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Absztrakt: Az Európai Unió már régóta kiemelt fontossággal kezeli egy egységes gázszol-

gáltatási szabvány megalkotását, amellyel megvalósíthatóvá válik egy európai szintű integ-

rált földgázpiac kialakítása. Jelenleg Magyarországon az MSZ 1648: 2000 sz. nemzeti szab-

ványnak való megfeleltetés ad útmutatást a földgázhálózati betáplálás minőségi követelmé-

nyeinek szempontjából. Az idén októberben bevezetni kívánt új szabvány szigorú keretet te-

remt a földgázok, illetve a földgáz minőségűre tisztított biogázok, vagyis a biometán gázhá-

lózati betáplálásához. A szerző vizsgálat alá vonja a jelenlegi magyar szabvány és az EU 

szintű egységes gázszabványra való törekvések során megfogalmazott kritériumokat, majd a 

biometán minőségének megfelelőségét a földgázhálózatba történő betáplálás során.  

A biometán ily módon történő felhasználása is hozzájárulhat ahhoz az európai szintű törek-

véshez, miszerint 2020-ra 20%-ra kívánja növelni az Európai Unió a megújuló energiák rész-

arányát az energiafelhasználáson belül.   

Kulcsszavak: európai gázszabvány, Magyarország, földgáz, biometán 

 

1. BEVEZETÉS 

Az Európai Unió energiapolitikájában egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a szerves 

anyagokból előállított megújuló energiahordozók, köztük a biogáz alkalmazására. 

Ezzel a törekvéssel együtt a felhasználási terület spektruma is kiszélesedni látszik. 

Mára már nem csak hőként vagy villamos energiaként történő felhasználása jel-

lemző, hanem egyes gazdaságilag fejlett nyugat-európai országok a földgáz alterna-

tívájaként kezelik a biogázt. 

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) munkabizottságot hozott létre annak 

érdekében, hogy az európai gázszolgáltatás – az elektromos hálózatokhoz hasonlóan 

– összekapcsolhatóvá váljon, amelynek alapvető feltétele az egységes gázszabvány 

megalkotása. A szabvány bevezetésével megvalósíthatóvá válik az, hogy egy fo-

gyasztási helyet időben változó gázforrásból lehessen ellátni.  Jelenleg Magyaror-

szágon az MSZ 1648: 2000 sz. nemzeti szabványnak való megfeleltetés ad útmuta-

tást a közszolgáltatásban alkalmazott 2S és 2H gázminőségek földgázhálózati alkal-

mazhatósága során. A nemzeti szabvány meglétével egyedülállóak vagyunk Euró-

pában, de egyértelműen megállapítható, hogy a jelenleg alkalmazott nemzeti szab-

vány az egyes földgáz összetevők (pl.: kéntartalom), a biogázok esetében a mellék-

összetevők értékére nem határoz meg pontos kritériumokat, melyet az új európai 

szintű szabvány már figyelembe vesz. Jelen cikkben három kérdés vizsgálatát tűztem 

ki célul. Eltérő forrásból származó, jelentősen eltérő minőséggel rendelkező gázmi-

nőségek megfeleltethetősége a jelenleg alkalmazott nemzeti szabvány peremfel-

tételeinek, az említett szabvány összevetése a bevezetésre váró egységes európai 
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gázszabvány által megfogalmazott útmutatásokkal, és a biometán mint a földgáz he-

lyettesítésére szolgáló alternatíva megfeleltethetősége az új szabványnak.  

 

2. AZ ELTÉRŐ GÁZMINŐSÉGEK MEGFELELTETÉSE A JELENLEG ALKALMAZOTT 

MSZ 1648: 2000 SZÁMÚ NEMZETI GÁZSZABVÁNYNAK 

1. táblázat  

Az MSZ 1648: 2000 sz. magyar szabvány szerinti 

gázminőségi tartományok 

 
 

A biogázok többcélú felhasználása egybeesik a földgáz, illetve PB-gáz felhasználási 

területeivel, viszont a biogázok olyan mértékben tartalmaznak nem kívánatos kom-

ponenseket, hogy azok leválasztása szükségessé válik az egyes felhasználási lehető-

ségek elérése érdekében. A legnagyobb fokú előkészítés egyértelműen a földgázhá-

lózatba történő beinjektálás során válik indokolttá, melynek minőségi feltételeit Ma-

gyarországon a jelenleg alkalmazott, a földgázminőségre vonatkozó előírásokat egy-

értelműen definiáló MSZ 1648: 2000 számú szabvány tartalmazza. Az 1. táblázatban 

az országos távvezetékes és regionális rendszerről szolgáltatott közszolgáltatású 

földgázokkal szemben támasztott minőségi követelmények láthatóak. Megfigyel-

hető, hogy a már 15 éves magyar szabvány csupán 9 db paraméterre irányoz elő 

határértéket, ami a biogázokban előforduló komponensek tekintetében hiányosnak 
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vélhető. A legrészletesebb gázminőségre vonatkozó előírások Ausztriában, Német-

országban, illetve Olaszországban vannak, amelyek 12 db paraméterre irányoznak 

elő határértéket.  

Ahhoz, hogy a földgázhálózatba betáplálni kívánt, különböző összetétellel ren-

delkező földgázok és biogázok összehasonlíthatóak legyenek, az éghető gázok jel-

lemzésére alkalmazható matematikai-fizikai összefüggéseket szükséges számításba 

venni. Az egyes paraméterek számítási eljárásait az MSZ ISO 6976:1997 A hőérték, 

a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám számítása a gázösszetételből c. szab-

vány foglalja magába, amely alapján az egyes jellemzők számításait végeztem. A 

nemzeti gázszabványnak való megfeleltethetőség vizsgálatához 2 db hazai közszol-

gáltatásban alkalmazott földgáz minőséget, 2 db mezőgazdasági eredetű biogáz ösz-

szetételt és a gyakorlatban leginkább elterjedt biogáz tisztítási eljárással nyerhető 

biometán összetételt vontam vizsgálat alá.  
2. táblázat  

A vizsgált gázösszetételek számított anyagjellemzői 

 
 

A vizsgálatok során alkalmazott számításokhoz egy Excel-munkafüzetet dolgoz-

tam ki, amely a biogáz- és földgázminták legfőbb komponenseire redukált összeté-

teleiből határozza meg a gázminőségi paramétereket. Az egyes minták komponensei 

között 8 db éghető (CH4, C2H6, C3H8, i-C4H10, n-C4H10, i-C5H12, n-C5H12, C6+) és 2 

db nem éghető komponens (CO2, N2) szerepel, amelyek különböző arányú keverékei 

alapján számítottam ki az anyagjellemzőket. A számítások során a fent említett kom-

ponenseken túlmenően nem lettek figyelembe véve az egyéb nyomösszetevők, hi-
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szen rendkívül alacsony koncentrációjuk miatt nem befolyásolják jelentős mérték-

ben a gázjellemzők kapott értékeit. A számítások során felhasznált gázjellemzők 

gáztechnikai normál hőmérsékletre (15 oC) és fizikai normál nyomásra (101325 Pa) 

lettek vonatkoztatva, melyeket a 2. táblázat tartalmaz. 

Magyarországon a közszolgáltatásban alkalmazott földgáz 85%-a jellemzően a 

Beregdaróc felől érkező, orosz import forrásból származik. Ez a 2H minőségű föld-

gáz nagyon magas metántartalommal (<96%) jellemezhető. A hazai termelésből 

származó 2S minőségű földgáz már alacsonyabb metántartalommal és jelentős, ma-

gasabb rendű szénhidrogén-tartalommal rendelkezik.  

A biogáz és biometán fogalmának tisztázása mindenképpen fontos annak érdek-

ében, hogy a két eltérő gázminőség különbözőségét érzékeltessem. Biogáznak ne-

vezzük azt a szervesanyag-tartalmú biomasszából, biológiai úton, anaerob körülmé-

nyek között keletkezett éghető gázelegyet, amely döntő hányadában metánt (CH4) 

és szén-dioxidot (CO2) tartalmaz. A biogázból különböző tisztítási technológiák al-

kalmazásával, a földgáz minőségével megegyező tisztaságú gázelegy, biometán ke-

letkezik, mely – nevéből is láthatóan – jelentős metántartalommal bír. 

A biogázok földgáz minőségűre történő tisztítása már többévtizedes múltra tekint 

vissza. A piacon elérhető technológiák kiválasztása során számos paraméter és kri-

térium figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy a megfelelő technológia kerüljön 

kiválasztásra. A vizsgálatok során a gyakorlatban elterjedt technológiákat vettem 

alapul. A legszélesebb körben alkalmazott gáztisztítási módszer a vizes mosás, hi-

szen a legegyszerűbb és legolcsóbb eljárás. A kéntelenítés mellett a teljes ammónia-

tartalom leválasztásra kerül. A másik vizsgált eljárás a szintén széles körben alkal-

mazott PSA nyomásváltásos adszorpció, amely során a szén-dioxid leválasztása két 

lépcsőben történik. A folyamat előnye, hogy alacsony metán veszteség jelentkezik, 

viszont az alkalmazott 4–10 bar üzemi nyomás miatt jelentős villamosenergia-igény 

adódik. 

A számítások során kapott értékek, és a magyar szabvány ajánlásainak összeve-

tése során egyértelműen láthatóvá válik, hogy a közszolgáltatásban alkalmazott 

orosz eredetű földgáz és a tisztítási technológiák segítségével elérhető biometán ösz-

szetételek megfeleltethetőek a szabvány által előírt alsó és felső hőérték, valamint a 

Wobbe-szám tartomány peremértékeinek a 2H gázminőségre vonatkoztatva, míg a 

kardoskúti, alacsonyabb metántartalommal rendelkező földgáz a 2S gázminőség elő-

irányzott értékeinek felel meg. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kezelet-

len, nyers biogázok nem érik el tisztítás nélkül a közszolgáltatásban alkalmazott 

földgázok minőségét. A hálózati beinjektálás szempontjából kivétel nélkül magas 

inerttartalommal rendelkező minta biogázok esetében, szükséges a nem kívánatos, 

nem éghető tartalom leválasztása, mellyel elérhetővé válik a betápláláshoz szükséges 

minőség. 
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3. AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZABVÁNY ÉS AZ MSZ 1648 SZABVÁNY ÖSSZEHA-

SONLÍTÁSA 

2002. január 1. óta a szabványok alkalmazása nem kötelező, de ezek alkalmazása 

biztosítja a műszaki megfelelőség, illetve a szerződéses kapcsolatok közötti egyező-

séget. Magyarországon minden szállítói, tárolói és elosztói vállalkozás alkalmazza a 

magyar szabványt. Az október 1-jén bevezetendő egységes gázszabvány alkalma-

zása is általános érvénnyel jelentkezik az egyes tagországok esetében, ezzel elke-

rülve a műszaki, illetve jogi oldalról kialakuló problémákat. Az alábbi ábra a CEN 

EG3 munkabizottsága által létrehozott követelményeket tartalmazza annak érdeké-

ben, hogy megvalósulhasson az, egység európai gázszállító rendszer”. 
 

3. táblázat  

Az egységes európai gázszabvány által megfogalmazott 

betáplálási követelmények 

Paraméterek 
Követelmények 

Min. Max. 

Wobbe-szám MJ/m3 46,44 54,00 

Relatív sűrűség – 0,555 0,700 

Összes kéntartalom mg/m3 – 20 

H2S+COS mg/m3 – 5 

Merkaptánok mg/m3 – 6 

Oxigén mol%   
0,001% vagy 1,00 

% 

Szén-dioxid mol%   2,5% vagy 4,0% 

CH harmatpont oC   –2 oC/ (1–70 bar) 

Vízgőz      max. –8 oC/70 bar 

 

Az új gázszolgáltatási szabvány a nemzeti gázszabványhoz hasonlóan a Wobbe-

számot tekinti a gázminőség alapparaméterének. Láthatóan az európai szabvány által 

megadott tartomány eddig csak a szagosítatlan H gázminőségre határoz meg köve-

telményeket. Az európai szabvány erre vonatkozóan úgy fogalmaz, hogy egy gáz 

csak abban az esetben szállítható a tagországok között, ha a Wobbe-szám tartomány 

kivételével minden egyes paraméternek megfelel. Ha a gáz Wobbe-száma nem felel 

meg a 3. táblázatban feltüntetett tartománynak, akkor nem kerülhet szállításra. Vi-

szont az a gáz, amely megfelel a Wobbe-szám tartománynak, nem szállítható egyes 

országok gázhálózataiban. Emiatt a szabvány végrehajtása az egyes nemzetek hatá-

lya alá tartozik, ők dönthetnek arról, hogy a szabványt részben vagy egészben ter-

jesztik ki az egyes gázminőségek esetén.  

A betáplált gáz relatív sűrűsége 0,555 és 0,700 között változhat. A tartomány alsó 

határértéke a 100 mol% metántartalomhoz tartozik, amíg a felső érték a minimum 

85 mol% metánból és 15 mol% szén-dioxidból álló gázösszetétel relatív sűrűségének 

felel meg. A nemzeti szabványban erre vonatkozóan előírás nem található. 
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A kéntartalom tekintetében a hazai előírás 100 mg/m3 összes illó kéntartalom- és 

20 mg/m3 kén-hidrogén-tartalom mennyiséget maximalizál, amely az új szabvánnyal 

összevetve nagyon engedékenynek ítélhető, hiszen az 20 mg/m3 összes illó kéntar-

talmat irányoz elő. A kénhidrogén (H2S) és karbonil-szulfid (COS) tartalmat össze-

vonva kezeli, amelyek együttesen nem haladhatják meg az 5 mg/m3 mennyiséget a 

szolgáltatott gáz tekintetében. A merkaptánok esetében maximum 6 mg/m3 enged-

hető meg a gázösszetételben. Láthatóan ez a legszigorúbb, legjelentősebb eltérés a 

magyar és az egységes szabvány tekintetében. 

Az oxigéntartalom vonatkozásában a magyar szabvány 0,2 mol% értéket maxi-

malizál. Az október 1-jén bevezetendő új szabvány 0,001 mol% O2-tartalmat enge-

délyez abban az esetben, ha az az uniós tagországok között kerül szállításra. Ha a 

földgáz csak az adott országban kerül felhasználásra, abban az esetben ez az érték 

1%-ra növekedhet. 

Szén-dioxidra vonatkozóan a magyar szabvány nem tartalmaz előírást, ezzel el-

lentétben az európai szabvány 2,5 mol% értéken maximalizálja mennyiségét abban 

az esetben, ha az tagországok között kerül szállításra, ellenkező esetben legfeljebb 

4% CO2-tartalom engedhető meg, feltéve, hogy a rendszerhez kapcsolódó létesítmé-

nyek nem érzékenyek a magas CO2-tartalomra (pl. földalatti gáztároló). 

A szolgáltatott gázok esetében megkülönböztethető a vízharmatpont és a szén-

hidrogén-harmatpont. A magyar szabvány a maximális vízgőztartalomra ad útmuta-

tást, amelyet a 2H minőségű földgáz esetében 170 mg/m3 mennyiségben szabályoz. 

Ezek a gázok száraz gáznak minősülnek, ezáltal Magyarországon a szállítói és el-

osztói hálózaton jelentkező nyomások mellett vízkondenzáció nem következik be. 

Viszont ez a határérték nagyon magasnak bizonyul az európai tagországokhoz vi-

szonyítva, ahol pl. Hollandiában a 60 mg/m3 mennyiséget maximalizálnak. A magas 

víztartalom veszélye abban áll, hogy a biogázok egyéb összetevői, mint az ammónia, 

a kén-hidrogén vízben oldódva a fémelemek korrózióját előidéző ionokat hoznak 

létre. A CEN által létrehozott szabvány erre vonatkozóan –8 oC harmatponti hőmér-

sékletet határoz meg, amely szigorúbb az európai átlagnál, és az előzőekből követ-

kezően az MSZ 1648 szabvány ide vonatkozó rendelkezésénél is. A szénhidrogén-

harmatpont esetében 4 oC a harmatponti hőmérséklet, amely 40 bar nyomáson ér-

tendő a nemzeti szabvány alapján, ezzel szemben az európai szabvány által megha-

tározott érték –2 oC, 1–70 bar nyomástartományban, azaz ebben az esetben is szigo-

rúbb megengedhető értéket fogalmaz meg. A szénhidrogén-kondenzációt jellemzően 

a magasabb rendű szénhidrogén-komponensek jelenléte okozza, így ha azok levá-

lasztásra kerülnek, probléma nem jelentkezik. 

 

4. A BIOMETÁN BETÁPLÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

2013-ban 11 európai ország állított elő biogázból biometánt, és ebből 9 országban 

történt meg a földgázminőségűre tisztított biogáz földgázhálózatba történő betáplá-

lása. Ezen a területen a legnagyobb tapasztalattal Svédország és Svájc rendelkezik, 

ahol már a ’90-es évek elején elkezdődött a biometán ilyen módon történő felhasz-

nálása. 
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A nem hagyományos forrásból származó gázoknak is szükséges megfelelniük a 

harmonizált európai szabvány által megfogalmazott feltételeknek, hogy betáplálható 

legyen a földgázszállító rendszerbe.  

A metántartalom tekintetében kiszámításra került az a minimális mennyiség, 

amely a 46,44 MJ/m3 Wobbe-szám tartomány alsó határértékét teljesíti. Ebben az 

esetben egy metánból és szén-dioxidból álló keveréket vettem alapul, amelyek a bio-

metán fő komponensei. A felső Wobbe-szám tekintetében minimálisan 95,0 mol% 

CH4-tartalom szükséges a tartomány alsó határértékének eléréséhez. A CO2-tartalom 

viszont 4,0 mol% maximális értéken van szabályozva az európai szabvány tekintet-

ében, tehát ez a minimális metántartalom a ,,legnegatívabb” viszonyok között került 

meghatározásra. Ha a fennmaradó mennyiség N2 vagy O2, akkor sem tolódik el a 

metántartalom minimuma alacsonyabb érték felé, hiszen a szén-dioxid rendelkezik 

a legnagyobb moláris tömeggel a vizsgált komponensek tekintetében (44,01 

kg/kmol).     

A relatív sűrűség az összetétel függvénye. A szabvány által meghatározott 0,555 

érték 100 mol% metántartalom esetén adódik, míg a felső határérték láthatóan 85 

mol% metán és 15 mol% szén-dioxid-tartalmú (az inertek közül a legnagyobb sűrű-

séggel rendelkezik) gáz esetén adódik. Ekkor láthatóan a gáz Wobbe-száma nem esik 

bele a szabvány által megfogalmazott tartományba (38,40 MJ/m3). A szabvány tehát 

a Wobbe-szám tartománytól való eltérést a relatív sűrűség tartomány felső határér-

tékével szabályozza. Ez ad lehetőséget a H gázminőségtől eltérő minőséggel rendel-

kező gázok közszolgáltatásban történő alkalmazásához.  

 

 

1. ábra  

Metán – szén-dioxid-keverék felső Wobbe-számának 

és relatív sűrűségének változása 
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A hidrogén-tartalomra nem vonatkozik rendelkezés az új szabvány megfogalma-

zásában, ahogyan az nem szerepel a nemzeti szabványban sem. A H2 jelenléte tüze-

léstechnikai szempontból jelentős. Habár a biometán elhanyagolható mértékben tar-

talmaz hidrogént, viszont a szintézisgázok jelentős mértékben fordulhatnak elő. Ha 

élünk azzal a feltételezéssel, hogy a 95 mol% CH4 mellett 5 mol% H2 alkotja a be-

táplálni kívánt gázt, akkor a Wobbe-szám a kívánt tartományon belül helyezkedik 

el, a relatív sűrűség viszont 0,53-ra redukálódik. Ebből következően a hidrogéntar-

talom 5 mol% alatt tartása ajánlott a földgázhálózati betáplálás során. 

A szén-monoxid éghető, rendkívül mérgező gáz, emellett erős redukálószer. A 

földgázokban nem jellemző, viszont a biogázokban nagyon kis mértékben előfordul-

hat. Értékét a holland gyakorlat 1 mol% mértékben maximalizálja.  

A sziloxánok elsősorban szennyvízkezelő- és hulladéklerakó telepi biogázokra 

jellemzőek. Veszélyt a mozgó alkatrészekre jelentenek, hiszen eltüzelésük során 

SiO2 keletkezik, amely kopogást eredményezhet. Egyes kutatások kimutatták, hogy 

a biogáz tisztítási eljárások segítségével a sziloxánok mennyisége akár 0,3 mg/m3 

mennyiségre is csökkenhet. A földgázszállítás során mennyiségét érdemes korlá-

tozni, a jelenleg is folyamatban lévő kutatások várhatóan 5 mg/m3 mennyiséget ma-

ximalizálnak. 

 Az ammónia minden biogáz típusra jellemző. Az égés során NOx emisszió kiala-

kuláshoz vezethet, illetve a fém korrózióját okozza. A folyamat elkerülése érdekében 

a gáz vízgőztartalmát alacsony értéken szükséges tartani. Mivel sem az új szabvány, 

sem ISO szabvány nem fogalmaz meg határértéket az NH3-tartalomra vonatkozóan, 

ezért az egyes nemzetek gyakorlatban alkalmazott feltételei vonatkoznak az egysé-

ges szabvány bevezetése után is. 

A halogénezett szénhidrogének főként a szeméttelepi gázokra jellemzőek. Nem 

megfelelő körülmények között történő eltüzelés esetén dioxinok és furánok kelet-

kezhetnek. 

A szerves halogenidek mennyiségét földgázhálózati betáplálás esetén maximáli-

san 1,5 mg/m3 értéken szükséges korlátozni.  

A biogáz tisztítási eljárások során mikroorganizumusok kerülhetnek a biometán ösz-

szetételébe, amelyek hatása pontosan nem tisztázott, a kérdés jelenleg is kutatás alatt 

áll. A nem hagyományos forrásból származó gázokban előfordulhatnak aromás szén-

hidrogének, melyek károsíthatják a PE vezetékeket, a gumit és a szintetikus anyag-

ból készült szakaszokat, emellett karcinogén hatásúak és a koromképződésben is 

szerepet játszanak. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az idén októberben bevezetni kívánt európai szintű harmonizált gázszolgáltatási 

szabvány a forrásdiverzifikáció és az ellátásbiztonság szempontjából is jelentős sze-

repet tölt be, hiszen bevezetésével egy felhasználási helyre több forrásból érkezhet 

gáz, hiszen az megfelel a szabvány által előírt értékeknek. Várhatóan az így megje-

lenő LNG-import is kismértékben csökkentheti Európa orosz forrástól való függő-
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ségét. Ezen felül nagy szerepet játszhat a megújuló energia felhasználásának növe-

lésében, mivel már földgázminőségűre előkészített biometán kerülhet a földgázhá-

lózatba az előírások betartása mellett.  

A pozitívumok mellett fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy a gázipari vállal-

kozások vegyes érzésekkel fogadják a szabvány bevezetését. Vélhetően csak a gya-

korlatban történő alkalmazás során kaphatunk pontos képet arról, hogy a szabvány 

mennyire „életképes”, az ipari és lakossági fogyasztók hogyan alkalmazkodnak az 

időben változó forrásból származó gázminőségekhez. A kutatások még jelenleg is 

zajlanak erre vonatkozóan, ugyanúgy, ahogy a biometán kísérő összetevőinek egész-

ségre gyakorolt hatásvizsgálata is folyamatban van.  
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