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hasznoshasznosííttáássáának gyakorlatanak gyakorlata
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A szennyvA szennyvííziszapok ziszapok áártalmatlanrtalmatlanííttáássáának nak éés s 
hasznoshasznosííttáássáának jelentnak jelentőősséégege

�� KKöözegzegéészsszsééggüügyigyi

�� KKöörnyezetvrnyezetvéédelmidelmi

�� ÁÁllategllategéészsszsééggüügyigyi

�� GazdasGazdasáágigi
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A szennyvA szennyvííziszapok legfontosabb  csoportjaiziszapok legfontosabb  csoportjai

�� KommunKommunáális iszapoklis iszapok

(biol(biolóógiai eleveniszapok giai eleveniszapok –– kirothasztott iszapok)kirothasztott iszapok)

�� ÉÉlelmiszeripari iszapoklelmiszeripari iszapok (zs(zsííros ros –– nem zsnem zsííros, ros, 
elelőőkezelkezeléést igst igéényel nyel -- elelőőkezelkezeléést nem igst nem igéényel)nyel)

�� EgyEgyééb ipari iszapokb ipari iszapok
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Legfontosabb cLegfontosabb céél:l:

A fenntarthatA fenntarthatóóssáág g éérdekrdekéében racionben racionáális anyaglis anyag-- éés s 
energiagazdenergiagazdáálkodlkodáást vst véégezni, tgezni, töörekedni arra, rekedni arra, 
hogy a kommunhogy a kommunáális lis éés egys egyééb szennyvb szennyvííziszapok ziszapok 
éés az arra alkalmas mells az arra alkalmas mellééktermkterméékek, hulladkek, hulladéékok kok 
legallegaláább 80bb 80--85 %85 %--a Magyarorsza Magyarorszáágon is kergon is kerüüljljöön n 
hasznoshasznosííttáássra.ra.
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2000. 2000. éévi XLIII. tvi XLIII. t öörvrvéény ny 
a hullada hulladéékgazdkgazdáálkodlkodáásrsróóll

X. Fejezet X. Fejezet 

56. 56. §§ 7. pontja szerint 7. pontja szerint a leraka lerakáással ssal áártalmatlanrtalmatlaníított tott 
hulladhulladéék biolk biolóógiailag bonthatgiailag bonthatóó szerves anyag szerves anyag 
tartalmtartalmáát t 

a.) 2004. ja.) 2004. júúlius 1lius 1--igig 75 %75 %--rara

b.) 2007. jb.) 2007. júúlius 1lius 1--igig 50 %50 %--rara

c.) 2014. jc.) 2014. júúlius 1lius 1--igig 35 %35 %--rara

kell cskell csöökkenteni.kkenteni.
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A szennyvA szennyvííziszap hasznosziszap hasznosííttáás s 
kköövetelmvetelméényeinyei

��KKöörnyezeti elemek vrnyezeti elemek véédelme delme (pl. az ipari eredet(pl. az ipari eredetűű
hathatóóanyagok felhasznanyagok felhasznáálláássáának    csnak    csöökkentkkentéése, a se, a szervesanyagszervesanyag
leraklerakáássáának csnak csöökkentkkentéése, a CO2 kibocsse, a CO2 kibocsááttáás css csöökkentkkentéése)se)

��A megA megúújuljulóó, illetve meg, illetve megúújjííthatthatóó
energiahordozenergiahordozóók ark aráánynyáának nnak nöövelveléése   se   
mezmezőőgazdasgazdasáági felhaszngi felhasznáálláásasa

��A talaj termA talaj termőőkkéépesspessééggéének megtartnek megtartáása, sa, 
javjavííttáásasa
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Az EU Az EU éés a hazai jogszabs a hazai jogszabáályi ellyi előőíírr áások sok 
szerinti kezelszerinti kezeléési sorrendsi sorrend

�� MezMezőőgazdasgazdasáági felhaszngi felhasznáálláás (hasznoss (hasznosííttáás)s)

��BiogBiogááz termelz termeléés s éés a s a fermentfermentáátumtum
mezmezőőgazdasgazdasáági felhaszngi felhasznáálláásasa

��Energetikai elEnergetikai előőnnyel jnnyel jáárróó éégetgetééss

��LerakLerakáás/depons/deponáállááss

��
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SzennyvSzennyvííziszap mezziszap mezőőgazdasgazdasáági gi 
felhasznfelhasznáálláása (1)sa (1)

�� FolyFolyéékony (3 kony (3 –– 10 % sz.a. tartalm10 % sz.a. tartalmúú) s) sűűrríített iszaptett iszap

�� Talajba injektTalajba injektáállááss

•• SzSzáántntóóffööldldöön, betakarn, betakarííttáás uts utáán, illetve vetn, illetve vetéés els előőtttt

•• GyGyüümmöölcslcsöösbe szedsbe szedéés els előőtt, illetve uttt, illetve utáánn

�� FelFelüületi kilocsolleti kilocsolááss

•• SzSzáántntóóffööldldöön, betakarn, betakarííttáás uts utáán tarln tarlóórara

•• LegeltetLegeltetéési idsi időőszakon kszakon kíívvüül rl réétre, legeltre, legelőőrere
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GyGyűűjtjt őő--ttáározrozóóban tban táárolt szennyvrolt szennyvííz, z, 
szennyvszennyvííziszap homogenizziszap homogenizáálláásasa

INJEKTOR KFT. KAPOSVINJEKTOR KFT. KAPOSVÁÁRR
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SzennyvSzennyvííz, szennyvz, szennyvííziszap talajba ziszap talajba 
injektinjekt áálláásasa

INJEKTOR KFT. KAPOSVINJEKTOR KFT. KAPOSVÁÁRR
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�� az injektaz injektáált terlt terüületek vletek víízgazdzgazdáálkodlkodáása javultsa javult

�� az iszappal kezelt teraz iszappal kezelt terüületek talajletek talajáának fizikai nak fizikai éés ks kéémiai miai áállapota kedvezllapota kedvezőően en 
vvááltozottltozott

�� az iszapelhelyezaz iszapelhelyezéésbe vont tersbe vont terüületeken kleteken kááros elem tartalom nros elem tartalom nöövekedvekedéése se 
nem mutathatnem mutathatóó ki, azok mki, azok méért mennyisrt mennyiséége minden esetben a MIge minden esetben a MI--0808--17351735--
1990. sz1990. száámmúú ÁÁgazati Mgazati Műűszaki Irszaki Iráányelvben megadott hatnyelvben megadott hatáárréértrtéékek alattikek alatti

�� A korA koráábban bban éévente vvente véégzett lizimgzett lizimééteres, valamint a legutteres, valamint a legutóóbbi drbbi dréénn--kutas kutas 
talajvtalajvííz vizsgz vizsgáálatok eredmlatok eredméényei szennyeznyei szennyezéésre utalsre utalóó vvááltozltozáásokat nem sokat nem 
mutattakmutattak

�� Az Az éévenkvenkéénti nnti nöövvéényvizsgnyvizsgáálatok eredmlatok eredméényei knyei káárosros--elem feldelem feldúúsulsuláást nem st nem 
mutattakmutattak

MOLNMOLNÁÁR IMRE talajtani szakR IMRE talajtani szakéértrtőő 1990 1990 –– 1996 k1996 köözzöött vtt véégzett vizsggzett vizsgáálatainak eredmlatainak eredméényenye

KommunKommunáális szennyvlis szennyvííz, szennyvz, szennyvííziszap ziszap 
injektinjektáálláással tssal töörtrtéénnőő elhelyezelhelyezéésséének hatnek hatáása a sa a 

talajratalajra
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MiMiéért injektrt injektáálláás?s?

�� EgyszerEgyszerűű technoltechnolóógiagia

�� A talajmA talajműűvelveléési gyakorlatban is alkalmazott si gyakorlatban is alkalmazott éés terjeds terjedőő
talajlaztalajlazííttáást vst véégez az iszap elhelyezgez az iszap elhelyezéésekorsekor

�� KedvezKedvezőő fajlagos beruhfajlagos beruháázzáási ksi kööltsltséégg

�� VVííztelenztelenííttéés vegyszerigs vegyszerigéénye elmaradnye elmarad

�� MinimMinimáális klis köörnyezethasznrnyezethasznáálatlat
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SzennyvSzennyvííziszap mezziszap mezőőgazdasgazdasáági gi 
felhasznfelhasznáálláása (2)sa (2)

�� (15 (15 –– 40 % sz.a. tartalm40 % sz.a. tartalmúú) v) vííztelenzteleníített iszaptett iszap

�� KKöözvetlen felhasznzvetlen felhasznáállááss

�� FelFelüületi kiszleti kiszóórrááss
•• SzSzáántntóóffööldldöön, betakarn, betakarííttáás uts utáán tarln tarlóórara
•• LegeltetLegeltetéési idsi időőszakon kszakon kíívvüül rl réétre, legeltre, legelőőrere

�� FeldolgozFeldolgozáás uts utááni felhasznni felhasznáállááss

�� IszaptrIszaptráágyakgyakéént (szalmnt (szalmáás iszapkevers iszapkeveréék) k) →→ felfelüületi kiszleti kiszóórrááss
•• MezMezőőgazdasgazdasáági tergi terüületen (szleten (száántntóóffööldldöön, gyn, gyüümmöölcslcsöösben)sben)

�� IszapkomposztkIszapkomposztkééntnt
•• MezMezőőgazdasgazdasáági tergi terüületen (szleten (száántntóóffööldldöön, gyn, gyüümmöölcslcsöösben)sben)
•• Szabad forgalomba hozatallal (kertben, virSzabad forgalomba hozatallal (kertben, viráágfgfööldkldkéént, stb.)nt, stb.)
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ForgatForgatáásos prizmakomposztsos prizmakomposztáállááss

�� KomposztKomposztáálláás s leglegőősibbsibb mmóódszeredszere

�� KomposztKomposztáálandlandóó anyagokat trapanyagokat trapééz keresztmetszetz keresztmetszetűű
prizmprizmáákba rakjkba rakjáák, meghatk, meghatáározott rendszeressrozott rendszeressééggel ggel 
áátforgatjtforgatjáákk

�� HHőőmméérsrsééklet, nedvessklet, nedvesséégtartalom folyamatos ellengtartalom folyamatos ellenőőrzrzéésese

�� UtUtóéóérlelrleléés (3s (3--6 h6 hóónap)nap)
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LevegLevegőőztetett ztetett 
prizmakomposztprizmakomposztáállááss

�� LevegLevegőő bejuttatbejuttatáása perforsa perforáált cslt csööveken illetve veken illetve 
ventillventilláátoron kereszttoron keresztüüll

�� Az intenzAz intenzíív szakaszban a bekeverv szakaszban a bekeveréést kst köövetvetőően nincs en nincs 
áátforgattforgatááss

�� Az Az üüzemeltetzemeltetéés sors soráán a rendszer szn a rendszer száámmííttóóggééppel ppel 
kontrolkontroláált lt éés szabs szabáályozott ( oxiglyozott ( oxigéén tartalom, hn tartalom, hőőmméérsrsééklet)klet)

� A féligáteresztő membrán a keletkező szagmolekulák 97 
%- át nem engedi át

� A csapadékvíz kilúgozó hatásával nem kell számolni
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LevegLevegőőztetett prizmztetett prizmáás komposzts komposztáállááss
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IrIráánynyíított tott leveglevegőőztetztetééssűű
prizmakomposztprizmakomposztáállááss
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ZZáárt komposztrt komposztáálláás (kamrs (kamráás)s)

�� Nyersanyag fogadNyersanyag fogadáás, ms, méérlegelrlegelééss

�� ElElőőkkéészszííttéés, kevers, keveréés, homogenizs, homogenizáállááss

�� KezelKezelőő boxokbaboxokba ttöörtrtéénnőő berakberakáás: a s: a boxokbanboxokban aktaktíív v 
leveglevegőőztetztetéés, s, csurgalcsurgaléékvkvíízz elvezetelvezetéés, visszaforgats, visszaforgatáás, nem s, nem 
szszüüksksééges forgatges forgatááss

�� KKéét ht héét intenzt intenzíív szakasz utv szakasz utáán utn utóéóérlelrlelééss

�� KihelyezKihelyezéés els előőtt laborattt laboratóóriumi vizsgriumi vizsgáálatlat
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BiogBiogáázz--, komposzt alapanyag , komposzt alapanyag 
elelőőáállllííttáás s áállati mellllati mellééktermkterméékbkbőőll

aprítás
nyersanyag-bemérés
Kanon nyersanyag-

ágyúba
sterilizálás

fázis-szétválasztás 
hengerszitával

szilárd rész

kavics, homok, 
csontdarabok

folyékonyfázis
kavicsleválasztóba

folyékonyfázis 
szétválasztása

háromfázisú dekanterrel

zsír

húspaszta

enyves húsléBiogáz üzem

nyersanyag-fogadás

Égetés 

vagy

komposz-
tálás

Égetés 
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Iszapok Iszapok éés iszapkomposztok s iszapkomposztok 
hasznoshasznosííttáási feltsi feltéételei telei éés lehets lehetőősséégei gei 

a meza mezőőgazdasgazdasáági termelgi termeléésbensben

�� Minden kihelyezMinden kihelyezéés els előőtt, de legaltt, de legaláább hat havonta bb hat havonta 
laboratlaboratóóriumi vizsgriumi vizsgáálatoklatok

�� KihelyezKihelyezéési vagy termsi vagy terméék engedk engedéélyly

�� AdatszolgAdatszolgááltatltatáás a Talajvs a Talajvéédelmi Hatdelmi Hatóóssáág felg feléé

�� Komposzt azonnali beforgatKomposzt azonnali beforgatáása a talajbasa a talajba

�� Helyes mezHelyes mezőőgazdasgazdasáági gyakorlat szabgi gyakorlat szabáályailyai
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TERMTERMŐŐFFÖÖLDLDÖÖN TN TÖÖRTRTÉÉNNŐŐ
FELHASZNFELHASZNÁÁLLÁÁSS

a 2007. a 2007. éévi CXXIX tvi CXXIX töörvrvéény szerint, ny szerint, 
figyelemmel az alábbi jogszabályokra:

Szennyvíziszap

50/2001. (IV.3.) Korm. r.

16/2001. (VII.18) KöM r.

27/2006. (II.07.) Korm r.

36/2006. (V.18.) FVM r.

59/2008. (IV.29.) FVM r.

90/2008. (VII.18.) FVM r.

61/2009. (V.14) FVM r.

77/2009. (VI.30.) FVM r.

45/2012. (V.8.) VM r.

Fermentor iszap

50/2001. (IV.3.) Korm. r.

16/2001. (VII.18) KöM r.

23/2003. (XII.29.) KvVM r.

36/2006. (V.18.) FVM r.

59/2008. (IV.29.) FVM r.

90/2008. (VII.18.) FVM r.

61/2009. (V.14) FVM r.

77/2009. (VI.30.) FVM r.

45/2012. (V.8.) VM r.

Szennyvíziszap és 
fermentor iszap komposzt

50/2001. (IV.3.) Korm. r.

16/2001. (VII.18) KöM r.

23/2003. (XII.29.) KvVM r.

36/2006. (V.18.) FVM r.

59/2008. (IV.29.) FVM r.

90/2008. (VII.18.) FVM r.

61/2009. (V.14) FVM r.

77/2009. (VI.30.) FVM r.

45/2012. (V.8.) VM r.
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HektHektááronkronkéént kiadhatnt kiadhatóó
maximmaximáális nitroglis nitrogéén hatn hatóóanyaganyag

KedvezKedvezőőtlen Adottstlen Adottsáággúú TTéérsrséégekbengekben Nem KedvezNem Kedvezőőtlen Adottstlen Adottsáággúú
TTéérsrséégekbengekben

nitrnitrááttéérzrzéékenykeny
terterüületenleten

nem nem 
nitrnitrááttéérzrzéékenykeny

terterüületenleten

nitrnitrááttéérzrzéékenykeny
terterüületenleten

nem nem nitrnitrááttéérzrzéékenykeny
terterüületenleten

kiadhatkiadhatóó
maxmax.. N N 
(kg/ha)(kg/ha)

ebbebbőől: l: 
kiadhatkiadhatóó

maxmax. . 
szerves szerves 

eredeteredetűű N N 
(kg/ha)(kg/ha)

kiadhatkiadhatóó
maxmax.. N N 
(kg/ha)(kg/ha)

ebbebbőől: l: 
kiadhatkiadhatóó

maxmax..
szerves szerves 
eredeteredetűű

N N 
(kg/ha)(kg/ha)

kiadhkiadh..
mmaxax..

N N 
(kg/h(kg/h

a)a)

ebbebbőől: l: 
kiadhatkiadhatóó

maxmax..
szerves szerves 
eredeteredetűű

N N 
(kg/ha)(kg/ha)

kiadhatkiadhatóó
maxmax.. N N 
(kg/ha)(kg/ha)

ebbebbőől: l: 
kiadhatkiadhatóó

maxmax..
szerves szerves 

eredeteredetűű N N 
(kg/ha)(kg/ha)

170170 170170 200200 200200 220220 170170 300300 220220
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AlkalmazAlkalmazáási elsi előőnyei I.nyei I.
Talajra vonatkozóan

�� szerves trszerves tráágygyááknknáál magasabb nitrogl magasabb nitrogéén n éés foszfor s foszfor 
tartalom tartalom 

�� a ta táápanyagok mikrobpanyagok mikrobáákban kban éés a humuszanyagokban s a humuszanyagokban 
kkööttöött formtt formáában talban taláálhatlhatóók, lassan szabadulnak fel, k, lassan szabadulnak fel, 
íígy jelentgy jelentőősen cssen csöökken a kimoskken a kimosóóddáással elpazarolt ssal elpazarolt 
hathatóóanyag mennyissanyag mennyisséég g 

�� talaj strukttalaj struktúúrráája, vja, vííztartztartóó kkéépesspesséége, hge, hőő éés levegs levegőő
gazdgazdáálkodlkodáása jelentsa jelentőősen javul sen javul 

�� nnőő a talajszerkezet stabilita talajszerkezet stabilitáása, cssa, csöökken a porosodkken a porosodáás s éés s 
az eraz eróózizióóveszveszéély ly 

�� mobilizmobilizáálja a talajban llja a talajban léévvőő ttáápanyagokatpanyagokat
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AlkalmazAlkalmazáás els előőnyei II.nyei II.

Növényekre vonatkozóan

�� nagyobb lesz a nnagyobb lesz a nöövvéények ellennyek ellenáállllóó--kkéépesspesséége a ge a 
kkóórokozrokozóókkal, kkkal, káártevrtevőőkkel szemben, kkel szemben, íígy csgy csöökkenthetkkenthetőő a a 
nnöövvéényvnyvééddőő szerek hasznszerek hasznáálata lata 

�� aszaszáályos idlyos időőben hosszabb ideig ellenben hosszabb ideig ellenáállnak a vllnak a víízhizhiáánynak nynak 

�� magasabb termmagasabb termééssáátlagok tlagok éérhetrhetőők el k el 

�� minimminimáális a tlis a túúladagolladagoláásbsbóól adl adóóddóó kkáárr
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Komposztos

Műtrágyás
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Komposztos
Műtrágyás
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Az ATEVSZOLG Zrt. komposztAz ATEVSZOLG Zrt. komposztáállóó telepeitelepei

Győr

Hódmezővásárhely

Solt
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GranaturGranatur komposztkomposzt

� SPECIÁLISAN FEJLESZTETT

� MAGAS NITROGÉN TARTALMÚ

� ELNYÚJTOTT HATÁSÚ

� TERMÉSNÖVELŐ TRÁGYÁZÓSZER
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SzennyvSzennyvííziszap fermentziszap fermentáálláásasa

Szerves anyag tartalmú
melléktermékek/ 
hulladékok:

-Szennyvíziszap

- Trágya (híg-és almos)

-Növényi maradványok

-Élelmiszeripari 
melléktermék

-Vágóhídi melléktermék

-Kezelt állati tetem

B  
I 
O
G
Á
Z  
F 
E 
R
M
E
N 
T 
O
R

GÁZMOTOR

BIOGÁZ

GÁZKAZÁN

FERMENTOR ISZAP

Mezőgazdasági hasznosítás

HHŐŐ

Elektromos áram

Hő



36

BiogBiogáázz--, komposzt alapanyag , komposzt alapanyag 
elelőőáállllííttáás s áállati mellllati mellééktermkterméékbkbőőll

aprítás
nyersanyag-bemérés
Kanon nyersanyag-

ágyúba
sterilizálás

fázis-szétválasztás 
hengerszitával

szilárd rész

kavics, homok, 
csontdarabok

folyékonyfázis
kavicsleválasztóba

folyékonyfázis 
szétválasztása

háromfázisú dekanterrel

zsír

húspaszta

enyves húsléBiogáz üzem

nyersanyag-fogadás

Égetés 

vagy

komposz-
tálás

Égetés 
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MiMiéért komposztrt komposztáálláás?s?

�� Kisebb Kisebb éérzrzéékenyskenyséég az alapanyagok g az alapanyagok öösszetsszetéételteléére re éés a s a 
mennyismennyisééggüük idk időőbeli kiegyenlbeli kiegyenlíítettstettsééggéérere

�� Alacsonyabb, fajlagos beruhAlacsonyabb, fajlagos beruháázzáási ksi kööltsltséégg

�� TTööbbfunkcibbfunkcióós s –– öönnáállllóó, el, előőkkéészszííttőő, kieg, kiegéészszííttőő technoltechnolóógiagia

�� Egyre jobban hiEgyre jobban hiáányzik  a szerves anyag visszapnyzik  a szerves anyag visszapóótltláás a s a 
mezmezőőgazdasgazdasáági termelgi termeléésnsnééll
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MiMiéért biogrt biogááz termelz termeléés?s?

�� Alacsonyabb fajlagos kAlacsonyabb fajlagos köörnyezethasznrnyezethasznáálatlat

�� KettKettőős hasznoss hasznosííttáás s –– energia energia éés ts táápanyagpanyag

�� A biogA biogááz, mint energia felhasznz, mint energia felhasznáálláási lehetsi lehetőősséége is ge is 
sokrsokrééttűű –– ááram, hram, hőő, , biometbiometáánn

�� MegMegúújuljulóó energiaforrenergiaforráás s –– ttáámogatott mogatott éés a s a 
ttáámogatmogatáás vs váárhatrhatóóan nan nőő

�� Az Az áállati mellllati mellééktermkterméékeknkeknéél l óóvatos gondolkodvatos gondolkodáás s ––
etetetetéési tilalom vsi tilalom váárhatrhatóó feloldfeloldáása miatt!!!sa miatt!!!
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MiMiéért komposztrt komposztáálláás s éés biogs biogááz z 
termeltermeléés?s?

�� Feloldja az alapanyagok Feloldja az alapanyagok öösszetsszetéétele tele éés mennyiss mennyisééggéének nek 
ididőőbeli kiegyenlbeli kiegyenlíítettstettséége kedvezge kedvezőőtlen hattlen hatáásait a biogsait a biogááz z 
termeltermeléésnsnééll

�� Bizonyos anyagoknBizonyos anyagoknáál (szalml (szalmáás trs tráágya) a komposztgya) a komposztáálláás s 
rendkrendkíívvüül hatl hatéékony elkony előőkkéészszííttőő lehet lehet –– cellulcellulóóz, mint z, mint 
szszéénforrnforrááss

�� FermentFermentáátumtum –– ffáázisszzisszéétvtváálasztlasztáás s –– komposztkomposztáálláás, s, ööntntöözzééss
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KKöözvetlen energetikai hasznoszvetlen energetikai hasznosííttáás s 
elelőőkkéészszííttéése se 

�� IszapszIszapszáárrííttáás, esetleg granuls, esetleg granuláállááss
(Gy(Győőr r –– PannonvPannonvííz)z)

�� SzennyvSzennyvííziszap komposzt tziszap komposzt tüüzelzelőőanyag elanyag előőáállllííttáásasa

(CSOMKOM (CSOMKOM –– FFőővváárosi Csatornrosi Csatornáázzáási Msi Műűvek, vek, CsomCsomáádd))
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A jA jöövvőő lehetlehetőősséégei gei éés kihs kihíívváásaisai

�� Verseny a mellVerseny a mellééktermkterméékekkekéért rt éés hullads hulladéékokkokéért rt –– Ki gyKi győőz? z? 
(Nagyobb hozz(Nagyobb hozzááadott adott éértrtéék, alacsonyabb fajlagos kk, alacsonyabb fajlagos kööltsltséégek gek 
……))

�� InnovInnováácicióó a technola technolóógigiáában ban éés a terms a terméékekben (Ckekben (Céél a l a 
kköörnyezethasznrnyezethasznáálat cslat csöökkentkkentéése, valamint a termse, valamint a terméékek kek 
éértrtéékkéének nnek nöövelveléése se ……))

�� TalajjavTalajjavííttóó anyagkanyagkéént tnt töörtrtéénnőő hasznoshasznosííttáás (vissza a s (vissza a 
biolbiolóógiai kgiai köörfolyamatba) rfolyamatba) –– Biomassza fBiomassza fűűttőőanyag, mint anyag, mint 
megmegúújuljulóó, meg, megúújjííthatthatóó energiaforrenergiaforrááss

�� A jogszabA jogszabáályi hlyi hááttttéér pontosr pontosííttáása (mellsa (mellééktermkterméékk--hulladhulladéék, k, 
eljeljáárráásjog, termsjog, terméékengedkengedéélyezlyezéés s ……))
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KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A FIGYELMET!M A FIGYELMET!
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