
fenntartható fejlődés egyik 
alapvető pillére a képződő 
hulladék mennyiségének 
és veszélyességének csök-

kentése, a hulladék újra használata, a 
körforgásos gazdaság kiépítése. Az 
élelmiszer-hulladékok, lejárt szavatos-
ságú élelmiszerek, állati melléktermé-
kek biogázként hasznosulhatnak. A bio-
gáztermelési folyamat során a hulladék 

mennyisége csökken, közben pedig zöld 
energiát állítunk elő.

Lejárati időn innen és túl
AMI MÉG FOGYASZTHATÓ. Az áruházak-
ban a lejárati időhöz közel kerülő, fo-
gyasztásra még alkalmas élelmiszere-
ket az áruházak legtöbbször karitatív 
célra ajánlják fel, így a még fogyasztha-
tó termék nem kerül feleslegesen a sze-
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A bármely okból fogyasztásra nem kerülő élelmiszerek mennyiségét 
feltétlenül minimalizálni kell, ami pedig már biztosan nem fogyasztható, azt 
érdemes hasznosítani. Nem mindennek kell a kukában landolnia! Ne rontsuk 
tovább a helyzetet azzal, hogy a hulladékká vált élelmiszert egyszerűen 
kidobjuk – megfelelő hasznosítási eljárással energia is termelhető belőle.
SZERZŐ: DR. VARGHA MÁRTA   |   ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET, 
SZERZŐ: MESTER DÓRA  

A MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK JELENE:    

HOGYAN LESZ A LEJÁRT 
FELVÁGOTTBÓL ENERGIA?

NEM FOGYASZTHATÓVÁ TÖBB OK 
MIATT IS VÁLHAT AZ ÉLELMISZER:
» lejárt a szavatossági ideje,

» nem megfelelő tárolás miatt megromlott, értékesíthetetlenné
 válik,

» nem nyomon követhető az előállítása/származása,

» előállítási körülménye nem megfelelő,

» kereskedelmi szempontból nem értékesíthető.

A



metesbe. A felajánlás így élelmiszer-
bankoknál, menhelyeknél hasznosul-
hat, vagy takarmányozási célú felhasz-
nálásra kerülhet.  

AMIKOR MÁR EMBERI FOGYASZTÁSRA 
NEM ALKALMAS AZ ÁRU. Az emberi fo-
gyasztásra nem alkalmas, lejárt szava-
tosságú élelmiszer-hulladékok és állati 
melléktermékek elszállításáról, kezelé-
séről és hasznosításáról viszont más 
módon kell gondoskodni. Ezeket a hul-
ladékokat a szükséges engedélyek bir-
tokában lévő környezetvédelmi cégek 
szállítják el, hogy a megfelelő fermentá-
ciós technológiával rendelkező cégek 
számára biogáztermelésre alkalmas 
alapanyagot állítsanak elő belőlük. 

Ezzel az eljárással megakadályozha-
tó az, hogy a hulladékégetőket, illetve a 
hulladékudvarokat terheljük olyan hul-
ladékkal, amely a körforgásos gazda-

ság aktív résztvevője is lehetne. „A hul-
ladék így nem vész el, hanem átalakul 
– mondta el Bédi Attila, az állati mellék-
termék elszállítását és előkezelését fő 
tevékenységként végző Greenpro Kör-
nyezetvédelmi Zrt. vezérigazgatója. – A 
begyűjtött állati melléktermék nagyon 
jó alapanyagul szolgál a biogáz ipar ág-
nak, amelyből nemcsak villamos és hő-
energia állítható elő, de a visszamaradt 
fermentumból komposzt is készül.” 

HOGYAN KÉSZÜL 
A BIOGÁZ?
A begyűjtött hulladékokból és mellék-
termékekből szakszerű eljárással bio-
gáz termelődik. A biogáz szerves anya-
gok lebontása során keletkező gáz-
elegy, amely magas metántartalma mi-
att energiatermelésre kiválóan haszno-
sítható. A biogázüzemek szerveshulla-
dék-igénye – a kapacitások bővülésé-
vel összhangban – az utóbbi években 
folyamatosan nőtt, ami kiváló lehetősé-
get teremt megújuló energia előállítá-
sára. 

A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) 
szennyvíztisztítási és -elvezetési alap-
feladatán túl hazánkban elsőként kez-
dett megújuló energiát termelni a 
szennyvíziszapból. Az Észak-pesti és a 
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepeken 
lévő biogázüzemekben kívülről érkező 
élelmiszer-hulladékokat és állati mel-
léktermékeket is befogadnak és feldol-
goznak, hasznosítanak. A szennyvíz-
iszapból és a beszállított hulladékokból 
nyert biogázból termelt elektromos 
ener gia a Dél-pesti Szennyvíztisztító 
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Az emberi fogyasztásra már 
nem alkalmas áru biogázként 
hasznosulhat

A LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ VAGY 
EGYÉB OK MIATT NEM FOGYASZT-
HATÓ ÉLELMISZER BESOROLÁSA:
Hulladék: ha az csak és kizárólag növényi összetevőkből áll.

Állati melléktermék: ha az tartalmaz állati eredetű összete-

vőt/összetevőket, alapanyagot/alapanyagokat.



Telep igényének mintegy 90%-át, hő-
szükségletének 100%-át fedezi.

„A dél-pesti szennyvíztisztítóban 
éven te mintegy 220 000 m3 különböző 
szárazanyag-tartalmú szennyvíziszapot, 
2400 m3 állatifehérje-hulladékot, 4300 
tonna tejipari hulladékot, 9060 tonna 
konyhai hulladékot, 10 300 tonna zsíros 
hulladékot és 14 400 tonna egyéb szer-
ves hulladékot dolgozunk fel – nyilatko-
zott Barabás Győző, a Dél-pesti Szenny-
víztisztító Telep vezetője. – A biogáz fő 
komponense a metán (60–65%), mel-
lette még szén-dioxid (25–35%), ezen-
kívül jóval kisebb arányban nitrogén- 
és kénvegyületek képződnek. 2015-ben 

mintegy 9,5 millió m3 biogáz termelő-
dött állati melléktermékből. Ebből mint-
egy 19–21 millió kWh elektromos ener-
gia és ezzel párhuzamosan kb. ugyan-
ennyi hőenergia termelhető.”

Megújulóenergia-körkép
Magyarországon a megújuló energiák a 
teljes energiafogyasztás 7%-át tették ki 
2012-ben. A célkitűzések szerint ez a 
szám 2020-ra 15% közelébe fog emel-

kedni az európai uniós irányelvek figye-
lembevételével kidolgozott Nemzeti 
Cselekvési Tervnek megfelelően. A ha-
zai megújulóenergia-termelési számo-
kat figyelembe véve, a biogáz aránya 
a megújulóenergia-termelésből 2,2%-ot 
tett ki 2009-ben, várhatóan ez az arány 
8%-ra emelkedik majd 2020-ra.

Forrás: Greenpro Zrt., 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
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A CIKK MEGJELENÉSÉT A
GREENPRO KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT. 

TÁMOGATTA

Fotó: FCSM

Az FCSM dél-pesti telephelye a megtermelt biogáz 
felhasználásával elektromos áramot állít elő 


