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Világ történelmi áttekintés 

• Róma: első „szemetesek” megjelenése 

• XVI. század: 800 hulladékszállító kocsi használata Párizsban  

• 1820 az első válogató megjelenése Londonba 

• 1884: Párizsi rendelet, mely kötelezővé teszi a lakosság számára a kukák használatát 

• 1874 az első hulladékégető megjelenése Angliába (Nottingham) 

• 1884 az első hulladékégető megjelenése Németországban (Hamburg) 



Budapest: 
• 525 km² 
• Lakosság: 1.744.665 (~17%) 
• Kerület: 23 

Debrecen 
•461,65 km² 
•Lakosság: 206.225 fő (2%) 



Amit általában látunk a hulladékgazdálkodásból. 
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FKF által begyűjtött hulladékok mennyisége 



Túl a begyűjtésen. Mi van mögötte? 

   megelőzés 

     újrahasználat 

        újrafeldolgozás (recycling) 

          energetikai hasznosítás 

             lerakás 



Energetikai hasznosítás 

   megelőzés 

     újrahasználat 

        újrafeldolgozás (recycling) 

          energetikai hasznosítás 

             lerakás 

 Amit lehet és gazdaságilag, illetve környezetvédelmi 
szempontból  ésszerű, azt anyagában kell hasznosítani. 

 Amit nem lehet, vagy nem ésszerű anyagában újrahasználni 
vagy újrafeldolgozni, azt energetikailag kell hasznosítani. 

 Csak az a hulladék kerüljön lerakásra, amit a fenti módokon már 
nem lehet hasznosítani.  



Körforgásos gazdaság és energetikai hasznosítás 

    A hulladékok energetikai hasznosítása a minőségi újrafeldolgozás (Quality 
Recycling) kiegészítő eljárása, amely hozzásegít  a hasznosítási kör 
tényleges zárásához azáltal, hogy  

      a) a szennyezettség miatt minőségi újrafeldolgozásra alkalmatlan 

          hulladék, 

      b) a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása során 

           visszamaradó 10 – 20 % un. reject    

      a hulladéktüzelésű erőművekben energetikai célra hasznosul.  

     Ezen túlmenően az égetőművek amolyan „süllyesztőt” képeznek a körforgásból 
kivonandó toxikus és egyéb szennyező anyagok számára. Ez a „méregtelenítés” 
alapvetően szükséges a tiszta, körforgásos gazdaság biztosítása érdekében.  

      A körforgásos gazdaság tehát csakis az anyagában történő és az 
energetikai hasznosítás együttes alkalmazásával valósítható meg ! 



Hulladékhasznosító Mű 
 
- Vegyesen gyűjtött, nem 
veszélyes,  települési szilárd 
hulladék 
- 7-10 MJ/kg fűtőérték 

Erőmű(szénnel együttégetés)  
 
- Települési szilárd hulladék előkeze-
léséből származó, anyagában nem 
hasznosítható alternatív tüzelőanyag   
- 12-16 MJ/kg fűtőérték 

Cementgyártás 
 
- Előkezeléséből származó, 
anyagában nem hasznosítható 
hulladék 
- Nagyobb mint 18 MJ/kg fűtőérték 

Energetikai hasznosítás módjai 





CO2 kőrforgása 



 



R1= [2114-(20+14)]/0,97*(3270+20)=0,651 



Főbb jellemzők 

Égetési teljesítmény                             t/év 

Kazánok száma 

Égetési teljesítmény kazánonként      t/h 

Gőzteljesítmény kazánonként             t/h 

Tüzelőberendezés 

Gőzparaméterek                                    bar/oC 

Kazánkonstrukció 

Kazán hatásfok                                       % 

Füstgáztisztítás 

Füstgázhőmérséklet kémény előtt     oC 

Turbina-generátor teljesítmény          MW 

Távfűtésre kiadható teljesítmény       MW 
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HHM metszeti ábrája 



A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű az 1982-es üzembe 

helyezésétől napjainkig 10,6 millió tonna kommunális hulladékot 

tüzelt el és hasznosított energiatermelésre.  

 

A hulladék tömeg nagyságát 

jól érzékelteti,  hogy ha ezt a  

mennyiséget a Margit-szigeten  

helyezték volna el, úgy ma a  

szigetet 30 méter magasságban 

borítaná be a hulladék.  
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100% = az EU irányelv és a hazai rendelet (29/2014. FM ) határértékei 

A Hulladékhasznosító Mű átlagos légszennyező kibocsátási értékei  



Dioxin emisszió  
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• Forrás:  Flemish Environment Agency, Emissions to Air Annual Report, 2010 values 

 





A Hulladékhasznosító Mű a Fővárosban keletkező települési 

szilárd hulladékok közel 60%-ának jó hatásfokú energetikai 

hasznosítása révén mintegy 

 

54.000 háztartás éves villamos energia fogyasztását és 13.000 

lakás távhőigényét tudja fedezni. 



Mi a helyzet Európában?  1. 



Mi a helyzet Európában?  2. 



Energiatermelés hulladékból Európában 
(2014. évi adatok) 

Energiatermelésre hasznosított hulladék mennyisége:    88 millió tonna 

 

Villamos energia termelés:              38 millió MWh 

 

 

                  17 millió lakos ellátása 
 

Távhő értékesítés:    88 millió MWh (317 millió GJ) 

 

 

                  15 millió lakos ellátás 
 

(Forrás: CEWEP 2017) 



Hulladékégető művek a világban 

 Japánban több mint 1800 folyamatos üzemű, 

települési hulladékot tüzelő égetőmű működik.  

     (forrás: ISWA, 2016) 

 Európában 2014-ben 435 égetőmű üzemelt. 

 (forrás: CEWEP, 2017) 

 A legdinamikusabb „égetőmű építés” Kínában folyik. 

Jelenleg mintegy 250 égető üzemel és 2018. év végére 

várhatóan már több mint  350  égetőmű fog Kínában 

működni.  

    (forrás: ISWA, 2017) 



Koppenhága 



Bécs 



Párizs 



Roskilde (Dánia) 

Dublin 



Osaka (Japán) 



Shenzhen (Kína) 

Párizs 



Köszönöm szíves figyelmüket! 


