramot (99,9%) biológiai kezeléssel 

stabilizálják. A biológiai kezelés takart levegőztetett eljárással 4-8 hétig tart, amely 

során mintegy 25% súlycsökkenés következik be. A stabilátot hulladéklerakóba 

helyezik el. A durva frakciót vagy lerakják, vagy piaci igény esetén más feldolgozó 

részére további kezelésre átadásra kerül.  

 

4.5.3. Mechanikai hulladékkezelés 
 

A mechanikai hulladékkezelés már egy összetett technológiai folyamat. A hulladék 

feldolgozása zárt csarnokban, elektromos meghajtású, telepített gépekkel történik. A 

technológiai célja a hulladék égethető frakciójának kiválasztása és RDF, vagy SRF 

előállítása.  

Technológiai folyamatok: 

• Hulladék előaprítása 

• Mágnesezhető fémek leválasztása 

• Nem mágnesezhető fémek (Al, Cu) leválasztása 

• Méret szerinti szétválasztás 

• Fajsúly szerinti osztályozás 

• Optikai válogatás 

• Utóaprítás 

• Tüzelőanyag szállításra, tárolásra való előkészítése 

• Finom frakció és a válogatási maradékok lerakása 

A mechanikai hulladékkezelés – összetettsége révén – több variációs lehetőséget enged 

meg a technológiai folyamat kialakítása során. Ez azt eredményezi, hogy bizonyos 

berendezések technológiai sorban lévő helye felcserélődik, illetve egyes gépeket a 
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folyamat több pontján is elhelyeznek. Ehhez a technológiához nem telepítettek biológiai 

kezelő részt. 

A mechanikai hulladékkezelés általános technológiája (4.10. ábra) a következő 

folyamatokból áll: 

 

4.10. ábra: Mechanikai kezelés technológiai folyamata (MH3) 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

  

Az MH-k között találunk összetettebb hulladékkezelési folyamatot is (lásd. 4.11. ábra), 

ahol a nem mágnesezhető fémek leválasztása, illetve optikai leválasztókkal a zavaró 

anyagok (PVC), vagy a hasznosítható anyagok (PET) kiválasztása is megoldott.  

A mechanikai kezelőknél eltérés tapasztalható a mágnesezhető fém leválasztók 

elhelyezése és a száma között. A tipikus elhelyezése az előaprítás utáni, ahol pedig még 

egy mágnes van azt az utóaprító előtt, vagy mögött helyezik el.  
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4.11. ábra: Összetett mechanikai kezelési technológiai folyamata (MH1) 
Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

Kisebb eltérések vannak a méret szerinti elválasztó berendezéseknél, az (MH3) 

technológiában az általánosan használt dobszita helyett rázó szitát, az (MH4) 

technológiában pálcás szitát alkalmaznak. Egy technológiában a fajsúly szerinti 

elválasztásnál a folyamatba háromfrakciós légosztályozó lett beépítve, ami lehetővé 

teszi a középnehéz és a könnyű anyagok szétválasztását, így egy jobb és egy gyengébb 

minőségű tüzelőanyag is előállítható.  

Optikai válogató három technológiában található, az elhelyezése a fajsúly szerinti 

leválogatás után, de az utóaprító előtt van. Az (MH2) sajátossága a kézi válogatási 

lehetőség, ahol vagy a zavaró anyagok távolíthatók el, vagy az anyagában hasznosítható 

hulladékok válogathatók ki. 
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A technológiai változatokat a 4.12. táblázat foglalja össze: 

4.12. táblázat: Mechanikai kezelési eljárások technológiai eltérései 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

 

4.5.4. Mechanikai-biológiai hulladékkezelés  
 

Az MBH a mechanikai hulladékkezelés biológiai kezeléssel kiegészített változata. A 

hulladék feldolgozása zárt csarnokban, elektromos meghajtású, telepített gépekkel 

történik. A technológiai célja a hulladék égethető frakciójának kiválasztása, tüzelőanyag 

előállítása, illetve a biológiailag lebomló hulladékok kezelése és lerakótól való 

eltérítése. Technológiai folyamatok: 

• Hulladék előaprítása 

• Mágnesezhető fémek leválasztása 

• Nem mágnesezhető fémek (Al, Cu) leválasztása 

• Méret szerinti szétválasztás 

• Fajsúly szerinti osztályozás 

• Optikai válogatás 

• Utóaprítás 

• Tüzelőanyag szállításra, tárolásra való előkészítése 

• biológiai frakció kezelése 

  

Létesítmény MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 MH6
Előaprítás X X X X X X
Mágneses fém leválasztás X X X X X
Nem mágneses fén leválasztás X
Méret szerinti elválasztás X X X X X X
Mágneses leválasztás X
Fajsúly szerinti osztályozás X X X X X
Kézi válogatás X X
Optikai leválasztás X X X
Mágneses fém leválasztás X X X
Utóaprítás X X X X X
Mágneses fém leválasztás X
Nem mágneses fén leválasztás X
Szállítás, tárolás előkészítés X X X X X X
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Az MBH általános technológiája a 4.12. ábrán a következő folyamatokból áll: 

 

4.12. ábra: MBH általános technológiai folyamata (MBH5) 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

  

Az MBH üzemek között eltérés tapasztalható a mágnesezhető fém leválasztók 

elhelyezése és száma között. Három üzemben (MBH3, MBH4, MBH5) nem 

mágnesezhető fémleválasztó (NFe) is része a technológiai sornak. 

A fajsúly szerinti elválasztásnál a (MBH3) folyamatban háromfrakciós légosztályozó 

lett beépítve, ami lehetővé teszi a középnehéz és a könnyű anyagok szétválasztását, 

amivel egy jobb és egy gyengébb minőségű tüzelőanyag állítható elő.  

Optikai válogató csak egy (MBH3) technológiában a fajsúly szerinti leválogatás után 

került elhelyezése. 
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A technológiai változatokat a 4.13. táblázat foglalja össze: 

4.13. táblázat: MBH eljárások technológiai eltérései 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 

Az MBH mechanikai folyamatai az MH-hoz hasonlóan variálódnak, de az eltérő 

biológiai kezelések miatt még több technológiai változattal találkozhatunk. Az 

alkalmazott biológiai kezelési eljárások (előkezelés + utóérlelés idejével) a következők:  

• zárt, csarnok stabilizálás, nyílt, forgatásos utóérleléssel MBH4 (2-4)+ (8+), 

MBH5 (2-4)+(4-8) 

• takart levegőztetett eljárás, nyílt, forgatásos utóérleléssel, vagy utóérlelés nélkül 

 MBH1 (2-4)+ (-4) MBH2 (2-4)+(4-8), MBH6 (2-4)+(0) 

• zárt, kamrás komposztálás MBH3 

 

4.5.5. Leválasztási határok beállítása 
 

A leválasztási határok beállítása fontos tényező a kihozatali arányok változtatása, a 

tüzelőanyag minősége és a magas biológiai hulladék tartalmú frakció elkülönítése 

szempontjából. A leválasztási határok beállítása közvetlenül az alábbi kimeneteket 

határozza meg: 

• biológiai frakció leválasztása 

• nehéz anyagok leválasztása 

Létesítmények MBH1 MBH2 MBH3 MBH4 MBH5 MBH6
Előaprítás X X X X X X
Mágneses fém leválasztás X X X
Nem mágneses fén leválasztás X
Méret szerinti elválasztás X X X X X X
Mágneses leválasztás X X X
Nem mágneses fén leválasztás X X
Fajsúly szerinti osztályozás X X X X X X
Optikai leválasztás X
Utóaprítás X X X X X X
Mágneses fém leválasztás X X X
Szállítás, tárolás előkészítés X X X X X
Nyílt, forgatásos biokezelés
Takart, levegőztetett X X X
Zárt csarnok, nyílt utóérlelés X X
Zárt, kamrás X
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A biológiailag lebomló anyagok nedvességtartalmuk következtében a tüzelőanyag 

fűtőértékét rontják. A leválasztási határ megállapításakor figyelemmel kell lenni a 

szemcseméret analízis tapasztalataira, azt úgy kell meghatározni, hogy az adott ponton a 

leválasztani kívánt biológiai hulladék minél nagyobb arányban, míg a hasznos anyagok 

minél kisebb részarányban kerüljenek kiválasztásra. A leválasztási pontot ugyanakkor 

befolyásolhatják a hulladék egyéb tulajdonságai, például a nagyobb nedvességtartalmú 

anyagok összetapadási, szennyezési képessége, ami a szita leválasztási hatékonyságát 

ronthatja.  

A nehéz anyagok leválasztásával cél az égést gátló, zavaró, illetve éghetetlen anyagok 

eltávolítása a tüzelőanyag anyagáramból. A nehéz, főként inert anyagok kő, tégla, üveg 

és egyéb szervetlen hulladék mellett éghető, vagy hasznosítható hulladékok is 

leválasztására kerülhetnek. A helyes légáram beállításával csökkenthető az éghető, vagy 

hasznosítható hulladékok (például HDPE flakonok, cipő, alumínium üdítős dobozok, 

fémek) kiemelése, de ügyelni kell, hogy a túl gyenge légáram miatt nehogy sok zavaró 

anyag bennmaradjon a folyamatban.  

 

4.6. Életciklus elemzés 

 

A kutatásban az LCA célja annak meghatározása, hogy környezetvédelmi szempontból 

melyik MBH technológia a legkedvezőbb. Az életciklus-elemzés a hulladékgazdálkodás 

esetében jelentősen eltér a terméknél készített vizsgálatoktól. A termék esetében a 

funkcionális egységet rendszerint a rendszer kimenetében, azaz a termékek számában 

határozzák meg. A hulladékgazdálkodási LCA-ben a funkcionális egységet a rendszer 

bemenete, azaz a hulladék szempontjából kell meghatározni, ezért leggyakrabban 1 

tonna hulladékot vesszük alapul. (Cherubini et al., 2009) 

Az MBH-k vizsgálatának esetében néhány LCA tanulmány kiemelte, hogy ezeknek a 

létesítményeknek a környezetvédelmi teljesítményük globálisan jobb, mint más 

hulladékkezelési lehetőségeknek. (Cherubini et al., 2009) A tanulmányokból általában 

hiányzik az, hogy a modellezés során figyelembe vegyék a vizsgált üzem speciális 

tulajdonságait, mint például a hulladék összetételét és a lokális hatásokat, és azt, hogy 
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milyen fosszilis energiaforrásokat váltanak ki a tüzelőanyag gyártással. (Montejo et al., 

2013) Ezek a hatások jelentősen befolyásolhatják az LCA eredményeit. 

A mechanikai és mechanikai-biológiai kezelési folyamatok átalakítják a TSZH-t 

különböző anyagáramokra, amelyek vagy anyagában újrahasznosítására, energia-

visszanyerésre vagy lerakásra kerülnek. Lehetőséget teremtenek további erőforrások 

helyettesítésére és a lehetséges energia visszanyerési technológiák széles körének 

bővítésére, beleértve a nagy hatásfokú ipari folyamatokat is. (Cimpan – Wenzel, 2013) 

A TSZH jelentős mennyiségű energiát raktároz, ami megfelelő kezelés után 

hasznosítható. (Habib et al., 2013) Számos tanulmány értékelte a különböző termikus 

eljárásokkal történő hulladékkezelés üvegházhatást okozó gázkibocsátásának hatásait, 

és megállapította, hogy nemcsak a CH4-kibocsátás jelentős csökkentését kínálja a 

földterülethez képest, hanem egyúttal további nettó GHG kibocsátás megtakarítást 

eredményezhet az energia visszanyerése miatt. (Papageorgiou et al. 2009) 

Hulladékgazdálkodási szempontból az eredmények azt mutatják, hogy a cementgyári 

együttégetés fő környezeti előnye a CO2-kibocsátás óriási csökkenése a 

hulladékégetőkhöz képest. (Galvez-Martosa - Schoenberger 2014) 

Cimpan kutatásai alapján, ha az SRF-et együttégetéssel hasznosították, akkor hasonló 

környezeti hatásokat értek el, mint egy hagyományos energiatermeléssel párosított 

hulladékégető üzem esetében. (Cimpan – Wenzel, 2013) A legjobb eredményeket 

azonban akkor kapták, ha az SRF-et cementgyári energianyerésre használták. 

(Papageorgiou et al. 2009;)  

 

4.6.1. Előfeltételek és modellkészítés 
 

A vizsgálat során 12 Magyarországi üzem (6 mechanikai kezelő és 6 mechanikai-

biológia kezelő) teljesítménye került összehasonlításra. Az elemzésnél a következő 

előfeltételezések lettek figyelembe véve: 

• A rendszerhatárok az MBH létesítménybe érkezésétől egészen a feldolgozásig és 

ártalmatlanításig tartanak; 

• A rendszer elemeit képezik: 

o a mechanikai-biológiai hulladékkezelés áram és gázolajfogyasztása; 
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o a biológiai kezelés emissziói; 

o a leválasztott fém és különböző műanyagok újrahasznosítása; 

o az RDF/SRF cementgyári égetésének fosszilis energiahordozókra 

gyakorolt pozitív hatásai; 

o égetés során keletkező füstgáz emissziói; 

o a lerakásra kerülő nehéz frakció és stabilizált hulladék környezeti 

hatásai; 

o a csurgalékvíz gyűjtésével járó pozitív hatások; 

• Az életciklus-elemzés során az összes keletkező RDF/SRF cementgyári égetésre 

kerül; 

A hulladékkezelőket két csoportra osztva: az egyikbe a csak mechanikai (MH1-MH6), 

míg a másikba a mechanikai és biológiai hulladékkezelést is alkalmazó létesítmények 

kerültek (MBH1-MBH6). A két rendszertípus egyszerűsített modelljét a (4.13 és 4.14.) 

ábrák mutatják be. 

 

4.13. ábra: Mechanikai kezelő modell vázlata 
Forrás: saját szerkesztés 
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4.14. ábra: Mechanikai-biológiai kezelő modell vázlata 
Forrás: saját szerkesztés 

Az MBH1, MBH2 és MBH6 jelű telepek esetében minimális módosítást kellett 

végrehajtani, mert ezekben az esetekben mechanikailag, mechanikailag és biológiailag 

kezelt, valamint nehéz frakciós hulladék is kerül lerakásra. A módosított modell a 4.15. 

ábrán látható. 

 

4.15. ábra: Mechanikai-biológiai kezelő módosított modell vázlata 
Forrás: saját szerkesztés 

Az értékelés számos olyan hatáskategóriát tartalmazott, amelyek kiterjednek a levegőre, 

a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre, a fosszilis energiahordozókra, a 

földhasználatra, valamint az ember egészségére ható potenciális veszélyekre.  
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A modellek kiértékelésekor az alábbi öt fő hatáskategória lett figyelembe véve: 

1. klímaváltozásra gyakorolt hatás CO2 egyenértékben; 

2. talaj savasodására gyakorolt hatás SO2 egyenértékben; 

3. édesvízi eutrofizációs hatás P egyenértékben; 

4. fosszilis energiahordozók kimerülésére gyakorolt hatás olaj egyenértékben; 

5. fotokémiai oxidálószer képződés során keletkező nem-metán illékony szerves 

vegyületek; 

 

4.6.2. Mechanikai-biológiai hulladékkezelő üzemek LCA eredményei 
 

Az először vizsgált hat üzemben mechanikai és biológiai hulladékkezelési eljárásokat is 

végeznek. A beszállított TSZH előaprítás után, vasleválasztáson, rostáláson, nem 

mágnesezhető-fémleválasztáson és nehézanyag leválasztáson megy keresztül. A 

leválasztott fémek újrahasznosításra kerülnek, a nehézfrakciót lerakóba helyezik el, az 

RDF/SRF-et minden esetben teljes mértékben cementgyári felhasználásra adják át, a 

rosta alsó, magas biológiai tartalommal bíró frakciója pedig különböző zárt 

technológiákkal stabilizálásra és csak ezt követően helyezik el a lerakóban, ezzel is 

csökkentve a lerakással járó környezeti hatásokat.  

a) Klímaváltozás 

A legmagasabb széndioxid-egyenértékkel a MBH6-os számú üzem rendelkezik, mivel 

ebben az esetben a beérkező kommunális hulladékáram 59%-a kerül lerakásra a kezelés 

után. Kiugró adat még az MBH1-es és MBH2-es létesítmény, mert ezeken kívül 

mindegyik MBH környezeti hasznokat könyvel el a mérleg végén. Ez annak az oka, 

hogy az előbb felsorolt három mechanikai-biológiai hulladékkezelő mű a leválasztott 

biológiai frakció csak egy részét stabilizálja, a maradék hányad pedig kezeletlenül a 

lerakóba kerül, és ez magas emissziókkal jár. A cementgyári égetés az esetek 80%-ában 

hasonló környezeti hasznot mutat, mivel közel hasonló arányban állítanak elő az 

üzemek RDF/SRF-et. A legkedvezőbb eredményeket az MBH4-es számú rendszer 

esetében kaptuk. 
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Az klímaváltozásra gyakorolt hatások eredményét a 4.16. ábra foglalja össze. 

 

4.16. ábra: Vizsgált MBH létesítmények hatása a klímaváltozásra 
 (Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése) 

b) Talaj savasodás 

A talajsavasodásra a legnagyobb hatást az MBH6-os számú üzem gyakorolja, ami a 

lerakott hulladék mennyiségével hozható összefüggésbe.  

Az eredményeket a 4.17. ábra mutatja be. 

 

4.17. ábra: Vizsgált MBH létesítmények hatása a talaj savasodásra 
Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 

c) Édesvízi eutrofizáció 

Legkedvezőbb hatásokat az MBH4-es számú üzem adja az édesvízi eutrofizáció 

szempontjából is, ami a hatékony biológiai kezelésnek köszönhető. A legrosszabbul 
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ennél a tényezőnél is az MBH1-es, az MBH 2-es és az MBH6-os üzem teljesített, ami a 

már fentebb említett okokra vezethető vissza. Az eredmények a 4.18. ábrán láthatók 

 

4.18. ábra: Vizsgált MBH létesítmények hatása az édesvízi eutrofizációra 
Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 

d) Fosszilis energiahordozók kimerülése 

A 4.19. ábrán látható, hogy mind a 6 rendszer pozitívan hat a fosszilis energiahordozók 

használatára, mivel mindegyik üzem jelentős mennyiségű RDF/SRF-et állít elő, ezzel 

helyettesítve a fosszilis energiahordozók használatát a cementgyárakban. Az MBH3-as 

üzem tér el kissé a többitől, mivel ezen a helyen kevesebb másodlagos tüzelőanyag 

kerül előállításra, mint a többiben, de még így is jelentősen pozitív hatása.  

 

4.19. ábra: Vizsgált MBH létesítmények hatása a fosszilis kimerülésre 
Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 
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e) Fotokémiai oxidálószer képződés 

A fotokémiai oxidálószer-képződésre az MBH1 és MBH2 üzemek gyakorolnak rossz 

hatást (4.20. ábra), ami a lerakott hulladék mennyiségével hozható összefüggésbe. 

 

4.20. ábra: Vizsgált MBH létesítmények hatása a fotokémiai oxidálószer képződésre 
Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 

f, hatótényezők összesített eredményei 

Az összehasonlító diagramokról leolvasható, hogy az MBH 4-es üzem 

környezetterhelése a legkedvezőbb, az MBH6-os pedig a klímaváltozásra és a talaj 

savasodására gyakorolt hatásokban kiemelkedően magas értékeket mutat. Az 

eredményeket a 4.21 ábra mutatja be. 

 

4.21. ábra: Vizsgált MBH létesítmények hatása az öt fő hatástényezőre 

Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 
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4.6.3. Mechanikai hulladékkezelő üzemek LCA eredményei 
 

Ezekben a létesítményekben kizárólag mechanikai feldolgozás zajlik, biológiai kezelést 

nem végeznek. A hulladékáram a legtöbb esetben előaprításon, vasleválasztáson, 

rostáláson, nem mágnesezhető-fémleválasztáson és nehézanyag leválasztáson megy 

keresztül. A leválasztott fémek újrahasznosításra kerülnek, a rosta alsó frakcióját 

további kezelés nélkül a nehézfrakcióval együtt a lerakóba helyezik el, az RDF/SRF-et 

pedig teljes mértékben cementgyári felhasználásra adják át. 

a) Klímaváltozás 

A legnagyobb széndioxid-egyenértékkel az MH4-es számú rendszer rendelkezik, mivel 

ez az üzem a beérkező hulladék mennyiségének 75%-át a lerakóban helyezi el. Ez a 

hulladékkezelési módszer bír a legnagyobb környezeti hatásokkal az összes 

kategóriában, és ez a CO2 egyenértéknél is tisztán látszik. A cementgyári 

hasznosításesetében az MH1 üzem takarítja meg a legtöbb széndioxidot azzal, hogy a 

fosszilis energiahordozók kiváltására a legtöbb másod tüzelőanyagot adja állítja elő. Az 

eredmények 4.22. ábrán láthatók.  

 

4.22. ábra: Vizsgált MBH létesítmények hatása a klímaváltozásra 
Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 
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b) Talaj savasodás 

Az eredményeket a 4.23. ábra szemlélteti. Az MH5-ös számú létesítmény van a 

legnagyobb hatással a talaj savasodására, és ez annak tudható be, hogy itt kerül 

lerakásra a legtöbb hulladék. A legkedvezőbb hatásokat az MH6-os számú üzem érte el, 

ami annak köszönhető, hogy bár a lerakási arányuk elég magas a biológiai frakció

 

4.23. ábra: Vizsgált MH létesítmények hatása a talaj savasodásra 
Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 

esetében, ezt ellensúlyozni tudják azzal, hogy elhanyagolható mennyiségű nehéz 

frakciót raknak le, és övék a 2. legnagyobb cementgyári együttégetésből származó 

környezeti haszon is.  

c) Édesvízi eutrofizáció 

Foszfor egyenérték szempontjából az üzemek hasonlóan teljesítenek, ebben az esetben 

is az MH4 üzem okozza a legmagasabb hatást, ami szintén a biológiai hulladék 

lerakásának köszönhető. Érdekes még megemlíteni, hogy a csurgalékvíz gyűjtése a 

vártnál sokkal kisebb értékeket mutat, ami annak a következménye, hogy a gyűjtés a 

környezettől elszeparáltan, zárt rendszeren keresztül, szigetelt medencékben történik, és 

a víz a megfelelő tisztítási folyamaton átesve kerül vissza a természetbe.  
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Az eredményeket a 4.24. ábra szemlélteti. 

 

4.24. ábra: Vizsgált MH létesítmények hatása az édesvízi eutrofizációra 
Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 

d) Fosszilis energiahordozó kimerülés 

Egyértelműen a cementgyári hasznosításnak köszönhető a magas pozitív környezeti 

hatás a vizsgált rendszerek esetében, mivel az energetikai hasznosítás során a másod 

tüzelőanyaggal nem megújuló energiahordozókat helyettesítünk. A rendszer többi 

elemének negatív hatásai szintén elhanyagolhatók a hasznosítás hatása mellett. Az 

eredmények a 4.25. ábrán láthatók  

 

4.25. ábra: Vizsgált MH létesítmények hatása az fosszilis kimerülésre 
Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 
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e) Fotokémiai oxidálószer képződés 

A 4.26. ábrán látható adatok szerint ebben az esetben is a biológiai hulladékok lerakása 

és a cementgyári égetés mutat kiemelkedő hatásokat, és ezekben az MH4-es számú 

üzem rendelkezik a legrosszabb eredményekkel. 

 

4.26. ábra: Vizsgált MH létesítmények hatása a fotokémiai oxidálószer képződésre 
Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 

f, hatótényezők összesített eredményei 

Az MH4-es és MH5-ös számú létesítmények hozták a legrosszabb eredményeket, amik 

egyértelműen a magas lerakási arányokkal, és a kis RDF/SRF termeléssel vannak 

összefüggésben. Az összehasonlítás eredményeit a 4.27. ábra összegzi. 

 

4.27. ábra: Vizsgált MH létesítmények hatása az öt fő hatástényezőre 
Forrás: GaBi modell eredményeinek saját szerkesztése 
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Mindegyik modell esetében a környezeti hatások elsősorban a cementgyári 

együttégetéshez, a biológiai folyamatokhoz és a lerakáshoz kapcsolhatók.  

 

4.7. Költség-haszon elemzés 

 

Az egyes MBH létesítmények gazdasági és társadalmi hasznainak kimutatására és 

összehasonlítására a kutatási programban bemutatott CBA módszertan kerül 

alkalmazásra. Az elemzéshez egy számítógépes CBA modell készült.  

 

4.7.1. A CBA modell készítésének előfeltételezései 
 

A CBA modell kialakításánál a következő előfeltételezések kerültek figyelembevételre: 

• A CBA elemzés időtávja 20 év (a technológia maximális élettartama) 

• A beruházási és üzemelési költségek a tulajdonosi és/vagy üzemeltető 

adatszolgáltatása alapján, kritika nélkül kerültek elfogadásra;  

• A beruházási költség egy összegben az 1. évben kivezetésre (támogatás);  

• Pótlásra egyszer, a gépek, járművek esetében a 11. évben kerül sor, a pótlási 

érték az eredeti beruházás értéke;  

• Az egyes MH/MBH üzemek bemeneti és kimenti anyagmérlegei az üzemeltetői 

adatszolgáltatás alapján, kritika nélkül kerültek elfogadásra; 

• A haszonanyagok (fémek, SRF/RDF) maradéktalanul értékesítésre kerültek, az 

értékesítési árak minden létesítmény esetében azonosak;  

• Az MH, vagy MBH után lerakandó hulladék költsége minden létesítmény 

esetében azonos; 

• A szükséges díj a modell számítása alapján kerül meghatározásra, a szükséges 

díj biztosítja az éves működési költségek és a pótlás fedezetét, korrigálva a 

haszonanyagok bevételével; 

• Ha az FNPV/C értéke negatív, akkor a projekt finanszírozható 

• Ha az FNPV/K pozitív – a projekt megvalósítható 

• Ha az ENPV pozitív – a projekt környezeti hatása megfelelő 
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• Az következő környezeti hasznok kerültek azonosításra 

o lerakás elkerülése – a lerakótól eltérített hulladék mennyiségének és a 

lerakás költségének (egységesen meghatározott) szorzata 

o Hasznosítás (fém, műanyag, RDF/SRF) – az haszonanyagok 

mennyiségének és a piaci árának (minden létesítménynél azonos) 

szorzata 

o Megújuló energetikai hasznosítás haszna – Az elsődleges (fosszilis) és az 

megújuló (RDF/SRF) energiaforrások értékének különbözetéből 

származik  

o Zaj, szag – negatív értéken a beszállított hulladék mennyiségének és egy 

fajlagos költségnek (minden létesítménynél azonos) szorzata 

o CHG csökkenés EU útmutató középár, megtakarítás 

o Egészségügyi hatások - negatív értéken a beszállított hulladék 

mennyiségének és egy fajlagos költségnek (minden létesítménynél 

azonos) szorzata 

A modellben rögzítésre kerülnek a létesítmények költségadatai, a feldolgozott 

anyagáramok és a bevételek. A bevitt adatok alapján a modell összeállítja az adott MBH 

üzem cash-flow-ját, amiből kimutatásra kerül a finanszírozási hiány. A szükséges 

díjbevétel a finanszírozási hiány és a 11. évben esedékes pótlási költség 1 évre jutó 

részének összege. A cash-flow-ból kiszámíthatók a pénzügyi teljesítmény mutatói, az 

FNPV/C és az FNPV/K.  

 

4.7.2. A környezeti hasznok számszerűsítése 
 

A környezeti hasznok meghatározása és számszerűsítése a következő elvek szerint 

történt: 

• A lerakás elkerülése, a hasznosítás és az energetikai hasznosítás megtakarítása 

pénzben kifejezhető direkt hatások. A lerakás elkerülése a következő kép kerül 

kiszámításra: lerakótól eltérített mennyiség (beszállított – lerakott mennyiség) és 

a lerakási költség szorzata. A lerakási költség 2300 Ft/tonna + 6000 Ft lerakási 

adó mértékben, minden létesítménynél azonos.  
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• Hasznosítás, a hasznosítónak átadott fémek, RDF/SRF és egyéb hasznosítható 

anyagokból származó bevétel. Számításánál a haszonanyagok fajtánkénti 

mennyisége szorozva a piaci árakkal (fémek 9000 Ft/tonna, RDF/SRF 1000 Ft/t) 

• Megújuló energetikai hasznosítás, a kiváltott fosszilis tüzelőanyag és az 

RDF/SRF értékének különbsége. Cementgyári égetésnél a kiváltott fosszilis 

tüzelőanyag a feketeszén (27-30 GJ/t), vagy a petrolkoksz (31 GJ/t), az áruk 31 

ezer Ft/t. 1 tonna, átlagosan 15 GJ/t fűtőértékű RDF/SRF 0,6 tonna szenet, vagy 

0,49 tonna petrolkokszot helyettesít. Az érték számításánál a petrolkoksz 

helyettesítése lett figyelembe véve: az energetikai hasznosításra átadott 

RDF/SRF mennyisége szorozva 0,49-el a fosszilis tüzelőanyag (koksz) 

helyettesítési értékével és az árával (31 eFt). 

• Zaj és szaghatás, a beszállított hulladék mennyiségének szorzata egy fajlagos 

értékkel (- 50 Ft/t) 

• GHG változása, a lerakás CO2 egyenértékéből (250 kg CO2/t) levonva az MBH 

LCA szerinti CO2 egyenértéke. Ha az eredmény pozitív, akkor megtakarítás, ha 

negatív, akkor többlet kibocsátás van. Az értéke az eredmény és a fajlagos ár 

szorzata, ami 2017-ben az EU útmutató alapján 13,5€/t, változása +0,5€/év. 

(Sartori, D. et al., (2015) ) 

• Egészségügyi és környezeti veszélyeztetés hatása, a beszállított hulladék 

mennyiségének szorzata egy fajlagos értékkel (- 10 Ft/t) 

 

4.7.3. A projektek értékelése 
 

Az előfeltételezések alapján összeállított modellben rögzítésre kerültek az egyes 

MH/MBH létesítmények beruházási és működési költségadatai. Összeállításra került az 

anyagmérleg és ennek megfelelően készített költségterv. A bevételeknél rögzítve lett a 

haszonanyagok értékesítési bevétele. 

A díjbevétel nem ismert, ezért a modell úgy lett kialakítva, hogy meghatározható legyen 

a szükséges díj, ami az éves pénzügyi egyensúlyt biztosítja és fedezetet tartalmaz a 11. 

évben (10. működési év) a gépek, járművek pótlására. 

A cash-flow számításnál a beruházások az 1. évben megtörténtek és a beruházási 

költség a támogatások miatt külső finanszírozásként leírásra került. Az FNPV/C ráta 
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eredménye minden létesítmény esetében negatív, ami azt jelenti, hogy a beruházás 

támogatható volt. Az FNPV/K a befektetett tőkére (saját forrásra) vonatkozó megtérülés 

pedig minden létesítmény esetében pozitív. 

A közgazdasági költség-haszon elemzés számításánál a beruházási és az üzemeltetési 

költség pénzügyi kiigazítással (a díjakban lévő adók, támogatások, járulékok stb. 

viszonylagos árakat torzító hatását kell kiküszöbölni) korrekcióra kerültek. A környezeti 

hasznok számbavétele és számszerűsítése után a modell kiszámította az ENPV ráta 

értékét. Az ENPV (gazdasági nettó jelenérték): a jövőbeni nettó haszonáramok 

diszkontált értéke, ami a létesítmény közgazdasági hasznosságát mutatja, tehát ebből a 

szempontból csak pozitív ENPV-vel rendelkező létesítmény összteljesítménye 

(pénzügyi és környezeti) megfelelő. 

A 4.14. táblázat összefoglalja a CBA számítás fontos eredményeit. 

4.14. táblázat: A CBA számítás eredménye 

 

Forrás: A CBA modell eredményeinek saját szerkesztése 

MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 MH6
Eszköz beruházás eFt 859 990 1 162 620 na. 204 032 34 000 na.
Építési beruházás eFt 2 106 277 1 342 382 na. 897 252 1 749 817 na.
Működési költség eFt na. 4 589 5 847 na. na. 8 243

CO2 egyenérték kg/t 276 229 296 329 254 264

CO2 megtakarítás kg/t 0 -21 0 0 0 0

CO2 növekedés kg/t 26 0 46 79 4 14

Szükséges fajlagos díj Ft/t na. 11 636 15 384 na. na. 17 202
Fajlagos környezeti haszon Ft/t na. 6 275 5 258 na. na. 8 679
ENPV > 0 na. igen igen na. na. igen
ENPV>0 biztosításhoz fajl. díj Ft/t na. 3 425 8 843 na. na. 13 015

MBH1 MBH2 MBH3 MBH4 MBH5 MBH6
Eszköz beruházás eFt 174 427 151 227 1 013 689 993 148 514 330 151 227
Építési beruházás eFt 1 074 289 1 338 465 3 284 422 2 947 695 2 075 809 1 238 156
Működési költség eFt 5 671 6 447 9 075 7 518 11 073 5 712

CO2 egyenérték kg/t 86 104 -9 -46 -32 156

CO2 megtakarítás -164 -146 -259 -296 -282 -94

CO2 növekedés 0 0 0 0 0 0

Szükséges fajlagos díj Ft/t 8 278 9 172 14 683 12 070 17 610 8 714
Fajlagos környezeti haszon Ft/t 10 355 11 270 6 509 10 972 9 688 9 122
ENPV > 0 igen igen igen igen igen igen
ENPV>0 biztosításhoz fajl. díj Ft/t 0 0 5 663 0 10 643 0
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A táblázatból látható, hogy jelentős CO2 megtakarítás csak az MBH létesítményeknél 

jelentkezett. Az MBH1, MBH2 és MBH6 létesítményeknél a biológiai kezelés csak 

részben, nem a teljes biológiai frakció mennyiségére történt meg, ami rontotta a CO2 

megtakarítás értékét. Az MH létesítményeknél általában CO2 többlet jelentkezett, ennek 

oka, hogy a biológiai frakció kezelése nem történt meg és a teljes terhelési értéke 

jelentkezett, amit tovább rontott a mechanikai kezelésből származó CO2 egyenérték.  

Az ENPV értéke a szükséges díjbevétel esetén minden létesítménynél pozitív lett. 

Amennyiben a díjbevételek nem kerültek figyelembe vételre, akkor csak az MBH1, 

MBH2, MBH4 és MBH6 esetében lett pozitív (ENPV> 0). A többi létesítménynél 

ehhez korrigált díjbevétel szükséges, a legkisebb az MH2-nél 3.425 Ft/tonna, a 

legnagyobb az MH6-nál 13.015 Ft/tonna. Sajnos az egyensúlyi ENPV értékhez az 

MBH3 és az MBH6 esetében is korrigált díjbevétel szükséges.  

A szükséges díjbevétel az a minimális, 1 tonnára vetített díj (Ft/t), amit mindenképpen 

el kell érni a pozitív ENPV érétkéhez. Amennyiben az igénybevevők által fizetett díj 

ennél kisebb, akkor a létesítmény közgazdasági hasznossága negatív.  
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5. Esettanulmányok 

 

A következő esettanulmányokban olyan konkrét MBH létesítmények tervezését, vagy 

technológiai koncepcióját fogom bemutatni, ahol ezeket a munkákat az általam vezetett 

szakértői csapat végezte. 

1. Pécs-Kökényi MBH: technológia koncepció összeállítása, a technológiával 

szemben meghatározott követelmények, műszaki specifikációk és a kihozatallal 

szembeni elvárások összeállítása, a beruházás felügyelete 

2. Tatabányai MH: technológia koncepció összeállítása, a technológiával szemben 

meghatározott követelmények, műszaki specifikációk és a kihozatallal szembeni 

elvárások összeállítása, az engedélyes és kiviteli tervek készítése 

3. Királyszentistváni MBH: a technológiai újratervezése, a technológiával szemben 

meghatározott követelmények, műszaki specifikációk és a kihozatallal szembeni 

elvárások összeállítása, az engedélyes és kiviteli tervek készítése 

 

5.1. Pécs-Kökényi mechanikai-biológiai hulladékkezelő mű  

5.1.1. Hulladékvizsgálatok 
 

A Pécs-kökényi MBH előkészítése 2003-ban kezdődött és 2007 végén fejeződött be. Az 

előkészítés alatt több koncepció született, amely a külföldi tanulmányutak tapasztalatai 

alapján folyamatosan fejlődött.  

A technológiai alternatívák mellett fontos volt a feldolgozandó hulladék megismerése 

is. 2006-ban a Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszékének bevonásával, Dr. Csőke 

Barnabás és Dr. Bokányi Ludmilla professzorok vezetésével megkezdtük a hulladékok 

részletes megmintázását.  

A hulladék összetétel vizsgálatok az MSZ 21420-28 és az MSZ 21420-29 (MSZ 21420-

29; MSZ 21420-28) mintavételi és mintaelemzési szabvány szerint készültek. 
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 A hulladék-összetétel adatait 5.1. táblázat tartalmazza. 

5.1. táblázat: Tervezési hulladék összetételi vizsgálatok eredménye 

 

Forrás: Csőke – Bokányi, 2007 adatai alapján saját szerkesztés 

A mechanikai-biológiai hulladékkezelési rendszer kidolgozásához és technológiai 

méretezéséhez, valamint a további tervezés érdekében részletes hulladék-analízist 

végeztünk, ami 20, 30, 40, 50, 75, 90, 100, 120, 150, valamint 200 mm-es 

szemcseméreteknél történő szitálást, az előállított frakciók hulladék összetételét, 

fizikai/kémiai elemzését, és három jellemző szemcseméret tartomány (<50 mm, 50–100 

mm, >100mm) szénkémiai vizsgálatát tartalmazta. 

 

5.1. ábra: A szitafrakciók hulladék összetétele 
Forrás: Csőke – Bokányi, 2007 adatai alapján saját szerkesztés 

Anyag-komponens Tömegszázalék, %
biológiailag lebomló* 39,39
Papír 12,53
Karton 2,66
Kompozit 1,26
Textil 3,68
Higiéniai 4,91
Műanyag 17,81
Üveg 6,61
Mágnesezhető fémek 3,17
Nem mágnesezhető fémek 2,92
Veszélyes 1,3
nem osztályozott éghető 1,65
nem osztályozott éghetetlen 2,11
Összesen 100
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A szitálást követően az egyes szitafrakciókra hulladék összetétel vizsgálatokat 

végeztünk. Az eredményeket az 5.1. ábra mutatja be. Jól látható, hogy a biológiailag 

bomló hulladékok a 0-20 mm-es 93,6% -t és a 20-30 mm frakció 72,2%-t alkotják, 

jelentős esésük a 75-90 mm-es tartományban következik be, itt részarányuk 10% alá, 

7,2%-ra esik. Az üvegek legnagyobb arányban (27,8%) a 30-40 mm-es frakcióban 

fordulnak elő. 

A tüzelőanyag szempontjából fontos műanyag hulladékok a 40-50 mm-es, a papír pedig 

a 30-40 mm-es tartománytól kezdenek dúsulni. A 0-75 mm-ig lévő tartományokban 

összességében a tüzeléstechnika szempontjából problémás hulladékalkotók (biológiai, 

Fe, Nfe, üveg) vannak többségben.  

A hulladék összetevők megoszlását vizsgálva az egyes szitafrakciókban az 5.2. ábrán 

megfigyelhető, hogy a biológiailag lebomló hulladékok 73,2 % a 30 mm-nél kisebb 

tartományokban fordul elő, de a 0-75 mm-ig terjedő szakaszban a teljes mennyiségének, 

89,1 %-a megtalálható.  

Az égethető hulladékalkotók közül a papír 40-50 mm-es a műanyag 75-90 mm-es 

tartománytól kezd nagyobb arányban megjelenni, míg a karton, a textil és kompozit 

inkább 100 mm felett kezd jobban feltűnni. 

 

5.2. ábra: A hulladék összetevők megoszlása a szitafrakciókban 

Forrás: Csőke – Bokányi, 2007 adatai alapján saját szerkesztés 
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A hulladék összetevők 5.2. táblázatban bemutatott szitafrakciókban való kumulált 

eloszlásából is leolvashatók ezek az eredmények. A leválasztási határokat a 

gyakorlatban a kezelési cél függvényében 60-80 mm között szokták meghatározni. Ezen 

határértékek alapján látható, hogy a biológiai frakció 85-90 %-a, mellett a papír 25-35 

%-a, és a műanyag 20-25 %-a is leválasztásra kerül, míg a többi éghető frakció 

részaránya nem jelentős. Figyelemre méltó az is, hogy a 75 mm feletti tartományokban 

a biohulladék aránya elenyésző, így magasabb leválasztási határ megállapítása szinte 

semmilyen pozitív hatással sem jár. 

5.2. táblázat: Az égetés szempontjából kiemelt hulladék összetevők szitafrakciókban való kumulált 
eloszlása 

 

Forrás: Csőke – Bokányi, 2007 adatai alapján saját szerkesztés 

Az eredmények alapján leválasztási határ megállapítására két lehetőség kínálkozik: 

• 60 mm, ekkor a biológiai hulladék 80-85%-a, a papír 20-22%-a, a műanyag 18-

20%-a leválasztódik le  

• 70-80 mm, ekkor a biológiai hulladék 90 %-a, a papír 35-37%-a, a műanyag 28-

0%-a leválasztódik le  

A két változat közötti választás a technológia, a tüzelőanyag minőségi követelményei, 

illetve a stabilizált hulladék további kezelésének függvénye. 

A <50 mm, az 50-100mm és a >100 mm frakciók szénkémiai vizsgálatai is igazolták a 

szitafrakciók összetételéből várt eredményeket. Az 5.3. táblázat adatai szerint a <50 

mm-es frakció nedvesség és hamutartalma, valamint alacsony égéshője igazolja, hogy 

nagyrészt szerves anyagokból áll. A >100 mm –es halmaz adatai pedig a jó éghetőségi 

tulajdonságokat bizonyítják.  

Szemcseméret  
mm

Bio                
%

Papír       
%

Műanyag    
%

Textil       
%

Kompozit   
%

Karton     
%

20 60,52 0 8,8 0 0 0
30 73,2 2,13 9,55 0 0 0
40 74,9 5,34 10,3 0 0 0
50 81,35 19,81 18,44 0 0 0
75 89,14 33,6 24,19 1,92 8,43 6,63
90 90,96 51,93 34,03 6,62 30,05 19,63

100 91,58 56,07 38,47 10,65 33,99 22,41
120 96,45 75,41 66,48 22,87 41,51 41,96
150 97,89 89,37 80,55 39,59 96,1 54,41
200 98,91 99,64 90,25 54,93 100 73,3

>200 100 100 100 100 100 100
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5.3. táblázat: Szénkémiai vizsgálatok eredménye 

 

Forrás: Csőke – Bokányi, 2007 adatai alapján saját szerkesztés 

A hulladékvizsgálat részeként kémiai analíziseket is végeztettünk. A szemcseanalízis 

alapján három frakcióra (<50 mm, 50-100 mm, >100mm) bontott mintákat két 

módszerrel salétromsav – hidrogén-peroxidos feltárásból, valamint 4 órás desztillált 

vizes kivonatból vizsgálták. A laborvizsgálatok során elemezték a nedvesség-, és 

hamutartalmat, az összes szén, klór, fluor és hidrogén mennyiségét, a fűtőértéket és az 

égéshőt, illetve a nehézfém tartalmat is. 

 

5.1.2. Technológiai koncepció kidolgozása 
 

A hulladékvizsgálatok eredményei megfelelő alapot adtak a technológiai kidolgozására. 

Az adatok alapján megfogalmazható technológiai célok a következők voltak: 

• A magas biológiai anyag tartalmú frakció leválasztása a folyamat elején 

történjen meg; 

• A biofrakció leválasztási határát az optimális szerves anyag és a minimális 

éghető anyag leválasztás eléréséhez 50-75 mm között kell meghatározni; 

• Ezen paraméterekkel történő szétválasztással a tömegáram 45-55%-a, mint 

magas biológiai hulladék tartalmú anyag kerül leválasztásra, azaz a tüzelőanyag 

áram feldolgozási kapacitását a feladáshoz képest ilyen mértékű csökkenéshez 

kell méretezni; 

• A fémtartalom több mint 40%-a 75 mm alatti tartományban található, ezért az 

első fémleválasztót a biológiai frakció leválasztása elé célszerű elhelyezni; 

• A tüzelőanyag áramban maradó éghetetlen, vagy égést zavaró anyagok (üveg, 

éghetetlen inert hulladékok, veszélyes hulladékok és biológiai maradékok) 

aránya mintegy 10%, tehát a nehézanyag leválasztót úgy kell beállítani, hogy a 

leválasztás mennyisége 10-15% között legyen 

Szemcse- 
méret            
mm

Nedvesség 
m/m%

Hamu 
m/m%

Összes szén 
m/m%

Összes 
hidrogén 

m/m%
Klór m/m%

Égéshő 
MJ/kg

Fűtőérték 
MJ/kg

< 50 27,8 35,6 19,5 2,6 0,29 6,29 5,03
50-100 33,2 14,1 28,4 4 0,36 9,96 8,27
>100 8,9 12,5 42,9 6,2 0,56 20,24 18,66
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A technológiai céloknak megfelelően kidolgozott koncepció folyamatát az 5.3. ábra 

szemlélteti. A feldolgozási folyamat lépései a következők: 

1. A beérkező hulladék előaprítása, a homogenizálás és a következő 

folyamatoknak megfelelő szemcseméret (<300-350 mm) kialakítására; 

2. Mágnesezhető fémek leválasztása; 

3. A biológia frakció elkülönítése és átadása a biológiai kezelésre, a leválasztási 

határ 60 mm; 

4. A fennmaradó anyaghalmazból a nem mágnesezhető fémek kiválasztása; 

5. Fajsúly szerinti osztályozással a nem éghető és égést zavaró anyagok 

elválasztása; 

6. A felhasználói igényeknek megfelelő szemcseméret beállítása utóaprítással; 

7. A feltárt tüzelőanyagban lévő maradék mágnesezhető fém leválasztása; 

8. A tüzelőanyag szállításra, tárolásra való előkészítése; 

 

5.3. ábra: Pécs-Kökényi mechanika-biológiai hulladékkezelés technológiai folyamatábrája 

Forrás: saját szerkesztés 

A biológiai kezelésre száraz fermentációs eljárással biogáz előállítás és hasznosítás 

szerepelt a tervek között, de a támogató döntése következtében más kezelési eljárást 

kellett tervezni. Így a biológia kezelés első szakaszában, amikor az intenzív bomlási 

folyamatok zajlanak jelentős gáz és szennyezett gőzképződés mellett a zárt technológiás 

csarnokkomposztálási (in-wessel) eljárás került kiválasztásra. A keletkező gázokat és 
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gőzöket elszívás után gázmosóval tisztítjuk és biofilteren keresztül engedjük ki a 

szabadba. 

 

5.1.3. Beruházás szakmai felügyelete 
 

Az előkészítési és a tervezési szakaszban való részvétel után a beruházási szakaszban is 

szerepet kaptam, a leendő üzemeltető megbízásából a tervezés, engedélyeztetés és építés 

(FIDIC Sárga könyv) szakmai felügyeletét láttam el. A tervezési szakaszban folyamatos 

egyeztetéseket tartottunk a technológiai koncepció finomításáról és a végleges tervek 

összeállításáról. Mivel már az előkészítési szakaszban világos elgondolásunk volt a 

technológiáról, illetve a hulladékok részletes elemzésének köszönhetően ismertek volt a 

bemenő hulladékáram fizikai, kémiai és biológiai jellemzői konkrét műszaki és 

technológiai kérdéseket, problémákat tudtunk egyeztetni.  

Fontos szempont volt, hogy a technológia szállítója (Lindner-Recyclingtech GmbH) 

számára át lehetet adni a helyi hulladékok összetételére és egyéb tulajdonságaira 

vonatkozó adatokat. Ezek alapján meg tudták állapítani a helyi hulladék 

tulajdonságainak eltérését a német és osztrák hulladéktól. Az eltérések miatt egyes 

technológiai berendezéséken módosításokat kellett végrehajtani, amit előre, már a 

gyártási folyamatban meg tudtak oldani. Így a technológia beszerelését (5.4. ábra) 

követő finomításoknál és a rendszer programozásánál a beállítások speciális, helyi 

elvárásait is figyelembe tudták venni. A technológia terve a 2. mellékletben található. 

      

5.4. ábra: Pécs- Kökényi mechanika-biológiai hulladékkezelés technológiájának telepítése 2014., a, 
dobszita, b, légosztályozó berendezés 

Forrás: saját fotók 
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A Pécs-Kökényi MBH üzem 2015. január 01-től működik. A több mint két éves 

működési tapasztalatok alapján elmondható, hogy: 

• A technológia üzembiztosan működik; 

• A kihozatali arányok a tervezésnél meghatározottak szerint alakulnak, ez azt is 

jelenti, hogy a meghatározott leválasztási határok (biológia, nehézanyag) a 

gyakorlatban is megfeleltek; 

• A kihozatali anyagáramokra vonatkozó előírásokat a rendszer a következők 

szerint teljesíti: 

• A vegyes hulladék feldolgozásánál az osztályzás után az áthulló 

stabilizálásra kerülő frakció mennyisége nem haladja meg a feladott hulladék 

50%-át, a szerves anyag tartalma pedig legalább 80 %-os; 

• A fennmaradó frakcióból nehéz anyag leválasztó berendezéssel a leválasztott 

nehéz hulladék mennyisége nem haladja meg az MBH-ra kerülő 

hulladékáram 8-10 %-át; 

• A mágnesezhető és a nem mágnesezhető fémek leválasztási hatékonysága 

minimum 90%-os; 

 

5.1.4. A Pécs-Kökényi MBH létesítésének tapasztalatai 
 

A Pécs-kökényi projekt a gyakorlatban is bizonyította, hogy mennyire fontos a tervezést 

megelőző, részletes hulladékvizsgálat. A technológia szállítója így tudta eldönteni, hogy 

nem elég a német, osztrák hulladékra sorozatban legyártott technológiai berendezéseket 

leszállítani, hanem a helyi sajátosságoknak megfelelően a technológián, bizonyos 

műszaki megoldásokon, vagy beállításokon módosítani kell. Ha az információk időben 

rendelkezésre állnak, akkor ezeket a módosításokat már a gyártási folyamatba be lehet 

integrálni.  

A jól meghatározott technológiai koncepció és a technológia egyes berendezéseivel 

szemben támasztott gépspecifikációk, a leválasztási határok megállapítása és előírása, 

valamint a kimenő anyagáramokkal szembeni elvárások megfogalmazása mind a 

technológia szállítója, mind a leendő üzemeltető számára rendkívül fontos.  
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A beruházási szakaszban (tervezés, engedélyeztetés és építés) meghatározó az 

üzemeltetői jelenlét és szerepvállalás. A tervek szakmai, üzemeltetési és 

üzemeltethetőségi szempontok szerinti felülvizsgálata és elfogadása biztosította, hogy 

olyan létesítmény valósuljon meg, amely megfelel a szakmai és üzemeltetői 

elvárásoknak, valamint üzemeltetése fenntartható.  

 

5.2. Tatabányai mechanikai hulladékkezelő mű tervezése 

5.2.1. Tervezési folyamat 
 

A tatabányai mechanikai-hulladékkezelő mű előkészítését 2009-ben kezdtük és a 

tervezési szakaszt 2011-ben zártuk le. A feladatok között volt a létesítmény egységes 

építési és környezethasználati engedélyének megszerzése, valamint a FIDIC Sárga 

könyv szerinti eljárás dokumentumainak összeállítása. A tervezési feladat része volt az 

előkészítéshez hulladékgazdálkodási adatok, mint a keletkező hulladék mennyiségére és 

összetételére vonatkozó történelmi adatok begyűjtése is. 

Az összetételi adatok múlt béli trendjei, illetve a térség várható demográfia és gazdasági 

változásai alapján összeállításra került a keletkező hulladék mennyiségének és 

összetételének előrejelzése. A prognózist a szelektívgyűjtési rendszer fejlesztésének és 

felfutásának modellezéséből kapott visszagyűjtési adatokkal korrigáltuk. 

A MH mű új beruházás részeként valósult meg, ahol az építészeti tervezést is a 

szakértői csoportunk végezte, így a csarnok méretezését teljes mértékben hozzá tudtuk 

rendelni a technológia igényeihez. A technológiával kapcsolatban a Megrendelőnek 

nem volt előzetes koncepciója, így a tervezést megkötés nélkül, csak a szakmai 

szempontok szerint végeztük.  

A tervezett technológia folyamata a következők szerint alakul. A beszállított TSZH-t a 

rakodógép egy süllyesztett vízszintes feladószalagra adagolja, majd egy ferde felhordó 

szalagon keresztül az előaprító-berendezésre jut. Az előaprító a feladott hulladékot 150-

200 mm-es méretre aprítja. Az aprítást követően az aprított anyagáram egy mágneses- 

és nem mágnesezhető fémek leválasztáson, majd méret szerinti szeparálásban vesz 

részt. A mágnesezhető (Fe) részeket mágnes szeparátor, a nem mágnesezhető (NFe) 

fémeket örvényáramú szeparátor választja le, 
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A méret szerinti szétválasztást dobszita végzi, amely a feladott anyagáramot 60 mm-es 

szemcseméretnél választja szét. Ezáltal két frakció keletkezik: egy 60 mm alatti és egy 

60 mm feletti frakció. Ennél a pontnál szétválik a feldolgozási technológia.  

1. 60 mm feletti frakció: további mechanikai előkezelésre kerül 

2. 60 mm alatti frakció: ideiglenesen lerakásra kerül 

 

A 60 mm feletti frakció a szitálást követően egy nehézanyag leválasztó berendezésre 

jut, amely a könnyű anyaghalmazt leválasztja és további feldolgozásra egy szalagra 

adagolja, míg a nagy sűrűségű anyagok egy konténerbe, majd lerakásra kerülnek.  

A kis sűrűségű anyagokat a kihordószalag két további szalagra adagolja és elosztja a 

vibrációs adagoló segítségével. A két szalag az anyagot két párhuzamosan elhelyezett 

optikai válogatóra adagolja a PVC tartalmú anyagok leválasztására. A fennmaradó 

hulladékáram további feldolgozásra két párhuzamosan beépített utóaprító gépre kerül. 

Az utóaprítás az igényekhez igazítva 30-60 mm-re történik meg. 

Az utóaprítás végeztével a hulladékból kinyerésre kerülnek a vas és nem vas fémek. A 

tüzelőanyagként felhasználható hulladék közvetlenül egy előkamrás présbe kerülhet, 

amelyből egy mozgó padlós teherautóba tölthető. Amennyiben a tüzelőanyag nem kerül 

közvetlen elszállításra, úgy az átmeneti tárolóban raktározható.  

A technológia telepített gépei: 

• 1db előaprító  

• 1 db nehéz frakció leválasztó 

• 2 db optikai szeparátor 

• 2 db utóaprító 

• 1 db előkamrás prés 

• 2 db Fe és NFe leválasztó berendezés 

• adagolók 

• szállítószalagok 

• 1 db porelszívó rendszer és leválasztó berendezés 
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A technológiai folyamatát az 5.5. ábra ábrázolja.  

 

5.5. ábra: Mechanikai kezelés tervezett folyamatábrája 

Forrás: saját szerkesztés 

A technológia terve a 3. mellékletben található. 

 

5.2.2. Tapasztalatok 
 

A projekt tapasztalatai rámutattak arra, hogy a technológia tervezésénél a jövőre 

vonatkozó hulladékáramok és összetétel modellezése összetett feladat, mivel ismerni 

kell a hulladék múlt béli adatait és jól kell meghatározni azokat a változókat, amelyek a 

hulladék minőségi és mennyiségi változásait befolyásolják. A szelektív gyűjtési 

rendszert is mi terveztük, így annak az MH-ba kerülő maradék hulladék összetételére 

gyakorolt hatására vonatkozó becsléseket is jobban meg tudtuk alapozni. 

Azzal, hogy az építészeti tervezéssel össze lehetett hangolni a technológiai tervezését, 

mindkét szempontból a legkedvezőbb eredményt kaptuk. A csarnok méreteit, 

kialakítását, a csarnokon belüli közlekedési és anyagszállítási útvonalakat, a kapuk 
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elhelyezését, illetve a rendszerről lejövő anyagok kivezetéseit optimálisan tudtuk 

kialakítani. Így a csarnok maximálisan a funkciójának ellátására lett kialakítva. 

A kivitelezésre irányuló tender összeállítása, a technológiával és a kimenő anyagokkal 

szembeni követelmények megfelelő mélységgel legyenek kidolgozva, annak érdekében, 

hogy az ajánlatok egységesek, összehasonlíthatóak, illetve a beruházást követő 

próbaüzem tapasztalatai, mérései alapján, számon kérhetőek legyenek.  

 

5.3. Királyszentistváni MBH technológiai tervezése 

5.3.1. MBH tűzkár 
 

Az Észak-Balatoni projektben Veszprém és térsége hulladékgazdálkodási fejlesztésének 

keretében 2011-ben a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban egy évi 120 ezer 

tonna kapacitású Mechanikai-biológiai kezelő mű létesült. Az MBH technológiája (1) 

előaprítás, (2) ballisztikus szeparátorral a hulladékáram három részre bontása: finom 

(bio) frakció, közepes és durva frakció, (3) mágnesezhető fémleválasztás (4) közepes 

frakció kézi válogatása, majd bálázása, (5) durva közvetlen bálázása, (6) biológiai 

frakció zárt, kamrás stabilizálása volt. A folyamatot az 5.6. ábra mutatja be. 

 

5.6. ábra: Királyszentistváni MBH eredeti folyamatábrája 
Forrás: Sarkady et al., 2014 adatai alapján saját szerkesztés 
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Az MBH a próbaüzemet követően átadásra került, majd néhány napi üzemelés után 

2011 májusában a létesítményben tűz keletkezett és a telepített technológia nagy része 

megsemmisült, illetve a csarnok épület is megrongálódott.  

 

5.3.2. Helyreállítás, új MBH technológia tervezése 
 

Az újra tervezés nagy kihívást jelentet mivel egy korábban tervezett, egyszerű 

technológiai helyére kellett az új elvárásoknak megfelelő rendszert beépíteni. Ezek a 

korlátozó feltételek a következők voltak: 

• A csarnok nem volt bővíthető a körbeépítettség, illetve egyik oldalról a közeli 

telekhatár következtében. 

• Adottság volt a csarnok szabad belmagassága és a bejárati kapuk 

áthelyezhetősége is korlátozott volt 

• A csarnok körüli manipulációs terek a beépítettség miatt csak kis mértékben 

voltak bővíthetők,  

• A hely szűke miatt nem lehetett a tüzelőanyag részére tárolási lehetőséget 

kialakítani  

• A tűzeset következtében a tűzoltóság szigorú tűzvédelmi előírásokat tett 

• A finanszírozási források is behatároltak voltak 

A kihívások mellett előnyös szempontok is jelentkeztek: 

• A próbaüzemi adatok rendelkezésre állásával részletes információk voltak a 

beszállított TSZH, illetve a kimenti anyagáramok vonatkozásában 

• A próbaüzem alatt tapasztalatokat szerzett üzemeltető, akinek határozott 

elvárásai voltak az új technológiával kapcsolatban  

• A piaci igények és lehetőségek ismerete, a kimenő anyagáramokkal szembeni 

elvárások megfogalmazása 

• Együttműködő, konstruktív üzemeltető 

A tervezési programban az üzemeltetővel együttműködve a következők kerültek 

meghatározásra: 
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• A korábbi technológia eredményeinek (feladott anyagáram, kihozatalok, 

minőségi paraméterek) felülvizsgálata, és értékelése 

• A hulladékáramok (bemenő) újra modellezése, a várható szelektív gyűjtési 

trendek beépítésével 

• A keletkező TSZH tervezési és összetételi adatainak aktualizálása 

• Üzemeltetővel együttműködve a kapacitás felülvizsgálata és új technológiai 

koncepció kidolgozása 

• A korábbi technológia helyett, korszerű, az üzemeltető elvárásainak megfelelő 

rendszer kialakítása 

• új gépek, technológiai berendezések, beépítése a folyamatba (dobszita, három 

frakciós légosztályozó, NIR, NFe leválasztás)  

• a technológiának megfelelő új kihozatali arányok meghatározása 

• tüzelőanyag minőségének javítása, eltérő fűtőértékű tüzelőanyag előállítás 

lehetőségének biztosítása 

• utóaprító integrálása  

• a technológiai flexibilis kimeneteinek biztosítása (előkamrás prés, bálázás) 

• piaci igényekre való jobb megfelelés érdekében alternatív feladási és levételi 

lehetőségek, valamint bálafeladás kialakítása 

A technológiai berendezések beszerzésére és telepítésére önálló közbeszerzést lehetett 

kiírni, ezért lehetőség nyílt konkrét műszaki specifikáció kiírása, a gépek műszaki 

követelményeinek meghatározására. E mellett a kimenő anyagokkal szemben 

követelmények is megállapításra kerültek. A fontosabb elvárások a következők voltak: 

• magas fűtőértékű RDF (18–22 MJ/kg) 

• közepes fűtőértékű RDF (14-16 MJ/kg) 

• alacsony fűtőértékű RDF (10-14 MJ/kg) 

• halogének és klór leválasztása 

• Fe és NFe leválasztás 

• haszonanyagok leválasztása (pl. PET, PP, PS, HDPE stb.) rugalmasan 

kiválasztható módon (egy vagy több frakció egyidejűleg) 
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Az előző szempontok alapján megtervezett technológiai folyamata az 5.7. ábrán látható.  

 

5.7. ábra: Királyszentistváni MBH újratervezett folyamatábrája 

Forrás: saját szerkesztés 

Az új technológia 2013-ban kezdte meg a működését. A technológiai tervét a 4. 

melléklet tartalmazza 

 

5.3.3. A tervezés tapasztalatai 
 

A megsemmisült technológia több hónapos próbaüzeme alatt a feladott és a kihozatali 

anyagáramok, a kihozatalok minősége, az egyes berendezése hatékonysága 

folyamatosan rögzítésre került. Ezek az információk a technológia újratervezéshez 

értékes háttér információkkal szolgáltak. Tulajdonképp a részletes 

hulladékvizsgálatokat váltották ki, de több információval és gyakorlati 

megerősítésükkel.  
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Az Üzemeltető próbaüzem alatt szerzett tapasztalatai szintén értékes adatokat 

szolgáltattak, ami kiegészült a tapasztalatokon alapuló határozott üzemeltetői 

elképzelésekkel. A technológia újratervezésénél figyeltünk a rendszer lehető 

legnagyobb rugalmasságára, ami a piaci igények változáshoz való alkalmazkodást 

jelentette oly módon, hogy a technológiai sor több pontján alakítottunk ki le és feladási 

lehetőségeket. A technológia tervezése során az Üzemeltető konstruktív hozzáállása és 

javaslata segíttek a számára legjobban megfelelő technológiai kialakításában. 

A tervezésnél kihívás volt, hogy Magyarországon először került beépítésre MBH 

technológiába háromfrakciós légosztályozó berendezés, ami a fennmaradó 

hulladékáramot kettéosztotta és azt követően két technológiai soron lehetett kezelni a 

két eltérő minőségű tüzelőanyagot. Meg kellett teremteni a lehetőségét annak is, hogy 

ezt a két hulladékáramot össze lehessen vezetni és egyféle minőségű tüzelőanyag is 

előállítható legyen. 

Természetesen a tervezés legnagyobb kihívása és egyben a legértékesebb tapasztalata az 

volt, hogy egy kész adottságokkal rendelkező csarnokba, egy egyszerűbb technológia 

helyére tervezzünk a korábbinál összetettebb, több leválasztási és kezelési folyamattal 

rendelkező technológiát.  
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6. Következtetések és tézisek  

6.1. A hulladék, mint nyersanyag 

A környezetvédelem fejlődésével, és a vonatkozó jogszabályok szigorodásával a 

hulladékhasznosítás egyre jelentősebb gazdasági szerepet tölt be. A hasznosítási ipar 

fejlődésével a meglévő hasznosítási technológiákat tovább fejlesztették, vagy új 

eljárásokat dolgoztak ki és vezettek be, ezáltal növelve a hulladékfeldolgozás erőforrás 

hatékonyságát. A hasznosítás növekedésével a hulladék értékes másodnyersanyaggá 

változott. Az iparban egyre nagyobb körben terjed el az anyagában hasznosítható 

hulladékok – másodnyersanyagok - és az anyagában nem hasznosítható hulladékok 

energetikai hasznosítása. Ez azt jelenti, hogy a hulladék egyre inkább nyersanyaggá 

válik, azaz feldolgozása és hasznosítása a mindennapi ipari és gazdasági folyamatok 

hangsúlyos tényezője lesz. 

A feldolgozási technológiák tervezéséhez alapvető követelmény a hulladék 

tulajdonságainak alapos ismerete. A tulajdonságokat legyen az fizikai, kémiai, vagy 

biológiai elsősorban a hulladék összetétele határozza meg.  

A hulladék összetétel azonban nem egy állandó állapot, hanem számos külső hatás 

befolyásának eredménye. Kutatási eredményeim bizonyítják, hogy a hulladék összetétel 

változásaira az alábbi tényezők hatása a legjelentősebb: 

• A hulladék összetétele függ a településszerkezettől, azaz a kistelepülési és a 

városi, de a városi és a nagyvárosi hulladék összetétele is eltérő. Ennek oka 

egyrészt a lakókörnyezet sajátságaiból ered pl. lakótelepi lakásokban nem 

képződik kerti hulladék, másrészt az eltérő fogyasztási szokások hatása is 

érvényesül.  

• Befolyásoló tényezők még az iparosodottság mértéke, a kereskedelem 

fejlettsége, az áruk és a szolgáltatások elérhetősége, illetve ezekkel szoros 

összefüggésben az életszínvonal alakulásával.  

• A hulladék összetételére hatással van az évszakok változása, más az összetétel 

télen és más nyáron. Ennek oka a hulladékalkotók szezonalitása például télen a 

fűtésből eredő salak megjelenése, ami ráadásul a feldolgozásnál is problémát 

jelent, vagy nyáron a dinnyeszezon, amikor a hulladék nedvességtartalma a 

dinnyelétől akár 100%-al is emelkedhet, de az ivóvíz fogyasztás átalakulásával a 
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hulladékban egyre nagyobb részarányt képviselő PET palack mennyisége 

szintén nyáron éri el az éves csúcsértékét.  

Az összetételbeli változások mellett mennyiségi szezonalitás is tapasztalható. Kutatási 

eredményeim alapján levezethető, hogy az éven belüli mennyiségi változások mintegy 

35-40%-os ingadozást mutatnak. A legkisebb a keletkező mennyiség februárban, amely 

kevesebb, mint az éves átlagérték 80%- a. Az ezt követő tavaszi emelkedést egy kisebb 

nyár eleji visszaesés követi, majd az éves csúcs augusztus – szeptemberi bekövetkezése 

után év végéig újabb csökkenés tapasztalható.  

A feldolgozandó hulladék, általában már nem a keletkező hulladék, hanem valamilyen 

folyamatok utáni maradék. Tehát a hulladék jellemző tulajdonságait, egyéb gyűjtési és 

kezelési műveletek is befolyásolják. Ezek közül a legjelentősebb hatása a szelektív 

gyűjtésnek van. Eredményeképp egyrészt az összetételi arányok módosulnak és a 

kedvezőtlen alkotók (pl. biohulladék) aránya emelkedik, másrészt az égethető 

összetevők aránya csökken. Ezen változásnak a hatása kettős, befolyásolják a kimenő 

anyagáramokat és azok minőségi paramétereit, továbbá a leválasztási technológia 

hatékonyságát. 

Az égethető hulladékok szelektív gyűjtésének következménye a bemenő hulladékáram 

fűtőértékének változása. Calabrò vizsgálatai szerint, ha papír, karton, fémek, 

műanyagok, fa és textilek külön gyűjtése 35%-os hatékonysággal működik a kezeletlen 

maradék TSZH fűtőértéke több mint 20%-al csökken. Amennyiben az előzőekkel 

együtt, azonos hatásfokkal, a konyhai és zöld hulladékot is szelektíven gyűjtik, akkor 

mintegy 15 % - os visszagyűjtési hatékonyságig a fűtőérték kismértékben emelkedik, 

ezt követően valamelyest visszaesik, de az eredeti érték felett marad. (Calabrò 2009) 

Problémát okoz az is, hogy a hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésekor a 

visszamaradó anyagban megemelkedik a nedves frakciók aránya és így a maradék 

hulladék nedvességtartalma is. Kutatások bizonyítják, hogy a bejövő hulladék 

nedvességtartalma csökkenti az elválasztás hatékonyságát. (Jo, Mi-Hyun et al., 2013), 

míg a szárazabb anyag javítja a feldolgozás minőségét. (Schu, 2007) 

Kutatásaim más Kutatók eredményeivel (Beyer – Pretz, 2004; Kiss, 2007; Velis, 2010) 

összhangban kimutatták, hogy a hulladék összetételén túl a szemcseméret eloszlás is 

jelentős hatótényező. A hulladék szemcseméret eloszlása általános összefüggéseket és a 

helyi hulladék összetételre visszavezethető eredményeket is mutat. Általánosan 
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megállapítható, hogy a biológiai hulladékok nagyobb része a kisebb, még a jól éghető 

műanyagok, a karton és a textil a nagyobb szemcseméret tartományban vannak jelen. 

Elmondható az is, hogy a finomabb frakció nedvességtartalma és fűtőértéke alacsony, a 

durva frakció pedig száraz, jó égési tulajdonságokkal és magas fűtőértékkel rendelkezik. 

Tehát az égetés szempontjából a durva frakciók az értékesek, a finom frakciót pedig az 

üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében biológiai kezelésnek kell 

alávetni. 

Azonban azt, hogy a finom és durva frakció egymáshoz viszonyított aránya hogyan 

alakul, azt a helyi hulladék tulajdonságai határozzák meg. Ugyancsak ezek 

befolyásolják a frakción belüli összetételarányokat, a nedvességtartalmat és a 

fűtőértéket is. Az előzőekben megfogalmazottak szerint ismerni kell a tervezési területre 

jellemző gyűjtési módokat, a szelektíven gyűjtött hulladékok körét és a szelektív gyűjtés 

hatékonyságát, továbbá a jövőre vonatkozó fejlesztések, például szelektív gyűjtés 

bevezetése, vagy kiterjesztése más hulladékalkotókra, terveit és becsülni azok várható 

hatását a feldolgozandó hulladék jellemzőire. 

Ha a hulladékra úgy tekintünk, mint nyersanyagra, akkor a hulladék általános és helyi 

jellemzőit, a meglévő és tervezett szelektív gyűjtési rendszereket és azok hatékonyságát 

és fejlődését be kell vonni és alapadatként kell kezelni a tervezési folyamatba. Mivel a 

feldolgozási technológiát nem egy meghatározott időpontra, hanem 15-20 éves időtávra 

tervezzük, ezért becsülni kell a hosszú távú változások trendjét, ami alapján 

modellezhető lesz a helyi hulladék sajátosságainak változása. 

A hulladéknak vannak olyan tulajdonságai, amelyeket egy rugalmas technológia le tud 

kezelni (pl. éven belüli összetétel változás, kisebb mennyiségi ingadozás), de vannak 

olyan, a feldolgozási folyamat szempontjából meghatározó változások, amiket a 

technológiai nem, vagy csak korlátozottan tud lekövetni, ilyen például a 

hulladékmennyiség szezonális változásánál a két szélsőérték között 30 – 40% eltérésből 

adódó beszállítási és feldolgozási ingadozás. A kihozatali arányokat és a minőséget a 

leválasztási határok helyes beállításával lehet optimalizálni. Egyes beállítási határokat 

az elkészült MBH üzemben már sok esetben nem, vagy csak korlátozott mértékben 

lehet megváltoztatni, ezért a helyes megállapításukhoz már a tervezést megelőzően 

részletes elemzéseket kell végezni a feldolgozandó hulladék tulajdonságainak 

megállapítására.  
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A Magyarországi MBH felmérés adatai alapján, a közreműködésemmel végzett kökényi 

MBH technológiai előkészítésén kívül, más létesítmények tervezésébe a hulladékok 

összetételén túl nem vizsgálták a helyi jellemző sajátosságokat, különösen a bemenő 

anyagáramra vonatkozó szemcseméret összetételt, valamint nem vették figyelembe a 

szezonalitás mennyiségi és összetételi hatásait sem. 

1. Tézis A vizsgált hulladék összetételi adatokból, valamint a magyarországi 

mechanika-biológiai hulladékkezelő létesítmények tervezési és üzemelési 

hulladékáram adatainak elemzéséből megállapítottam, hogy a: 

• hulladék éven belüli mennyiségi változása 35-40%-os ingadozást mutat; 

• a szelektív gyűjtés hatására a vizsgált területen a papírhulladékok aránya 3 év 

alatt 25%-al csökkent, ami a szelektív gyűjtés fejlődésével az égethető frakciók 

további csökkenéséhez vezet 

• a városias területek átlagos hulladék összetételében az égethető, durva 

szemcseméretű hulladékok –papír, műanyag - aránya 10-15%-al magasabb, 

míg az égetés szempontjából kedvezőtlenebb finom szemcseméretű biológiai 

hulladékok aránya 20%-al alacsonyabb, mint a kistelepüléseken 

Ezen megállapítások lehetővé teszik, hogy a tervezésnél beállítsuk technológia 

kapacitásrugalmasságát, figyelembe vegyük a szelektív gyűjtés hosszú távú hatását, 

valamint a finom és durva frakció egymáshoz viszonyított arányát, amit a helyi 

hulladék tulajdonságai határoznak meg. 

 

6.2. Leválasztási határok és anyagminőség 

 

A bemenő hulladékáramok vizsgálata a kihozatali anyagáramok mennyiségi és 

minőségi optimumának beállításához is szükséges. A bemenő hulladékáram 

tulajdonságai és a kimenő anyagáramokkal szembeni elvárások függvényében lehet 

összeállítani a technológia sort, beállítani a leválasztási határokat, és a kimenetek 

tisztaságára és a tüzelőanyag jellemző szemcseméretére vonatkozó jellemzőket. A 

bemenő hulladékáramban lévő anyagfrakciók szemcseméret eloszlásának ismerete segít 

a biológiai frakció leválasztási határának megállapításában  
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A kutatás adatiból egyértelmű, hogy a szerves anyag leválasztási határa jelentős 

befolyást gyakorol a tüzelőanyag mennyiségére és fűtőértékére. Az eredmények alapján 

a kisebb (60 mm) leválasztási határnál a tüzelőanyag kihozatala nagyobb, átlagosan 

31,6 %, de a fűtőértéke(d) alacsonyabb, átlagosan 18 MJ/kg. A nagyobb, 80 mm-es 

szitánál a tüzelőanyag aránya 20,9 %, de a fűtőértéke(d)  22,1 MJ/kg.  

A bemenő anyagáram összetétele, a kihozatali arányok és a biohulladék leválasztott 

mennyisége a vizsgálati adatok szerint a 60 mm-es lyukméretű szitánál a finomfrakció 

teljes és a biológiai frakció 80%ának összegéhez viszonyítva közel azonos, míg 80 mm-

es lyukméretű szitánál 15-20%-al több. Ezt azt jelenti, hogy a 60 mm-es szitánál a 

bomló, szerves anyagok nagyobb, akár a 20%-ot meghaladó része is a tüzelőanyag 

soron ment tovább, igaz a szerves anyagok egy része a nagyobb tömege miatt a 

nehézanyag leválasztón még kiemelésre kerül. A 80 mm-es szitánál viszont a 

leválasztott mennyiség 15-20 %-al meghaladja ezt az összeget. Ebből az következik, 

hogy a leválasztott frakcióban a szerves hulladékok leválasztási aránya magasabb, de 

ezzel együtt magasabb a leválasztott éghető hulladékok aránya is. A leválasztási határ 

beállításánál figyelembe kell venni a hasznosítói igényeket, illetve ki kell választani azt 

az optimumot, ahol a szerves és éghető anyagok leválasztási aránya és a kilépő 

anyagáram minősége kielégíti az elvárásokat. 

A stabilizált biohulladékból, főleg a 80 mm-es leválasztási határ mellett leválasztott 

anyagból, jelentős mennyiségű, alacsonyabb fűtőértékű tüzelőanyag nyerhető ki. 

Magyarországon korábbi kutatásokban szemcseméret elemzéseket csak aprításon és 

biostabilizáláson keresztülment, előkezelt hulladéknál végeztek (Csőke et al., 2006a; 

Csőke et al., 2006b; Csőke et al., 2012; Nagy – Cseppely, 2012), annak további 

nemesítése céljából. Ezek az eredmények felhasználhatók a biostabilátban lévő éghető 

hulladékok kiválasztására. 

Azonos leválasztási határokat használó létesítmények kimenő és bemenő anyagáramait 

összehasonlítva tapasztalható, hogy a bemenő hulladék összetételének eltérései 

következtében a kijövő hulladékáramban is eltérések találhatók. A különbség főleg a 

finom hulladék leválasztásában tapasztalható, mégpedig a mennyiségével fordított 

arányban, azaz az összetételében kisebb biológiai hulladékot tartalmazó feladott 

anyagból magasabb arányú lesz a leválasztott finom hulladék. Ez az eredmény 

összefüggésben van a feladott hulladék nedvességtartalmával, mivel a kisebb 
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lyukméretű szita hatékonyságát a nedves hulladék csökkenti. A hulladék 

nedvességtartalma és az elválasztás hatékonysága közötti összefüggést más kutatás (Jo, 

Mi-Hyun et al., 2013), is kimutatta. 

A bemenő hulladékáram nedvességtartalma és a tüzelőanyag kihozatal között is több 

tanulmányban mutattak ki összefüggést. Azt találták, hogy a nedvességtartalom 

csökkenése növeli a tüzelőanyag kihozatalát (Arina – Orupe, 2012; Kalnacs et al., 2013) 

Finnországi kutatásban, ahol száraz, „energia hulladékot” gyűjtöttek és adtak fel a 

mechanikai kezelő rendszerre, igen magas 72%-os arányú SRF kihozatalt értek el. 

(Nasrullah et al., 2015b; Nasrullah, 2015) 

2. Tézis – A kihozatali arányokat és az anyagáramok minőségét a bemeneti hulladék 

tulajdonságain túl a leválasztási határok megállapítása is befolyásolja. Ugyanakkor 

eltérő összetételű, vagy tulajdonságú bemenő anyagokból azonos leválasztási határok 

mellett eltérő kihozatali arányokat és minőséget kapunk. A kutatásom során 

összegyűjtött adatok elemzésének eredményei alapján megállapítottam, hogy: 

• 60 mm-es leválasztási határnál a tüzelőanyag kihozatala a 80 mm-es 

leválasztási határhoz képest átlagosan 50%-al magasabb; 

• 60 mm-es leválasztási határnál a tüzelőanyag fűtőértéke a 80 mm-es 

leválasztási határhoz képest 20%-al alacsonyabb; 

• 60 mm-es leválasztási határnál a bomló, szerves anyagok 15-20%-a a 

tüzelőanyag soron marad; 

• eltérő összetételű feladott anyagok esetében a magasabb nedvességtartalom, 

más kutatók véleményén túl, nem csak a tüzelőanyag, hanem a finomfrakció 

leválasztását is befolyásolja; 

Eredményeim alapján a tervezésnél nagyobb pontossággal beállítható a tüzelőanyag 

várható kihozatali aránya és fűtőértéke, valamint a leválasztott biológiai 

anyagtartalmú frakció mennyisége, így jobban közelíthető a technológiai sor egyes 

gépeinek kapacitás igénye is. 

  

mailto:dace.arina@gmail.com
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6.3. A technológiai kialakítás hatásai 

 

A be-, és kilépő anyagáramok vizsgálata mellet fontos tényező volt a Magyarországi 

MBH üzemek felmérésénél a technológia kialakításának vizsgálata. A Magyarországon 

üzemelő 25 létesítmény között található 5 olyan egyszerű kiépítésű üzem, amit más 

terminológiával inkább mechanikai előkezelőnek (ME), vagy mechanikai-biológiai 

előkezelőnek (MBE)-nek nevezhetünk. Ezek technológiája egyszerű, mindössze 3-4 

kezelési folyamatot tartalmaz. Az előaprítás utáni szitálást és Fe leválasztását követően 

a szita alsó frakciót stabilizálják, vagy további kezelés nélkül lerakóban helyezik el. Az 

előkezelés eredménye a biológiai frakció stabilizálási lehetőségének megteremtése, az 

anyagában hasznosítható vasfémek egy részének kiválasztása és a lerakott hulladék 

mennyiségének csökkentése. A fennmaradó anyagot (durva frakció) pedig tüzelőanyag 

alapanyagként kezelhető, amelyet piaci kereslet esetén további feldolgozásra át lehet 

adni, ellenkező esetben azonban le kell rakni. A hasznosítható kihozatalok nem csak 

rosszabb minőségűek, hanem arányuk is 30-50%-al alacsonyabb az átlagnál, ami a 

tovább feldolgozásnál még tovább csökken.  

Magyarországon az MBH technológiával kapcsolatos vizsgálatokat 2002-től 

Polgárdiban folytattak. A későbbi kutatások - Polgárdi, Vaskút, Miskolc - a 

biostabilizálással előkezelt hulladék további nemesítésére irányultak. Vizsgálták a 

stabilizált hulladékból kinyerhető tüzelőanyagok technológiai igényeit, egyes kiemelt 

szemcseméret tartományokhoz kapcsolódó fizikai tulajdonságokat, mint összetétel, 

fűtőérték, nedvességtartalom. A kutatások ellenére ezek a biológiai-mechanikai 

hulladékkezelési technológiák nem terjedtek el, csupán egy egyszerű előkezelő (BME) 

létesült. Ennek oka lehet a nagy mennyiségű, a hulladékáram 100% -ának biológiai 

kezelése, a hosszú 3-4 hetes ciklusidő, a nagy helyigény, ami főleg a nagyobb 

kapacitású üzemeknél problémás, valamint a biológiai kezelés automatizálásának, 

például forgatás, vagy levegőztetés, ki és berakódás, magas beruházási és üzemeltetési 

költsége. 

A megvalósult MH és MBH üzemek technológiája, alkalmazott berendezései egy-két 

eltéréstől eltekintve hasonlóak, egyes későbbi technológiák már összetettebbé váltak. A 

technológiákat csupán néhány szállító telepítette, ami önmagában nem lenne probléma, 

de ezek az üzemek a kapacitás különbségtől eltekintve, változtatás nélküli másolatai 
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egymásnak, ami nem felel meg az 1. és 2. tézisemben kifejtett, helyi hulladék 

sajátosságaira épülő tervezési metodikának. 

A technológiákat vizsgálva az alábbi eltérések figyelhetők meg: 

• A technológiai elemek sorrendje néhány esetben eltérő; 

• Az alkalmazott gépi berendezések fajtái eltérnek; 

• Egyes berendezések és kezelési művelete többszöri előfordulása a technológiai 

sorban; 

• Fejlett optikai (NIR) berendezések alkalmazása 

• Kézi válogatás 

A technológiák általános sorendje a következő: (1) előaprító, (2) Fe leválasztó, (3) szita, 

(4) Fe, és/vagy NFe leválasztás, (5) légosztályozás, (6) utóaprítás, (7) Fe leválasztás és 

(8) szállításra, tárolásra való előkészítés. A sorrendi változások leggyakrabban az Fe 

leválasztó elhelyezését érintik. Tipikus változatai a szita előtti, vagy utáni és az 

utóaprító előtti, vagy utáni elhelyezés. Ugyancsak a sorrendet befolyásolja olyan 

berendezések bevonása, amelyeket a többi technológiai esetén nem használnak. Ilyen 

gépek az optikai leválogatók, amelyek csak négy technológiában szerepelnek, illetve a 

nem mágnesezhető fémek leválasztására szolgáló örvényáramú szeparátorok, amelyeket 

szintén négy üzemben használnak.  

A technológiai berendezések fajtájában való eltérésre példa a különböző sziták 

használata. Általánosan használt berendezés a dobszita, de egy-egy üzemben előfordul 

pálcás és síkszita is. A másik eltérő berendezés a mágneses leválasztó, ezek közül 

leginkább elektromágnest alkalmaznak, de találunk állandó mágnest is. Több 

technológiában vannak önálló Fe és NFe leválasztók, míg két helyen kombinált Fe/NFe 

leválasztót használnak. Az üzemeltetési tapasztalatok szerint ezeknek az eltérő fajtájú 

berendezéseknek a kihozatalra mérhető hatásuk nincs. 

Néhány berendezés egyes technológiákban több alkalommal, a folyamat más-más 

pontjain is előfordul. Jellemző a Fe berendezések technológia sor elején és végén, vagy 

a kombinált Fe/NFe berendezések sor első felében és a légosztályozót követő 

elhelyezése. Van olyan technológiai, ahol két szitálási folyamat követi egymást, első 

lépésben egy nagyobb, 100 mm-es szitával megosztják a hulladékáramot, majd másik 
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lépésben a <100 mm-es anyagáramot egy 60 mm-es szitával újra osztályozzák és a 60-

100 mm-es frakciót visszavezetik a tüzelőanyag sorra. 

Négy MBH technológiában NIR berendezéseket is alkalmaznak, egyben pedig 

megteremtették a kézi válogatás folyamat közbeni lehetőségét. NIR berendezések 

használatával egyrészt az SRF/RDF-ben lévő klór mennyisége csökkenthető, másrészt 

piaci igény esetén anyagában hasznosítható műanyag (PET) választható le. Ezek a 

berendezések a tüzelőanyag kihozatal arányát minimálisan befolyásolják, de a PET 

leválasztása a fűtőértéket csökkenti. 

Magyarország technológiailag legkorszerűbb üzeme a Somi és a Békéscsabai 

mechanikai-optikai hulladékkezelő (MOH), amelyek hat, illetve tíz NIR berendezést, 

ballisztikus szeparátorokat és röntgent is használnak. Ezek az üzemek nem tekinthetők 

tipikus MBH létesítménynek, hanem sokkal inkább a hulladékválogató művek 

legfejlettebb változatának, amelyek egyben a válogatási maradékból a tüzelőanyag 

előállítást is megoldják. Ezekben a létesítményekben még nem állnak rendelkezésre 

értékelhető üzemi tapasztalatok. 

A fent bemutatott technológiai eltérések a kihozatali arányokat és a tüzelőanyag 

minőségét is befolyásolják. A kihozatalnál a legnagyobb eltérést az Fe leválasztó 

technológia sorban lévő elhelyezésénél tapasztalható. A dobszita előtt és a dobszita után 

elhelyezett változatokban a leválasztási arány átlagos eltérése több mint háromszoros, 

1,4% és 0,4% a dobszita előtt elhelyezett leválasztó javára. A technológia több pontján 

elhelyezett Fe leválasztó kiegészítve az NFe leválasztóval 2,1 %-os átlagos leválasztási 

arányt ért el. 

A szita fajtája nem befolyásolta a kihozatalt, arra hatással a használt sziták mérete, 

illetve a pálcák távolsága, valamint a kétlépcsős szitálás volt hatással. A szita méretéből  

- 60, vagy 80 mm - fakadó biológiai leválasztás eltérése 9,3%, ez a tüzelőanyag 

arányánál 50%, míg a fűtőértékében 18,4% átlagos eltérés tapasztalható. 

A hulladékból visszanyert tüzelőanyagok felhasználásával kiválthatók a fosszilis 

tüzelőanyagok. Az RDF/SRF –ből nyerhető 1 GJ fűtőérték 23,885 kg olajegyenértéknek 

felel meg. A tüzelőanyag mennyisége és minősége tehát a felhasználási lehetőségek 

mellett a kiváltható fosszilis energiahordozó mennyiségét is meghatározza. 
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3. Tézis – A Magyarországon megvalósult mechanikai-biológiai hulladékkezelő 

művek technológiai kialakításának hatásait vizsgálva megállapítottam, hogy az eltérő 

technológiai kiépítettségük következtében a hulladékból visszanyert tüzelőanyag 

átlagos mennyisége, fűtőértéke és a megtakarítható fosszilis energiahordozó 

mennyisége a technológiai kialakítás következtében:  

• mechanikai és a mechanikai-biológiai előkezelő műveknél a tovább 

feldolgozást követő kihozatal mintegy 12%, fűtőértékear 15-16 MJ/kg, a 

fosszilis megtakarítás 1 tonna kezelt hulladéknál 45,9 kg olajegyenérték;  

• mechanikai és a mechanikai-biológiai hulladékkezelő üzemeknél 60 mm 

leválasztási határnál a kihozatal átlagosan 31,6%; fűtőértékear 13-15 MJ/kg, 

fosszilis megtakarítás 1 tonna kezelt hulladéknál 105,7 kg olajegyenérték; 

• mechanikai és a mechanikai-biológiai hulladékkezelő üzemeknél 80 mm 

leválasztási határnál a kihozatal átlagosan 20,3%, fűtőértékear 16-17 MJ/kg, 

fosszilis megtakarítás 1 tonna kezelt hulladéknál 82,4 kg olajegyenérték; 

Fentiekből arra a következtetésre jutottam, hogy a fosszilis energiahordozó 

megtakarítás szempontjából a technológiát 13-15 MJ/kg fűtőérték elérése mellett a 

maximális tüzelőanyag kihozatalra kell tervezni. 

 

6.4. Életciklus elemzés bevezetése 

 

Annak érdekében, hogy a megvalósított MBH technológia hatékonyan működtethető 

legyen - a rendelkezésre álló legjobb technológia követelményei mellett - a tervezési 

folyamatnak figyelembe kell vennie a környezeti szempontokat is. Az MBH lehetséges 

technológiai változatait ezen szempontok alapján is értékelni kell. Mivel ezek a 

folyamatok egymással szoros kapcsolatban, sok esetben átfedésben is állnak, ezért csak 

egy komplex értékelési módszer vezethet az optimális választáshoz. 

A környezeti szempontokat illetően a mérhető és reprodukálható módon történő 

elemzés az életciklus elemzés (LCA) módszertan használatát jelenti. Az LCA során az 

értékelés magában foglalja a környezeti tényezőket, a működési hatékonyságot 

(kimeneti mennyiségek, energiafelhasználás), és a kimenetek piacképességét. 

Környezetvédelmi szempontból is fontos tényező, hogy az RDF/SRF felhasználása az 
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energiatermelésben helyettesítheti a fosszilis energiaforrásokat. Ennek hatása az 

emissziós eredmények javulása és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 

csökkentése.  

A tüzelőanyagok hasznosítására, annak függvényében, hogy cementgyárakba, 

erőművekbe vagy hulladékégetőbe szállítják eltérő minőségi követelmények 

vonatkoznak. A cementgyári együttégetésnél írják elő a legszigorúbb követelményeket 

az RDF/SRF-re, ahol meghatározzák a szemcseméretet, a minimális fűtőértéket, a 

kloridra, a halogénre, a higanyra és más fémtartalomra vonatkozó előírásokat, és el kell 

távolítani minden olyan zavaró anyagot, amely negatív hatással lehet a klinkergyártási 

folyamatra. A cementgyártás esetén az RDF/SRF égetéséből származó salak beépül a 

klinkerbe, így kezelendő szilárd maradék nem keletkezik. Az SRF használatának 

előnyei a cementgyártásban kettősek, egyrészt fosszilis tüzelőanyagot váltanak ki és 

megújuló energiát használnak, másrészt az inert anyagok beépülnek a cementbe. 

(ERFO, 2017) A cementkemencék magas hőmérséklete és az elegendően hosszú 

tartózkodási idő következtében a légszennyező anyagok kibocsátása csökken, különösen 

az NOx, CO és SO2 kibocsátások (Albino et al., 2011; Bessi, 2016)  

Az erőművekben a tüzelőanyaggal szembeni elvárások a fűtőérték és a kémiai 

jellemzők tekintetében valamelyest enyhébbek, az emissziós határértékek tekintetében 

az erőművek és a hulladékégetők azonos elbírálás alá esnek, mindkét létesítményben a 

hulladékégetésre vonatkozó kibocsátási határértékeket kell alapul venni. Az 

erőművekben az elégetett RDF/SRF-ből visszamaradó hamut és salakot kezelni, 

ártalmatlanítani kell.  

A mechanikai-biológiai hulladékkezelés klímaváltozásra gyakorolt hatásait vizsgálva 

megállapítottam, hogy a tüzelőanyag kihozatal növelése a fosszilis tüzelőanyagok 

megtakarítása mellett csökkenti a CO2 kibocsátást, míg a többi technológiai művelet, a 

biológiai kezelés és az ártalmatlanítás növeli azt. A CO2 kibocsátás növekedésére 

legnagyobb hatással a mechanikai kezelés után lerakott, stabilizálatlan magas biológiai 

tartalmú frakció ártalmatlanítása van. A technológia gázolaj és elektromos áram 

fogyasztása szintén növeli a CO2 kibocsátást. 

LCA segítségével tehát értékelhetők az egyes MBH technológiák környezeti hatásai. Az 

MBH technológiára szűkített LCA azonban sok esetben az egyszerűbb technológiákat 

értékelheti kedvezőbbnek, míg az általuk előállított tüzelőanyag felhasználása - a 
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rosszabb minőség, vagy egy további feldolgozási folyamat követeztében – jelentősebb 

környezeti hatást eredményez.  

Az általam javasolt módszer újdonsága, hogy környezeti szempontból nem csak az 

MBH teljesítményt kell vizsgálni, hanem be kell vonni a folyamatba a tovább 

feldolgozási folyamatokat, valamint az energetikai hasznosítás környezeti hatásait is. Az 

LCA kiterjesztésével az alkalmazott MBH technológia és az előállított tüzelőanyag 

felhasználásából eredő környezeti hatások kumulált értékelésével komplexebb 

eredményt kapunk. 

4. Tézis – Az általam megvizsgált 12 magyarországi mechanikai és mechanikai-

biológiai hulladékkezelő mű életciklus elemzése során megállapítottam, hogy 

cementgyári együttégetés esetén: 

• a tüzelőanyag kihozatal arányának 1%-os növelése a klímaváltozási 

tényezőnél tonnánként 2,1 kg CO2 egyenérték megtakarítást eredményez  

• a tüzelőanyag kihozatal arányának 1%-os növelése a fosszilis kimerülési 

tényezőnél tonnánként 4,4 kg olaj egyenérték megtakarítást eredményez 

• a kezeletlenül lerakott biológiai frakció arányának 1%-os növelése a 

klímaváltozási tényezőnél tonnánként 6,3 kg CO2 egyenérték növekedést 

eredményez 

Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy környezeti szempontból 

a tervezésnél a biológiai frakció teljes mennyiségének kezelésére és a tüzelőanyag 

kihozatal maximalizálására kell törekedni, úgy hogy a tüzelőanyag minőségi 

paraméterei a cementgyári együttégetésnek még megfeleljenek. 

 

6.5. Többszörös visszacsatoláson alapuló tervezési folyamat 

 

A tervezésénél a bemenő anyagáram sajátosságain alapuló technológia paraméterek 

meghatározásán és a várható környezeti hatások értékelésén túl vizsgálni kell az MBH 

létesítmény pénzügyi, gazdasági fenntarthatóságát is. A tervezett technológia 

megvalósítására részletes, piaci árakon alapuló beruházási költségbecslést kell készíteni.  



124 
 

MFA segítségével számba kell venni a bemenő és kimenő anyagáramokat, illetve az 

előállításukhoz szükséges energiát. Az anyagáram modell alapján az egyes 

kimenetekhez hozzá rendelhetők az adott anyagra vonatkozó kezelési költségek, vagy 

az értékesítéséből származó bevétel. A rendelkezésre álló információk alapján 

megbecsülhető az MBH üzem működési költsége és a haszonanyagok értékesítéséből 

származó bevétel.  

Az LCA eredményei alapján kimutatott környezeti hatások számszerűsíthetők és 

forintosíthatók, így bemenő adatokat jelentenek a költség-haszon elemzés elvégzéséhez. 

A pénzügyi elemek: befektetések, működési költségek, bevételek, díjak és támogatások, 

valamint az LCA-ből származó környezeti költségek és hasznok együttes elemzésbe 

való bevonásával a lehető legjobb változatot lehet meghatározni mind a környezeti, 

mind a pénzügyi szempontokat tekintve. 

A hagyományos műszaki szempontú tervezést kiegészítve a pénzügyi, társadalmi, 

környezeti és életciklus szemléletű analízisek eredményeivel és azok visszacsatolásával 

a műszaki terveket módosítva jutunk el az optimális technológiai változat 

megtervezéséhez.  

Az MBH technológiai tervezési fázisának összetett, több szempontú változatelemzést 

kell tartalmaznia, amely a rendelkezésre álló legjobb technológia elérésére és az 

anyagáramok optimális szétválasztására összpontosít, továbbá célja az újrahasznosításra 

vagy az energiatermelésre alkalmas frakciók minőségének és mennyiségének 

maximalizálása. A technológia tovább finomítható egy többszörös visszacsatoláson 

alapuló fejlesztési folyamat alkalmazásával, amely az LCA és a CBA eredmények 

integrálásával valósul meg. 

A többszörös visszacsatoláson alapuló tervezési folyamat elemei: 

• A helyi sajátosságok meghatározása (hulladékmennyiségek, logisztika, további 

újrahasznosítási vagy hasznosítási lehetőségek feltárása, gazdasági és jogi 

feltételek); 

• A bemenő anyagáramra vonatkozó alapadatok: összetétel, fizikai, kémiai, 

biológiai jellemzők vizsgálata, valamint az összetétel és a mennyiség jövőbeli 

trendjeinek modellezése; 

• A hasznosítási lehetőségek és a hasznosítói követelmények azonosítása, az 

MBH üzem feldolgozott kimeneteinek hasznosítására vagy energetikai 
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felhasználására vonatkozóan. Ezek határozzák a tüzelőanyaggal szembeni 

elvárásokat, például: fűtőérték, összetétel, szemcseméret, nedvesség tartalom, 

mennyiség; 

• A technológia rugalmas alkalmazkodásának biztosítása a piaci igények 

változásaihoz, mind az MBH- bemeneti és kimeneti oldalán, illetve a 

hulladékkezelési folyamat különböző szakaszaiban kialakított feladási és kivételi 

lehetőségekkel; 

• Az MBH kimenő anyagáramaira vonatkozó legjobb környezeti teljesítményt 

nyújtó opciók kiválasztása, a hulladékhierarchia és az életciklus gondolkodás 

elvárásainak alapján 

• A megtervezett változat környezeti hatásainak értékelése az életciklus elemzés 

módszerével,  

• Pénzügyi elemzés készítése a technológia beruházási és üzemeltetési 

költségeinek, valamint a hulladék feldolgozásból, a haszonanyagok 

értékesítéséből származó bevételeinek számbavételével és értékelésével, a 

fejlesztés cash-flowjának összeállításával és a pénzügyi teljesítménymutatók 

kiszámításával 

• Költséghaszon elemzés készítése az életciklus elemzés környezeti hatásainak és 

a pénzügyi elemzés eredményeinek integrálásával 

• Az eredmények visszacsatolása a tervezési folyamatba, szükség esetén a 

technológiai tervek módosítása, majd az értékelési és visszacsatolási folyamat 

újraindítása  

Az MBH erőforrás-hatékony technológiai tervezését csak akkor lehet biztosítani, ha a 

fentiekben ismertetett többszörös visszacsatoláson alapuló tervezési folyamat 

eredményei visszacsatolódnak a technológiai tervezés fázisába, hogy információt 

szolgáltassanak a tervezőnek a maximális hatékonyság eléréséhez szükséges 

változtatásokról.  
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A többszörös visszacsatoláson alapuló tervezési folyamatot a 6.1 ábra mutatja be. 

 

6.1. ábra: Többszörös visszacsatoláson alapuló tervezési folyamat modellje 

Forrás: saját szerkesztés 

5. Tézis – A többszörös visszacsatolás módszerét alkalmazva megvizsgáltam a 

megvalósított mechanikai-biológiai kezelőművek technológiai és üzemelési adatait, 

amelyek alapján meghatároztam, hogy új létesítmény tervezésénél a jelenlegi 

feltételek mellett, a technológiai, gazdasági, környezeti és társadalmi optimum 

együttes eléréséhez: 

• a technológiát 30% feletti tüzelőanyag kihozatalra és 50% alatti, kezelt 

hulladék lerakásra kell tervezni úgy, hogy 

• 1 tonna kezelt hulladékra jutó teljes költség, beértve a hasznosítás, az 

ártalmatlanítás és a kapcsolódó lerakási járulék költségét is, ne haladja meg a 

11755 forintot, továbbá  

• 1 tonna kezelt hulladékra jutó CO2 megtakarításnak – a hulladéklerakáshoz 

képest - el kell érni a minimum 200 kg CO2 egyenértéket. 

Eredményeim alapján új MBH tervezésénél fenti paraméterek teljesítésével 

maximalizálható a technológiai, gazdasági, környezeti és társadalmi hatások 

összessége 
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6.6. Az eredmények hasznosítása 

6.6.1. A tervezési metodika használata 
 

Műszaki, gazdasági és környezeti szempontokból fenntartható környezetvédelmi 

létesítmények tervezése a jövőben egyre nagyobb kihívásokat fog jelenti a tervezőknek. 

Nem elegendő a műszaki technológiai aspektusokat figyelembe venni, hanem tisztában 

kell lenni a tervezett beruházás gazdasági és környezeti hatásaival is. Ebből ez utóbbi a 

nehezebb, mert a gazdasági, vagy pénzügyi kockázatokat a befektetők is, igaz más 

szempontok szerint, de mérlegelik és így a tervező felé pénzügyi korlátokat állítanak, 

állíthatnak. 

A kutatási eredményeim alapján javaslatot tettem egy többszörös visszacsatoláson 

alapuló tervezési módszertan használatára, a tervezési folyamatba való integrálására. 

Megállapítottam azt is, hogy a TSZH sajátosságai miatt nem elegendőek az általános 

hulladékra vonatkozó ismeretek, hanem az előkészítési szakaszban részletes 

hulladékvizsgálatokat kell végezni. A jövőbeli tervezéseknél a hatékonyabb 

technológiák kialakítása érdekében megfontolandó a Megrendelői, vagy a Támogatói 

előírások között a részletes hulladékvizsgálatokat és a szemcseméret analízis 

szerepeltetése az előkészítés feladatok sorában. 

A szemcseméret eloszlások alapján a biológiai hulladékok leválasztását egyértelműen 

befolyásolják a leválasztási határok, de ezzel együtt hatással vannak a tüzelőanyag 

kihozatalára és a fűtőértékére is. A magasabb leválasztási határoknál a tüzelőanyag 

áramból a zavaró anyagok szelekciója is hatékonyabb, így közvetlen hatást gyakorolnak 

a tüzelőanyag minőségére is. Ezek az eredmények azt mutatják, ha a felhasználási cél a 

cementgyári együttégetés, akkor a jobb minőségű tüzelőanyag kihozatal érdekében a 

magasabb leválasztási határt kell alkalmazni. Erőműi hasznosítás esetén pont fordítva, 

az alacsonyabb leválasztási határral jobb tervezni. Igaz ekkor a tüzelőanyag fűtőértéke 

alacsonyabb lesz, és a zavaró anyagok mennyisége is nő, de az erőműi előírásokat ki 

fogja elégíteni. A tüzelőanyag kihozatalt pedig jelentősen, 20-22 %-ról 30 % fölé emeli, 

ami a hulladéklerakástól való eltérítést segíti. 

A kutatási eredményeim rámutattak arra is, hogy egyes berendezések elhelyezése a 

technológiai soron belül milyen hatással van a leválasztás hatékonyságára, illetve a 

leválasztott anyagok minőségére. Ezeket az eredményeket felhasználva célratörőbben 
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lehet tervezni a technológián belül változtatásokat a kihozatali arányok maximalizálása, 

vagy a kihozatal csökkentése, de jobb minőségű termék előállítása érdekében. 

A kutatási eredményeim alapján tehát a technológiai tervezésénél tudatosabban lehet 

tervezni és befolyásolni kihozatali arányokat, különösen a tüzelőanyag kihozatal arányát 

és minőségét, valamint a fémleválasztás hatékonyságát. 

A műszaki technológiai elemeken túl a tervezés folyamata gazdasági és környezeti 

oldalról is szerves egységet alkotva kontrolálható és a visszacsatolásokkal már a 

tervezési szakaszban be lehet avatkozni, ha a technológia megvalósítása aránytalan 

gazdasági, vagy környezeti teherrel járna. Az LCA elemzés eredményének beépítése a 

CBA elemzésbe a környezeti hatások pontosabb értékelését és az extern hatásának 

precízebb számszerűsítését (forintosítását) teszi lehetővé. Így maximálisan 

kihasználható a CBA azon tulajdonsága, hogy nem csak a pénzügyi megtérülést, hanem 

a fejlesztés környezeti hatásait, a beruházás társadalmi hasznosságát és költségeit is 

vizsgálja. 

Magyarországon az elkövetkező 3-4 évben további új MBH üzemek fognak létesülni, 

például: Székesfehérvár, Szeged, Debrecen, Kecskemét, esetleg Budapest, amelyeknél a 

többszörös visszacsatoláson alapuló tervezési módszertan használatával a technológiai 

tervezést és a létesítmények fenntartható üzemeletethetőségét egyaránt biztosítani lehet.  

A meglévő, de a piaci követelményeknek nem megfelelő, egyszerű technológiával 

rendelkező mechanikai előkezelők és mechanikai-biológiai előkezelők fejlesztése is 

néhány éven belül szükségessé válik. Valószínűsíthetően fejlesztéseket kell 

megvalósítani a tűzkárt szenvedett Nyíregyházi üzem újjáépítése során is. 

Az üzemeltetési tapasztalatok, az MBH technológiák fejlődése, új berendezések 

általánossá váló használata és a korábbi tervezési ellentmondások miatt a meglévő MH 

és MBH üzemek fejlesztése, technológiai kiegészítése is rövid időn belül esedékessé 

válik. 

Magát a tervezési módszertant az MBH létesítmények erőforrás hatékony tervezésére 

vizsgáltam, de a többszörös visszacsatoláson alapuló tervezési modell, bármilyen 

tervezési feladatra adaptálható. Az adott terület műszaki tervezési folyamata 

kiegészíthető az LCA és CBA bevonásával és az eredményeik visszacsatolásával a 

tervezési folyamatba. 
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6.6.2. További kutatási irányok 
 

A kutatásaim közben újabb kérdések merültek fel, amelyek vizsgálatát a jövőben 

érdemes lenne elvégezni.  

Ilyen időszerű kérdés a tüzelőanyag hasznosítás környezeti hatásainak további 

vizsgálata. Ez magába foglalja mind a cementgyári, mind az erőműi együttégetés 

folyamatát. Az, hogy a cementgyári együttégetésnél szigorúbbak az RDF/SRF minőségi 

követelményei, illetve a füstgáz kibocsátási határértékek, valamint nincs visszamaradó 

hamu és salak sem, amit kezelni kellene, egyértelművé teszik, hogy környezetileg 

kedvezőbb, mint az erőműi együttégetés és a szakirodalomi adatok is ezt támasztják alá. 

Hasznos lenne azonban ezeket a hatásokat azonosítani és elvégezni a magyarországi 

cementgyárak és az RDF/SRF-t hasznosító erőművek LCA vizsgálatát. 

Ezeket az adatokat a összevetve a tüzelőanyag szállítás LCA vizsgálatának 

eredményével meg lehetne állapítani, hogy összességében mikor tűnik el, hány km 

szállítás után, a cementgyár környezeti előnye. Az adatok, valamint a cementgyárak és 

az erőművek földrajzi elhelyezkedése alapján meghatározhatóvá vállnak az egyes 

létesítmények beszállítási körzetei a környezeti hasznosság maximalizálására. 

A mechanikai kezelésnél leválasztott biológiai frakció jelentős, 10-20% körüli 

„szennyezést” tartalmaz, ami befolyásolja a biológiai bomlási folyamatokat. Célszerű 

lenne kutatni ezek anaerob erjesztésre és a biogáz előállításra gyakorolt hatásait, hogy 

megalapozott információk álljanak rendelkezésre a biológiai kezelés fejlesztésére. 

Megfelelő eredmények esetén a biostabilizálás kiváltható lesz biogáz előállítással. A 

biogáz hasznosításával nyert villamos energia pedig visszaforgatható az MBH 

létesítmény áramszükségletének fedezésére, tovább csökkentve az MBH folyamat 

környezeti hatásait.  
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7. Összefoglalás 

A hulladékgazdálkodás és a hulladékkal való foglalatoskodás nagy múltra visszatekintő 

folyamatok, de még ma is új kihívásokat teremtenek és folyamatos műszaki 

innovációkat igényelnek. A társadalom átalakulása, a környezetvédelmi gondolkodás és 

szemléletmód elterjedése következtében egyre erősebb elvárás lett, hogy a 

hulladékgazdálkodási technológiák fejlesztését, a hulladék probléma megoldását és 

kezelését, a környezetre gyakorolt hatások minimalizálásával kell megoldani. A 

fejlődéssel párhuzamosan a környezetvédelem költségei fokozatosan beépültek az ipari, 

termelési folyamatokba, így a környezetvédelemnek ára lett.  

A környezetvédelmi előírások szigorodása megkívánja többek között a hulladékokkal 

való bánásmód kiemelt kezelést. Az Európai Unió által 2008-ban elfogadott HKI, amit a 

tagállamok saját jogrendszereikbe is átvettek, a hulladékok kezelésével kapcsolatban a 

hulladékgazdálkodási hierarchián keresztül kötelező elsőbbségi rendet állapított meg az 

EU hulladékgazdálkodására vonatkozóan. A hierarchia csúcsán a megelőzés van, amit 

az újrafelhasználás, a különböző anyagok újrahasznosítása, az energia-visszanyerése, és 

végső esetben a hulladékok ártalmatlanítása követ. Ez a hierarchia nem abszolutisztikus, 

mivel a direktíva megengedi a szintek közötti választást, ha a választott megoldás az 

életciklus gondolkodás (LCT) szempontjai szerint is kedvezőbb.  

A hulladék értékes másodnyersanyaggá változott, megszűnt a primer nyersanyagok és 

az energia pazarlása. A hulladékhierarchia szerinti újrahasználat és újrahasznosítás 

azonban korlátozott, az összetétel következtében csupán a keletkező települési 

szilárdhulladékok mintegy 30-40%-át érinti. A biológiailag bomló hulladékok lerakóban 

való elhelyezése nem megfelelő megoldás, mert a szerves bomlási folyamatokban 

keletkező depógázok a keletkezés egyes fázisaiban 55-65% metánt (CH4) tartalmaznak, 

ami az üvegházhatás szempontjából rendkívül káros. A hasznosítás után, beleértve a 

szelektíven gyűjtött biológiai hulladékokat is, visszamaradó hulladék (vegyes maradék 

TSZH) még sok anyagában, vagy energetikailag hasznosítható hulladékot, valamint 

bomló szerves anyagot tartalmaz, amelyek megfelelő kezeléséről, a bennük rejlő 

anyagok és energia hasznosításáról gondoskodni kell.  

Erre a problémára jelent megoldást a mechanikai-biológia hulladékkezelés alkalmazása, 

amivel kinyerhetők a maradék TSZH-ban lévő anyagában hasznosítható hulladékok, 

főleg fémek, esetleg üvegek, vagy műanyagok, illetve a biológiailag lebomló 
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hulladékok is irányított körülmények között, a CH4 keletkezésének elkerülésével, vagy 

összegyűjtésével és a biogáz hasznosításával kerülnek kezelésre. A biológiai 

stabilizálást követően ártalmatlanításra, csak inertizálódott, biológiailag minimálisan 

reakcióképes anyagok kerülhetnek. 

Magyarországon ez az eljárás az utóbbi 8-10 évben kezdett meghonosodni, de az igazi 

fejlődése csak 3-4 éve kezdődött. A technológiai tervezéssel kapcsolatban csak 

korlátozott tapasztalatok álltak rendelkezésre, így sok esetben nem a megfelelő eljárás, 

vagy technológiai lett megépítve, vagy a technológia egyik lába, a biológiai kezelés 

nem lett megvalósítva.  

Az MBH üzemek műszaki-technológiai kialakítására még nincsenek hazai előírások, 

jogszabályok, amelyek a tervezéshez követelményeket határoznának meg, illetve 

iránymutatást adnának. Disszertációmban, ezért a mechanikai-biológiai kezelés 

technológiai tervezésére ható tényezők vizsgálatán keresztül egy tervezést támogató 

komplex tervezési módszertan megalapozására végzett kutatásaimat mutattam be és 

foglaltam össze az eredményeit. 

A kutatást az MBH témakörében folytatott hazai és nemzetközi tudományos 

szakirodalom megismerésével és értékelésével kezdtem. Az MBH technológia elődje az 

1970-es évektől a hulladékok lerakását megelőző biológiai stabilizálás volt. Ez 

Németországban, Ausztriában és Olaszországban terjedt el leginkább. A mai értelemben 

vett MBH-ról, amikor már bonyolult technológiák alkalmazásával a biológiai 

stabilizálás mellett a tüzelőanyag előállítás is előtérbe került az 1990-es évek közepétől 

beszélhetünk. Az európai MBH-k első generációja 1995 -2005 között létesült. 1999-ben 

megszületett a hulladéklerakást szabályozó direktíva (HLI), amely a lerakható 

hulladékokat minőségét szigorú feltételekhez kötötte és több lépcsőben korlátozta a 

bomló szerves hulladékok biológiai kezelés nélküli lerakását. A HLI szabályait a 

tagállamok is átvették és az MBH technológiában élenjáró országok, Németország, 

Ausztria és Olaszország 2001-2004 között megalkották saját szabályaikat. 

Ebben az időszakban a szigorodó előírásoknak való megfelelés, a lerakástól való minél 

nagyobb arányú eltérítés, ezáltal nagyobb mennyiségű tüzelőanyag kinyerése 

következtében a meglévő üzemek korszerűsítése, optimalizálása, a környezetvédelmi és 

kihozatali problémák megoldása került előtérbe. 
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A fejlődés következő szakasza a biológiakezelés fejlesztése, a GHG kibocsátás 

minimalizálása volt. A bevezetésre került zárt technológiájú aerob és anaerob kezelések 

jelentős mértékben csökkentették a GHG kibocsátását. A anaerob kezeléssel a TSZH 

biológiailag lebomló frakciójából 30-100 Nm3/tonna biogáz állítható elő, ami 

elektromos áram előállítására és hő hasznosításra használható, csökkentve a 

feldolgozási technológia áramellátásában a fosszilis energiahordozók arányát. 

A hulladékkezelési alternatívák közötti választásokban előtérbe került a környezeti és 

klimatikus hatások értékelése, amit az életciklus elemzés (LCA) módszertana szerint 

végeznek. Az LCA elemzések rámutattak arra, hogy a lerakás a legrosszabb környezeti 

lehetőség, a tervezett ártalmatlanítási és/vagy kezelési módszerek között. Az LCA 

vizsgálatok a hulladékkezelési lehetőségek összehasonlítása mellett segítik a különböző 

hulladékgazdálkodási technológiákkal kapcsolatos optimalizálási és döntéshozatali 

folyamatot.  

A költség-haszon elemzés (CBA) az egyes beruházási alternatívák közötti döntést segíti 

elő. A CBA alkalmas a környezeti hatások gazdasági értékelésére, amit az EU által 

támogatott beruházások támogathatósági vizsgálatánál használnak. Önmagában, az 

MBH folyamatára vonatkozó CBA kutatást csak keveset találtam.  

Napjaink kihívása a hatékonyabb szelektív gyűjtés eredményeképp a maradék hulladék 

folyamatosan változó összetétele, ami a meglévő üzemekben újabb beruházásokat 

igényel. A technológiai fejlődés következő lépése, amikor az MBH a hulladéklerakás 

előtti előkezelő létesítményből a magas minőségű szilárd visszanyert tüzelőanyagot 

(SRF) előállító és az értékes újrahasznosítható anyagokat szétválogató üzemmé válik.  

Az MBH létesítményekre és technológiákra vonatkozó szakirodalmi áttekintés alapján a 

következő megállapítások tehetők: 

• Az MBH üzemekben alkalmazott technológiai berendezések a gyakorlatban már 

jól beváltak, de mégsem áll rendelkezésre elegendő visszajelzés a tervezők 

számára; 

• Nem találtam olyan tervezési módszertant, amely műszakilag meghatározható, 

szabályozható és a kimeneti oldal azonos minőségét garantáló eredményre 

vezetne; 
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• Nem került megfogalmazásra olyan tervezési szempontrendszer, amely 

biztosítaná, hogy a tervezett létesítmény, műszaki, gazdasági és környezeti 

szempontból is fenntartható lesz;  

A kutatásban a Magyarországi MBH üzemek tervezési és működési tapasztalatait 

gyűjtöttem össze és értékeltem ki.  

A tervezési tapasztalatok igazolták azon korábbi feltevésemet, hogy a Megrendelők 

kevés ismerettel rendelkeztek a mechanikai-biológiai rendszerek területén. A tervezésre 

és építésre kiírt pályázatok, általában minimális információt és követelményt 

tartalmaztak mind a technológia mind a kihozatali anyagok mennyiségére és 

minőségére. Egyes projektek előkészítettsége jobb volt, ezeknél konkrét műszaki, 

kihozatali és minőségi elvárások is megjelentek.  

A TSZH, mint bemenő anyagáram tervezést megalapozó vizsgálata, a támogatási 

pályázatok minimális elvárása szerint, csak az összetétel megállapítására és a 

keletkezési trend modellezésére szorítkozott. A Pécs-Kökényi MBH előkészítése 

kapcsán azonban részletes hulladékvizsgálatokra került sor. Az elemzések során 

analizálták a hulladék összetételét és szemcseméretét, valamint az egyes szemcseméret 

kategóriák fizikai, kémiai és biológiai jellemzőit és a tervező részére előrejelzést adtak a 

TSZH várható mennyiségi és összetételi változásairól is. 

A Polgárdiban, Vaskúton és Miskolcon végzett kutatásokban előkezelt és stabilizált 

hulladékot elemeztek. A vizsgálatok szintén a szemcseösszetételre és az egyes 

szemcseméret kategóriák jellemző tulajdonságaira, valamint a stabilizált hulladékból 

kinyerhető tüzelőanyag nemesítésére fókuszáltak. Az itt nyert információk, bár 

előkezelt hulladékra vonatkoztak, de sok hasonlóságot mutattak a kezeletlen TSZH 

vizsgálati eredményeivel. 

A tervezési folyamat során a megadott részletes adatok hozzájárultak ahhoz, hogy a 

technológia szállítója a korábbi beállításokhoz, műszaki megoldásokhoz képest 

módosított technológiát tudjon telepíteni Pécs-Kökényben. 

A kutatási eredményeim tehát igazolták azt a hipotézisemet, hogy a hulladék 

inhomogén, mind összetételében, mind tulajdonságaiban, keletkezése és összetétele 

helyi sajátosság. Ezen tulajdonságai befolyásolhatják a tervezési folyamatot és a 

hatékony technológia kiválasztását. 
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Az MBH létesítmények működési adatait vizsgálva első lépésben a hulladékok 

összetételét elemeztem és az adatokat összevetettem a tervezési összetételekkel. Az 

eredmény itt is rámutatott, hogy a tervezésnél milyen fontos a hulladékok várható 

összetétel változásának a modellezése. Az adatokból jól látszik az elmúlt 2-3 évben 

felfutott szelektív hulladékgyűjtés hatása.  

A kimenő anyagáramban legnagyobb részarányt a biológiai frakció képviseli, 

leválasztási adataik jól igazodtak a szemcseméret elemzés alapján várt kihozatalhoz. 

Kapcsolatot találtam a biológiai frakció és a tüzelőanyag kihozatali aránya között. A 

tüzelőanyag leválasztási aránya szoros összefüggést mutat a biológiai frakció 

leválasztási határával, azaz a 60 mm-es leválasztás mellett az tüzelőanyag arány 

magasabb, mint a 80 mm-es leválasztási határ esetén. 

A fűtőérték és a tüzelőanyag kihozatal között szintén szoros összefüggés van. Az 

alacsonyabb tüzelőanyag kihozatal magasabb fűtőértékkel, a magasabb tüzelőanyag 

kihozatal pedig az alacsonyabb fűtőértékkel párosul. Ennek magyarázata a biológiai 

frakció leválasztási arányában keresendő. 

Az eltérő összetételű bemenő anyagáramok, azonos leválasztási határ mellett eltérő 

kimeneteket is eredményeztek. Ezek az eltérések nagyrészt a feladott hulladékok 

nedvességtartalmában lévő különbségekre vezethetők vissza. A kihozatal változása 

egyrészt a kis szemcseméretű frakció leválasztási hatékonyságát csökkenti, másrészt a 

tüzelőanyag kihozatalánál megállapítható, hogy a nedvességtartalom csökkenése növeli 

a tüzelőanyag kihozatalát. 

Megállapítható, hogy a vizsgálataim eredménye igazolta az a feltevésemet miszerint az 

MBH kihozatali arányokat és az anyagáramok minőségét a bemenő anyagáramon túl a 

leválasztási határok megállapítása is befolyásolhatja. Az eltérő összetételű, vagy 

tulajdonságú bemenő anyagokból azonos leválasztási határok mellett eltérő kihozatali 

arányok és minőségű kimenetek keletkezhetnek.  

A technológiai elemek és a leválasztás hatékonysága közötti összefüggéseket vizsgálva 

megállapítottam, hogy a szita mérete van leginkább hatással a leválasztott anyagáram 

mennyiségére, de ez a változás nem lineáris, hanem a hulladék szemcseméret 

eloszlásának függvénye. Ennek eredménye, hogy 60 mm-es leválasztási határ esetén a 

biológiai hulladék minimum 20%-a a szita felső frakcióban marad.  
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Ezt az eredményt a tüzelőanyag fűtőértéknek változásai is bizonyítják, mert 

hatékonyabb biohulladék leválasztás következtében a 80 mm-es szita esetén jellemzően 

magasabb, mint a 60 mm-es szitánál. Az adatok alapján az átlagos fűtőérték(d) 60 mm-es 

szitát használó MBH üzemekben 18 MJ/kg, míg a 80 mm-es szitát használóknál 22 

MJ/kg volt. 

A mágnesek elhelyezése és száma jelentősen befolyásolta a leválasztott fémek 

mennyiségét. Az erősebb hatást a mágnesek elhelyezése adja. Ha az első mágnest a 

dobszita előtt helyezték el 3-400%-al több fémet választott le, mint a szita után 

elhelyezett mágnes. A technológia több pontján elhelyezett mágnes, illetve a nem 

mágnesezhető fémek leválasztására szolgáló örvényáramú szeparátor beillesztése ezt a 

hatékonyságot is 50-100%-al meghaladta.  

A leválasztások beállításai és hatékonysága befolyásolja tüzelőanyag tulajdonságait és 

így a felhasználási lehetőségeit is. A tüzelőanyaggal szembeni hasznosítói elvárások, 

illetve a Hatóságok által megállapított kibocsátási határértékek azt mutatják, hogy a 

cementgyári együttégetésnél a bemenő tüzelőanyaggal szembeni követelmények és 

ezzel együtt a kibocsátási határértékek is szigorúbbak, mint az erőműi együttégetésnél, 

ami azt jelenti, hogy a cementgyári együttégetés kevesebb környezeti terheléssel jár. A 

fosszilis energiahordozó kiváltásánál a korszerű technológiáknál 1 tonna feldolgozott 

hulladékból nyert RDF/SRF felhasználásával 82,4 – 105,7 kg olajegyenértéket lehet 

megtakarítani. 

Mindezek alapján bizonyítást nyert az a feltevésem is, hogy az MBH technológiák 

műszaki kiépítettsége, összetettsége változó, amely az eltérő beruházási és üzemeltetési 

költségek mellett eltérő kihozatali arányokat és a hasznosítható frakciók eltérő minőségi 

paramétereit is eredményezheti. A kimenő anyagáramok minősége meghatározza a 

felhasználásukat, ami befolyásolja a hasznosításuk környezeti hatását. 

A megtervezett előzetes technológiát környezeti hatásai és gazdasági (pénzügyi 

fenntarthatósági) szempontokból is vizsgálni kell. Az LCA modellezéséhez szükség van 

a technológiai folyamatok ismeretére, illetve a kiválasztott biológiai kezelési eljárásra. 

A technológia műszaki paraméterei, illetve az előzetes hulladékvizsgálatok eredményei 

alapján összeállítható az anyagáramok modellezése, illetve a szükséges 

energiafelhasználás. Ennek a folyamatnak az eredményei adják az LCA bemenő adatait. 

A modellszámításokat a GaBi program végezte. Az eredmények alapján 
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bebizonyosodott, hogy a nagyobb RDF/SRF kihozatali arány és a minél kisebb lerakott 

maradék anyag mennyisége adja a legkedvezőbb környezeti eredményt. Célszerű tehát 

olyan technológia irányában elmozdulni, amely a maximális tüzelőanyag kihozatalt 

eredményezi. 

Az is egyértelművé vált, hogy az MBH technológiák LCA-n alapuló vizsgálata, akkor 

fog nagy valószínűséggel szélesebb bázison nyugvó, tehát árnyaltabb eredményt adni az 

egyes technológiák közötti választásra, ha az elemzésbe be lehet vonni a kimenő 

anyagáramok, elsősorban a tüzelőanyagok felhasználásából eredő környezeti hatások 

vizsgálatát is.  

A tervezett technológiát pénzügyi fenntarthatóság oldaláról is meg kell vizsgálni. Ez azt 

jelenti, hogy megalapozott becslést kell készíteni a létesítmény megvalósítási 

költségeire, ami magába foglalja a technológia költségét is. Az építészet és a 

technológia szorosan összefügg, mert a csarnok, a kiszolgáló létesítmények és a 

manipulációs terek méretei a technológiai igényei alapján kerülnek meghatározásra. A 

technológia változásával ezek a méretek is változnak, így az egyes technológiákhoz 

eltérő építési költségek tartoznak. 

Ugyancsak becslést kell készíteni a várható üzemeltetési költségekre és a bevételekre. A 

díjak esetében meg kell vizsgálni, hogy a megállapított díjat az igénybevevő meg tudja-

e fizetni. Amennyiben nem és nincs más bevételi kompenzáció, akkor mindenképpen 

újra kell tervezni a rendszert. A bevételek és költségek meghatározásánál az LCA 

elemzéshez összeállított anyagáram modellezést, illetve az energiafelhasználást 

változtatás nélkül kell figyelembe venni. 

A fenti adatok ismeretében összeállítható a tervezett rendszer cash-flow-ja és az LCA 

eredményeinek bevonásával a közgazdasági költség-haszon elemzés. Amennyiben a 

rendszer ENPV értéke negatív, vagy az ENPV> 0 feltétel teljesüléséhez szükséges díj 

magasabb annál, amit az igénybevevők meg tudnak fizetni, akkor a technológia 

újratervezésével kell egy erőforrás hatékonyabb rendszert kialakítani. Ezt a 

visszacsatolási folyamatot addig kell ismételni, amíg a technológia minden 

szempontból, így technológiai, pénzügyi, környezetvédelmi és környezet jogi (BAT) 

szempontból is kielégíti az elvárásokat. 

A kutatásban szereplő létesítmények közgazdasági költség-haszon elemzésének 

eredményei alapján igazoltam azt a feltevésemet, hogy a mindenszempontból megfelelő 
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technológia kidolgozásához a tervezési folyamatot ki kell terjeszteni egyéb, külső 

aspektusokra is, és folyamatos visszacsatolásokon keresztül optimalizálni kell azt.  

Magyarországon a közeljövőben 4-5 új MBH létesítmény építése várható, illetve a 

meglévő üzemek korszerűsítése, kiegészítése is napirenden van. A kutatási 

eredményeim és a javasolt tervezési metodika jól alkalmazható a jövőben létesülő MBH 

üzemek tervezésénél, illetve a tervezett új, vagy átalakított, kibővített technológiák 

értékelésére. 

Az eredmények felvetik további kutatások folytatását a hulladékból visszanyert 

tüzelőanyagok cementgyári és erőműi együttégetése területén. Az együttégetés 

környezeti hatásainak azonosításával és a magyarországi cementgyárak és az RDF/SRF-

t hasznosító erőművek életciklus elemzésének elkészítésével komplexen vizsgálhatók 

lesznek az MBH kimeneti anyagainak környezeti hatásai.  
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Magyarországi Mechanikai-Biológiai Hulladékkezelők (MBH) 
 tervezési és üzemelési adatainak, anyagáramainak, költségeinek, 

valamint technológiai kialakításának felmérése 

 
Adatszolgáltató: 
Helyszín: 
IPPC engedély száma: 
Tulajdonos: 
Üzemeltető: 

A rész  TERVEZÉSI ADATOK 

1. Bemenő anyagáram: 

A beszállított hulladéknak megfelelő □-be tegyen X-et! Amennyiben a gyűjtési területen eltérő hulladékáramok 
vannak (például egyes területeken nincs zöldhulladék gyűjtés), akkor több válasz is jelölhető. Ebben az esetben a 
válasz után egy-egy becsült %-os arányt is adjon meg! 

□ TSZH 
□ maradék TSZH 1 (szelektív gyűjtés után) 
□ maradék TSZH 2 (szelektív és zöldhulladék gyűjtés után) 
□ TSZH + ipari/kereskedelmi 
□ maradék TSZH + ipari/kereskedelmi (szelektív gyűjtés után) 
□ maradék TSZH + ipari/kereskedelmi (szelektív és zöldhulladék gyűjtés után) 
 

2. Hulladékanalízis (tervezési) 

A táblázat kitöltésével adja meg a beszállítói körzetek tervezéskor figyelembe vett hulladék-összetételi adatait! Több 
analízis esetén súlyozott átlag! 

Hulladékanalízis (tervezési) 

Biológiailag lebomló: % 

Papír:  % 

Karton: % 

Kompozit: % 

Textil: % 

Higiéniai hulladék: % 
Műanyag: % 

Üveg: % 

Fém:  % 

Veszélyes hulladék: % 

Nem osztályozott éghető hulladék: % 

Nem osztályozott éghetetlen hulladék: % 
Kis szemcseméretű hulladék: % 
3. Végeztek-e szemcseméret analízist? 
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A válasz előtti □-be tegyen X-et! A hulladékból vett mintát szemcseméret szerint (pl. 0-20 mm, 21-30 mm, 31- 40 
mm, 41-50 mm, 51-60 mm…) szétválasztották és az egyes tartományokba eső hulladékot az összetétel szerint 
osztályozták. Csatolja, ha készült róla jegyzőkönyv, vagy mérési táblázat! 

□ igen (kérem, csatolja az eredményeket!)   □ nem 

 

4. Végeztek-e fizikai (pl. fűtőérték, nedvesség tartalom, hamu tartalom) vizsgálatokat? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! A beszállítandó hulladékból, illetve az egyes szemcseméret tartományokból vett 
minták vizsgálatának eredményei. Az „ar” nyers mintára, a „d” száraz mintára (104 oC-on szárított) vonatkoztatott 
adat. Ha készült róla jegyzőkönyv, vagy mérési táblázat csatolja! 

□ igen (kérem, csatolja az eredményeket!)   □ nem 

 

5. Végeztek-e kémiai (Cl, nehéz fémek) vizsgálatokat? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Kémia vizsgálatok eredményei. Ha készült róla jegyzőkönyv, vagy mérési táblázat 
csatolja! 

□ igen (kérem, csatolja az eredményeket!)   □ nem 

 

6. A tervezés és kivitelezés bonyolítása  

A válasz előtti □-be tegyen X-et! 

□ FIDIC sárga könyv szerint □ FIDIC piros könyv szerint □ Egyéb, adja meg: 
………………………… 

 

7. Meghatározták-e a tervező részére a kimenő anyagokkal szembeni követelményeket? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Amennyiben igen (például közbeszerzési eljárásban szabvány szerinti előírások, 
vagy a hasznosító elvárásai, vagy az Önök előírása, FIDIC eljárásban a III/3 kötet – Megrendelő követelményei), 
akkor ezeket csatolja, vagy ismertesse! 

□ igen (kérem, csatolja/ismertesse az előírásokat!)  □ nem 

 

8. Meghatározták-e a tervező részére a technológiával szembeni követelményeket? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Amennyiben igen (például közbeszerzési eljárásban szabvány szerinti előírások, 
vagy a hasznosító elvárásai, vagy az Önök előírása, FIDIC eljárásban a III/3 kötet – Megrendelő követelményei), 
akkor ezeket csatolja, vagy ismertesse! 

□ igen (kérem, csatolja/ismertesse az előírásokat!)  □ nem 

 

 

9. Beruházási költségek (ÁFA nélkül) 

Adja meg ÁFA nélkül, Ft-ban a tényleges beruházási költségeket technológia (telepített gépek, vezérlés, porelszívás, 
tűzvédelem), építészet (csarnok, tároló és manipulációs terek), munkagépek (rakodógépek, targoncák, 
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komposztforgató, mobil szita stb.), valamint járművek, eszközök (például walking-floor, görgős konténeres, billenő 
platós konténerek stb.) bontásban külön-külön a mechanikai és a biológiai kezelésre! 

MBH beruházási költség Mechanika  
ezer Ft 

Biológia 
ezer Ft 

Összesen 
ezer Ft 

Technológia    
Építészet    
Munkagépek    
Járművek, eszközök    
Összesen    
 

Tovább a B részre! 
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B rész ÜZEMELTETÉSI ADATOK 

10. Kérem, csatolja a technológiai folyamatábrát! 

Csatolja a megvalósult technológiai sor ábráját a gépek megnevezésével (például előaprító, dobszita, légszeparátor 
stb.) és a főbb adatokkal (például előaprítás 350 mm, dobszita 60 mm stb.)! 

 

11. Hulladékanalízis MBH-ba kerülő hulladékra (2016) 

A táblázat kitöltésével adja meg a beszállítói körzetek hulladék-összetételi adatait! Több analízis esetén súlyozott 
átlag! 

Hulladékanalízis (2016 átlag) 
Biológiailag lebomló: % 
Papír:  % 
Karton: % 
Kompozit: % 
Textil: % 
Higiéniai hulladék: % 
Műanyag: % 
Üveg: % 
Fém:  % 
Veszélyes hulladék: % 
Nem osztályozott éghető hulladék: % 
Nem osztályozott éghetetlen hulladék: % 
Kis szemcseméretű hulladék: % 

 

12. Kérem, adja meg a következő táblázatban a kihozatali arányokat! 
A táblázat 1. oszlopának (2016. év tény) kitöltésével adja meg a tényleges feldolgozás adatait, míg a 2. oszlopban 
(2016. év optimum) adja meg a mérései szerint elérhető feldolgozási arányokat! Amennyiben a tevékenységet 2017-
ben kezdte meg, vagy 2016-ban csak próbaüzemi tapasztalatok állnak rendelkezésre, úgy a 2016. év tény oszlop 
maradjon üresen és csak a 2016. év optimum adatokat töltse ki! A két oszlop között lehetnek eltérések, például az 
RDF/SRF értékesítési problémák miatt nem gyártanak tüzelőanyagot, hanem feldolgozás közben leveszik a sorról és 
lerakják.  
A leválasztott zavaró anyagokat, például Cl tartalmú műanyagok, aprítást akadályozó anyagok (fémhuzal, pántoló 
szalag, rúgós ágybetét, kerámia szaniter stb.) itt kell feltüntetni! 
A táblázat leválasztott műanyag és leválasztott egyéb anyag sora csak akkor töltendő ki, ha ténylegesen 
leválasztanak ilyen anyagot. A Cl tartalmú műanyagot a zavaró anyagoknál (3. sor) tüntesse fel! Egyéb anyag esetén 
írja be az anyag nevét is! Biológiailag lebomló frakciónál a biológiai kezelésre (például stabilizálás) átadott frakciót 
kell feltüntetni. Amennyiben a teljes hulladékáramot stabilizálják, akkor ezt a sort hagyja üresen! A biológiai kezelés 
veszteségét (12. sor) mindkét esetben adja meg! 
A technológia veszteség sorba (9) a mechanikai feldolgozás veszteségeit kell feltüntetni. 

 MBH kihozatali adatai 2016. év 
tény 

2016. év 
optimum 

EWC 
azonosító 

1 Az MBH-ba bejövő összes hulladék 
mennyisége t t - 

2 Leválasztott fém (Fe, NFe) t t  
3 Leválasztott zavaró anyagok (pl. Cl 

tartalmú műanyagok, aprítást akadályozó 
anyagok, stb.) 

t t 
 

4 Leválasztott műanyag  t t  
5 Leválasztott egyéb anyag t t  
6 RDF/SRF összesen t t  
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6a RDF/SRF utóaprított t t  
6b RDF utóaprítás nélkül t t  
7 Biológiailag lebomló frakció (stabilizálás 

előtt!) – „rosta alja” t t  

8 Nehéz frakció t t  
9 Technológiai veszteség és csurgalékvíz  t t  
10 Összesen (2+3+4+5+6+7+8+9) = 1 t t  
11 Lerakásra került stabilizált biológiailag 

lebomló frakció t t  

12 Biológiai kezelési vesztesége 
(gázok+vízgőz) (7-11) t t  

13 MBH nélkül, egyéb kezelés után lerakott 
hulladék  t t  

Adja meg az MBH-ba beszállított és anyagában hasznosított hulladék arányát! 
anyagában hasznosítás: ……….% (anyagában hasznosítás/beszállítás) 
 

13. Kérem, adja meg a következő táblázatban az MBH-ban 2016-ban felhasznált 
energiahordozókat! 

Adja meg táblázatban a 2016 ténylegesen felhasznált összesített (1. és 4. sor) villamosenergia és gázolaj 
mennyiségét, továbbá mechanikai kezelés, illetve biológiai kezelés bontásában! Amennyiben nincs elkülönített 
mérés, akkor becsléssel ossza meg az adatokat! Biológiai kezelés hiányában csak a mechanikai kezelésre adjon meg 
adatokat! 

1 MBH-ban felhasznált villamosenergia: kWh nettó Ft/év 
2 ebből:                   Mechanikai kezelés kWh nettó Ft/év 
3                                Biológiai kezelés kWh nettó Ft/év 
4 MBH-ban felhasznált gázolaj: l nettó Ft/év 
5 ebből:                   Mechanikai kezelés l nettó Ft/év 
6                                Biológiai kezelés l nettó Ft/év 
7 MBH-ban felhasznált egyéb energia 

………………….(energia megnevezése): kWh nettó Ft/év 

8 ebből:                   Mechanikai kezelés kWh nettó Ft/év 
9                                Biológiai kezelés kWh nettó Ft/év 

 

14. A 2016. évi fajlagos üzemeltetési költség 

A 2016. év tényleges költségei alapján adja meg a mechanikai és a biológiai kezelés fajlagos (1 tonna beszállított 
hulladékra vetített) költségét amortizáció (ÉCS, pótlási költség, bérleti díj) és lerakási járulék nélkül! Az egységes 
adatkezelés érdekében a biológiainál is a teljes (12. kérdés táblázatának 1. sora) beszállított mennyiséget vegye 
figyelembe! 
Adja meg a rendszer fajlagos amortizációját (ÉCS), vagy pótlási költségét, vagy bérleti díját annak függvényében, 
hogy melyiket számolja el, illetve fizeti meg a Társulás/ellátásra kötelezett felé vagy képezi saját beruházás esetén! 

Mechanikai kezelés költsége: ………………. Ft/tonna (ÁFA, ÉCS, pótlási költség, bérleti díj és lerakási járulék 
nélkül) 

ÉCS, vagy pótlási költség, vagy bérleti díj: ………………. Ft/tonna 

Biológiai kezelés költsége: ………………. Ft/tonna (ÁFA, ÉCS, pótlási költség, bérleti díj és lerakási járulék 
nélkül) 

ÉCS, vagy pótlási költség, vagy bérleti díj: ……………….Ft/tonna 
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15. A 2016-ban előállított RDF/SRF: 

A 2016-ban előállított RDF/SRF vizsgálati adatok, több mérés esetén azok átlaga. Az átlagos fűtőértéket és a 
nedvességtartalmat ar (eredeti, nedves) állapotra, a Cl tartalmat d (száraz) állapotra kell megadni! 

átlagos fűtőérték: ………. MJ/kg ar, nedvességtartalom: ……..% ar, Cl tartalom: ………% d 

(ar: eredeti állapot, d: száraz állapot) 

 

16. Rendelkezik-e az MSZ EN 15359:2012 szabvány A melléklet 1. rész szerinti mérési 
eredményekkel? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Ha rendelkezik ilyen eredményekkel kérem, csatolja a vizsgálati 
jegyzőkönyvet/jegyzőkönyveket/eredményeket!    

□ igen (kérem, csatolja az eredményeket!)   □ nem (ugrás a 18. kérdésre) 

 

17. Rendelkezik-e az MSZ EN 15359:2012 szabvány A melléklet 2. rész szerinti mérési 
eredményekkel? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Ha rendelkezik ilyen eredményekkel kérem, csatolja a vizsgálati 
jegyzőkönyvet/jegyzőkönyveket/eredményeket!    

□ igen (kérem, csatolja az eredményeket!)   □ nem 

 

18. Rendelkezik-e az RDF/SRF minőségére, fizikai, kémiai jellemzőire vonatkozó egyéb mérési 
eredményekkel? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Ha rendelkezik ilyen eredményekkel kérem, csatolja a vizsgálati 
jegyzőkönyvet/jegyzőkönyveket/eredményeket!    

□ igen (kérem, csatolja az eredményeket!)   □ nem 

19. Az MBH-ba beszállított (előkezelt) és a ténylegesen lerakott hulladék 

Adja meg az MBH-ba beszállított és a kezelés után lerakott hulladék arányát (lerakás/beszállítás), illetve ennek 
bontását a lerakott frakciók szerint (például lerakott nehéz frakció/beszállítás)! 

aránya: ……..% (lerakás/beszállítás) 
nehéz frakció: ……..% (frakció/beszállítás) 
stabilizált hulladék: ……..% (frakció/beszállítás) 
RDF/SRF: ………% (lerakott frakció/beszállítás) 
egyéb: ……….% (technológiai veszteség, víz, CO2 stb./beszállítás) 
egyéb: ……….% (egyéb frakció/beszállítás)  egyéb leírása: …………………………………………….. 
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20. A leválasztott biológiai frakciót kezeli-e? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Nemleges válasz esetén a kérdőív befejeződött!    

□ igen   □ nem (ugrás a 28. kérdésre) 

 

21. A biológiai kezelés módja 

A válasz előtti □-be tegyen X-et!    

□ nyílt, prizmás, forgatott □ takart, levegőztetett  □ zárt kamrás, levegőztetett  
□ zárt, forgatott  □ anaerob   □ egyéb, rövid leírás: 
……………………… 

 

22. A biológiai kezelés időtartama (utóérlelés nélkül) 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Az utóérlelés időtartamát a 20. kérdésnél kell feltüntetni! 

□ < 2 hét  □ 2-4 hét  □ 4-8 hét  □ > 8 hét 

 

23. Utóérlelés időtartama 

A válasz előtti □-be tegyen X-et!    

□ nincs utóérlelés  □ < 4 hét  □ 4-8 hét  □ > 8 hét 

 

24. Adja meg a biológiai kezelés során bekövetkező tömegcsökkenés arányát a biológiai 
kezelésre átadott hulladék mennyiségéhez képest: ……… %. 

Kérem, adja meg a biológiai kezelésre átadott és a kezelés után keletkező stabilát arányát (stabilát/bio frakció)! 

 

25. A biológiai kezelés során végeznek-e emissziós méréseket? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Ha rendelkezik ilyen eredményekkel kérem, csatolja a vizsgálati 
jegyzőkönyvet/jegyzőkönyveket/eredményeket!    

□ igen (kérem, csatolja az eredményeket!)   □ nem 

 

26. A hulladéklerakóban biohulladékot csak kezelés után raknak le? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Igen a válasz, ha biológiailag lebomló hulladékot csak kezelés (stabilizálás, anaerob 
erjesztés stb.) után raknak le. Nemleges válasz esetén a kérdőív befejeződött! 

□ igen (kérem, csatolja az eredményeket!)  □ nem (ugrás a 28. kérdésre) 

 

27. Végeznek-e a hulladéklerakóban depógáz monitoringot? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Ha rendelkezik ilyen eredményekkel kérem, csatolja a vizsgálati 
jegyzőkönyvet/jegyzőkönyveket/eredményeket! 
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□ igen (kérem, csatolja az eredményeket!)   □ nem 

 

28. Lerakhatóság érdekében történik-e hulladék analízis, összetétel, DOC, légzés, intenzitás 
vizsgálat? 

A válasz előtti □-be tegyen X-et! Ha rendelkezik ilyen eredményekkel kérem, csatolja a vizsgálati 
jegyzőkönyvet/jegyzőkönyveket/eredményeket! 

□ igen (kérem, csatolja az eredményeket!)   □ nem 

 

 

Köszönjük válaszait! 
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2. melléklet Pécs-Kökényi MBH technológiai terve 
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3. melléklet Tatabányai MH technológiai terve 

 



Tel.:

email:
Fax:

7621 Pécs, Rákóczi út 1.
MÉRNÖKI IRODA Kft.

36-72-515 105
36-72-213 949

marostrv@dravanet.hu
36-72-213 947
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4. melléklet Királyszentistváni MBH technológiai terve 
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