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Absztrakt. Magyarország az Európai Unió tagjaként kötelezettséget vállalt arra, hogy kö-

zép- és hosszú távú energetikai célkitűzéseiben egyre nagyobb szerepet biztosítson a meg-

újuló energiahordozók részére. Jelenleg ebben a „megújuló csokorban” fő elemként még 

mindig a szilárd biomassza szerepel. Látni kell azt is, hogy a hazai energetikai hálózataink-

ban a villamos rendszer mellett a földgázhálózat is igen komoly kiépítettséggel rendelkezik, 

településeink 92,1%-a kapcsolódik az országos földgázhálózathoz, és a magyar lakásállo-

mány 74,9%-a csatlakozik a földgázelosztó hálózatokhoz. 2014 végén 74 db biogázüzem 

működött Magyarországon, mindösszesen 69,5 MW beépített elektromos teljesítménnyel. 

Az itt megtermelt biogáz a 2014. évi magyar földgázfogyasztás 1,1–1,6%-ának megfelelő 

energiatartalmat jelent. A szerző a cikkben a fenti kérdéskört tárgyalja, bemutatva annak 

lényegi kérdéseit. 

Kulcsszavak: biogáz, biometán, földgázhálózati betáplálás, gázminőség 

 

1. BEVEZETÉS 

A biogázra épített kiserőművekben előállított energia villamos áram és hő formájá-

ban keletkezik. A villamos áramot az üzem vagy saját céljaira használja fel, vagy 

döntő többségükben a villamos hálózatba táplálja az energiaátalakítás és -szállítás 

veszteségeivel terhelve azt. Az ezzel egy időben megtermelt hő, jobb esetben, teljes 

mértékben az üzemben kerül felhasználásra, rosszabb esetben szintén veszteség-

ként jelenhet meg. Mindezeket egybevéve és a magyar földgázrendszer lehetősége-

it kihasználva, a biogáz megfelelő tisztítás és előkészítés után a földgázhálózaton 

keresztül közel teljes energiatartalmában a végfelhasználóhoz juttatható, azaz a 

jelenlegi alkalmazási formáktól jelentősebb hatásfokkal lenne hasznosítható.  

Az Unió elveinek megfelelően már 2003-ban hazai jogszabályi kötelezettség-

ként megjelent a biogázok földgázhálózatba történő, megkülönböztetéstől mentes 

betáplálási lehetőségének biztosítása. A mai napig azonban ilyen projekt Magyar-

országon nem valósult meg, bár az erre vonatkozó igények egyre inkább megjelen-

nek az elosztói engedélyesek ügyfélszolgálatainál. Európai léptékben mérve 2014 

végén 257 db ilyen betápláló üzem működött. Az ehhez szükséges műszaki megol-

dások az európai és hazai piacokon rendelkezésre állnak, elérhetőek. Előre vetítve 

a következő évek várható tendenciáit, fel kell készülni az ilyen irányú tervezési 

tevékenységet folytatóknak a megjelenő új műszaki kihívásokra, és választ kell 

tudni adni ezekre a magyar gázipar igényeit, valamint az európai megvalósult gya-

korlatokat is figyelembe véve.  
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2. A BIOGÁZOK FÖLDGÁZHÁLÓZATI BETÁPLÁLÁSA EURÓPÁBAN 

 

 
 

1. ábra  

Biogáztermelés az Európai Unióban 2013-ban 

Forrás: EurObservER Biogas Barometer 2014 

 

A Biogas Barometer 2014 év végi jelentése értelmében 560,14 PJ energiatartalmú 

biogáz került megtermelésre Európában 2013-ban. A legnagyobb mennyiséget 

ebből Németország produkálta, összesen 281,22 PJ-nak megfelelő biogázt termelt. 

Ezt követte Olaszország (76,00 PJ) és az Egyesült Királyság (76,38 PJ). Magyaror-

szág 3,44 PJ biogázt termelt. 
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Ezt a teljes mennyiséget megközelítőleg 14 ezer biogázüzem termelte meg Eu-

rópában. Az alapanyagok tekintetében az üzemek 69,0%-a mezőgazdasági, állattar-

tási, és élelmiszeripari hulladékokat hasznosított, 21,6%-uk a szeméttelepeken 

keletkező gázokat hasznosította, és csupán 9,4%-uk üzemelt szennyvíziszap alap-

anyaggal. Magyarországon ez az arány 58,2:17,4:24,4, azaz itthon megközelítőleg 

az európai arányok láthatóak. A biogáztermelés nagyságát és az alapanyagok sze-

rinti megoszlást mutatja az 1. ábra ktoe mértékegységben. 

Megvizsgálva az üzemek számát abból a szempontból, hogy melyekben műkö-

dik a biogázok tisztításra alkalmas berendezés, már jóval kisebb darabszámot ka-

punk. Az üzemek közül 331 db (az összes üzem 2,4%-a) rendelkezett csupán hoz-

zákapcsolt tisztító egységgel (upgrade üzemmel) is, mely a keletkező biogázt föld-

gázhálózati minőségűvé (továbbiakban biometán) tisztítja. Az így előkészített gáz 

már alkalmas földgázhálózati betáplálásra vagy gépjármű-üzemanyagként történő 

hasznosításra. A 331 db-ból földgázhálózati csatlakozással 257 db rendelkezett. 

Mindez azt jelenti, hogy 77,6%-uk, azaz ¾-ed részük közvetlenül a földgázhálózat-

ra dolgozik. Alapanyag tekintetében ezen üzemek 81,8 százaléka mezőgazdasági, 

állattartási és élelmiszeripari hulladékokból állítja elő a gázt.  
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2. ábra  

Upgrade üzemek száma Európában 

Forrás: Up-grading Plant List IEA Bioenergy Task 37, 2014. 

 

Szennyvíziszapot 14,7% használ, és 3,5% a szeméttelepi gázokra alapozott bio-

gáztelep. Az arányok oka ott keresendő, hogy az adott országban milyen szabályo-

zás vonatkozik a földgázhálózatba betáplálandó biogázok minőségi előírásaira. 

Azon hét országban, ahol létezik előírás a betáplálásra, jellemzően tiltott a szenny-

vízgáz és a depóniagáz hálózati beinjektálása. Egyedül a hollandok engedélyezik a 
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szeméttelepi gázok tisztítás utáni betáplálását. A 2. ábra az egyes országokban 

működő upgrade üzemek számát, valamint az ezek közül földgázhálózathoz csatla-

koztatottak számát mutatja. A jobb láthatóság érdekében a német üzemek darab-

száma nem került teljes egészében ábrázolásra. 

Egyértelműen látható, hogy Németország esetében minden ilyen üzem rendel-

kezik földgázhálózati csatlakozással, akárcsak Hollandiában. A svédeknél, a fin-

neknél és a norvégoknál inkább a gépjármű üzemanyagként történő hasznosítás 

jellemző. Magyarország esetében egy helyen történik biometán termelés, az Észak-

Zalai Víz- és Csatornamű Zrt-ben Zalaegerszegen. A cég 2011 óta saját hibaelhárí-

tásra használt kishaszon flottáját üzemelteti a biometánnal (Bio-CNG), valamint a 

Zala Volán Zrt. új beszerzésű CNG üzemű buszait is itt töltik.   

Az 1. táblázat az üzemeket biogáztermelő kapacitásukkal együtt mutatja. A 331 

db biometánt termelő üzem mindösszesen 261 ezer m3/h biogáz kapacitással ren-

delkezik. Ezen biogázok átlagos metántartalmát 55%-nak feltételezve, ez éves szin-

ten kb. 2,3 milliárd m3 megtermelt biogázt jelent. 97% metán tartalmú gázban kife-

jezve, kb. 1,3 milliárd m3 biometánt jelent Európában, éves szinten. És mire is len-

ne elegendő ennyi biometán? Például a 2014-es éves magyar földgázigény 17,1%-

ának fedezésére. 
1. táblázat  

Az Európában üzemelő upgrade üzemek száma és teljesítménye 

Forrásalap: http://www.iea-biogas.net 

Ország

Upgrade 

üzemek 

száma, db

Földgáz-

hálózati 

betáplálás, 

db Kapacitás

Németország 165 165 189 380 Nm
3
/h

Hollandia 21 21 16 720 Nm
3
/h

Svájc 19 17 6 020 Nm
3
/h

Svédország 52 9 4 300 Nm
3
/h

Ausztria 12 6 2 760 Nm
3
/h

Egyesült Királyság 27 26 31 010 Nm
3
/h

Franciaország 9 2 330 Nm
3
/h

Luxembourg 3 2 650 Nm
3
/h

Dánia 7 6 8400 Nm
3
/h

Finnország 9 2 1400 Nm
3
/h

Norvégia 4 1 500 Nm
3
/h

Magyarország 1 0 0 Nm
3
/h

Izland 1 0 0 Nm
3
/h

Spanyolország 1 0 0 Nm
3
/h

Mindösszesen 331 257 261 470 Nm
3
/h

77,64% 2 290 477 200 Nm
3
/év biogáz (55% CH4)

1 298 724 186 Nm
3
/év biometán (97% CH4)

1 298,72 millió m
3
/év biometán (97% CH4)  
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3. BIOGÁZ POTENCIÁL MAGYARORSZÁGON 

A következőkben nézzük meg, hogy mekkora biometán potenciállal rendelkezik 

Magyarország, és ebből jelenleg mennyit hasznosítunk. A Magyarországon üzeme-

lő biogáztelepekről jelenleg nincs hiteles nyilvántartás. Az elméleti vizsgálatokra a 

Magyar Biogáz Egyesület honlapján elérhető adatbázisban szereplő üzemek, vala-

mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kiserőműi engedélyes 

listája alapján került sor.  2014 végén 47 db mezőgazdasági, állattartási és élelmi-

szeripari alapanyagokra épülő biogázüzem működött, mely összességében 45,7 

MW beépített elektromos teljesítményt jelentett. A 11 db szennyvíztisztító telephez 

kapcsolt biogázüzem 13,1 MW beépített elektromos teljesítménnyel rendelkezett, 

amihez csatlakozik a kb. 700 ezer m3/év biometán kapacitással rendelkező zala-

egerszegi szennyvíztisztító Bio-CNG üzemanyagával. A 16 db kommunális hulla-

déklerakóra épülő biogázüzem 10,7 MW beépített elektromos teljesítményű. Mint 

a felsorolásból is látható, az üzemek egyetlen kivétellel áramot és hőt termelnek az 

előállított biogázból. Ez közel 70 MW beépített elektromos teljesítményt jelent. Az 

üzemek által termelt biogáz mennyiségek egy feltételezett átlagos elektromos ha-

tásfok (40%) segítségével kerültek meghatározásra. Azaz visszaszámolható volt a 

leadott elektromos teljesítményhez szükséges, biogáz oldalon beviendő teljesít-

mény. A CHP-egységek feltételezett éves kihasználási óraszáma 7 000 volt a szá-

mítások során. A mezőgazdasági, állattartási és élelmiszeripari alapanyagokra, 

valamint a csatornagázra épülő biogázüzemek esetében 70%-os metán és 30%-os 

szén-dioxid-, a kommunális szeméttelepekre épülő biogázüzemek esetében 50%-os 

metán és 50%-os szén-dioxid-összetétel került figyelembevételre. A megtermelt 

gáz minimális és maximális mennyisége az MSZ 1648: 2000 szabvány által, a há-

lózatban szolgáltatott földgáz felső hőérték tartományának megfelelően 31,00 és 

45,28 MJ/m3 szélsőértékeknél lett figyelembe véve. Az elméletileg termelhető 

biometán mennyisége a visszaszámolt teljesítmény és a felső hőértékek szorzatából 

kapható órai, napi és éves mennyiségekben. A számítási folyamatot (SZUNYOG, 

2012) publikáció tartalmazza részletesen. Ennyi alapanyagból éves szinten 120–

170 millió m3 H földgázminőségű biometán lenne belőle előállítható. Amennyiben 

ezt az értéket vonatkoztatjuk Magyarország 2014. évi földgáz felhasználásához, azt 

kapjuk, hogy annak csupán 1,1–1,6%-a. Mindez azt jelenti, hogy ha minden meg-

lévő biogázüzemünk el lenne látva gáztisztító egységgel, és a földgázhálózathoz is 

csatlakozna, akkor is csak az éves földgázigény 1–2 százaléka lenne kiváltható 

vele. 

Ehhez képest az ország elméleti biogáz potenciálja ettől jóval jelentősebb, akár 

140 PJ/év értéket is elérhet (SZUNYOG, 2008). Ettől jóval kevesebb a technikai, 

azaz ténylegesen hasznosítható mennyiség, mely egyes szerzők szerint (BAI, 

BARTHA, MAROSVÖLGYI, BARÓTFI) még így is eléri a 40–77 PJ/év mértéket. 

Mindezt figyelembe véve megállapítható, hogy az elméleti potenciál mintegy 3,6 

milliárd orosz földgáz egyenértékkel, a technikai potenciál pedig 1,0–2,0 milliárd 

m3 értékkel egyenlő. Ez az ország éves földgázfelhasználásnak kb. 13,2–26,3%-át 

tesz ki.  
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A fenti becslésekkel azt kívánta a szerző kifejezni, hogy a jelenlegi magyar 

energiapolitika biogázok általi földgáz importfüggőség csökkentéshez köthető 

irányszámai túlzóak. A biogáz tehát jelen van mint sokoldalúan hasznosítható zöld 

energiaforrás, azonban a szerepét nem szabad a földgázzal szemben túlértékelni. 

Más oldalról közelítve a kérdést viszont elmondható, hogy jelentős kiaknázatlan 

potenciállal rendelkezünk még ezen a téren, melyet érdemes volna hasznosítani.  

 

4. A BIOMETÁN BETÁPLÁLÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

A biogázok földgázhálózati betáplálására jelenleg hét európai országban vonatkoz-

nak előírások. Ezek jellemzően a betáplálni kívánt gáz minőségére és forrására 

fogalmaznak meg követelményeket (2. táblázat). Az előírások alapját az adott or-

szágban érvényes földgázminőségi rendelkezések adják (ezek lehetnek törvényi, 

szabvány vagy egyéb típusú szabályok), melyek jellemzően azon összetevőkre 

vonatkozó határértékekkel kerültek kiegészítésre, melyek a biogázokra igen, de a 

földgázokra nem vagy csak nyomokban jellemzőek. Az előírások nemzeti hatás-

körben készülnek, az adott ország ide vonatkozó szabályozási gyakorlatának meg-

felelően. Ausztriában az Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach, 

Franciaországban a Gaz de France, Németországban a Deutsche Vereinigung für 

das Gas- und Wasserfaches e.V., Hollandiában a holland DTe (Dutch Regulator), 

Svédországban a Swedish Standard, Svájcban a Schweizerischer Verein des Gas- 

und Wasserfaches és Lengyelországban egy nemzeti szabvány ad idevonatkozó 

előírást. Svájc az egyetlen ország, ahol a betáplálni kívánt biogáz minőségi köve-

telményeit két kategóriára bontják. A korlátlan betáplálás (teljes értékű cseregáz) 

esetén a metán és szén-dioxid-tartalomra vonatkoznak előírások. Ebben a kategóri-

ában gyakorlatilag a hálózatban szolgáltatott földgáz minőségét írják elő a biogá-

zok számára is. A korlátozott betáplálás esetén (adalékgáz) fontos a keverékgáz 

minőségének folyamatos monitorozása és a bekevert mennyiség szabályozása, 

mivel a betáplált gáz minősége igen jelentős mértékben eltér a hálózatban szállítot-

tól.  

Magyarországon jelenleg nincs jogszabályi vagy szabványba foglalt előírás a 

földgázhálózatba táplálandó vagy gépjármű-üzemanyagként hasznosítandó biogá-

zok vonatkozásában. A 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (továbbiakban 

GET) tartalmaz megfogalmazást a földgázhálózatba táplálandó „földgáz minőségű, 

biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok”-kal kapcsolat-

ban. Legfontosabb peremfeltételként szerepel, hogy a hálózatba betáplálni kívánt 

éghető gáz minőségének meg kell felelnie a földgáz minőségére vonatkozó köve-

telményeknek. Ezek a követelmények jelenleg a törvény végrehajtási rendeletének 

[19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról (továbbiakban VHR)] 11. számú mellékletében 

találhatók. A rendelet idevonatkozó határértékei tulajdonképpen megegyeznek az 

MSZ 1648: 2000 Közszolgáltatású földgáz c. magyar szabvány előírásaival. Ezen 

előírások változására lehet számítani néhány hónapon belül, amikor megjelenhet az 
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egységes európai földgázminőség kialakítását célzó európai uniós előírás a magyar 

jogszabályi keretrendszerbe integrálva.  
2. táblázat  

A biogázok földgázhálózati betáplálására vonatkozó európai előírások 

Forrás: Bailón-Hinge, 2012 

Ország Biometánra vonatkozó szabá-

lyozás 

Megjegyzés 

Ausztria ÖVGW G31 (2001) a gáz össze-

tételről. G33 (2006) a biogáz 

alapú megújuló gázok földgázhá-

lózati betáplálásáról. ÖVGW 

G79 a szagosításról. 

Tiltott a szeméttelepi és szennyvízgázok 

földgázhálózati betáplálása. 

Franciaország n02004-555 (2004) nemzeti 

előírás, AFG B562-1 technikai 

követelmények, B562-2 elosztó 

és szállító hálózatokra vonatkozó 

követelmények. 

Tiltott a szennyvíztelepi és ipari hulladé-

kokból származó gázok betáplálása. Ter-

vezett a felülvizsgálata. 

Németország DVGW G260 (2008) a gáz ösz-

szetételéről. G264 (2004) a meg-

újuló forrásból származó gázok 

földgázhálózati betáplálásáról. G 

280-1 és G 280-2 a szagosításról. 

A szabályozás megengedi a biometán 

adalékgázként történő betáplálását. Ez 

lehetővé teszi a különböző hőértékű bio-

gázok hálózati betáplálását addig a mérté-

kig, amíg a hálózatban szolgáltatott gáz 

minősége nem lép ki a határérték sávból.  

Hollandia Törvény a helyi gázhálózatokra 

vonatkozó követelményekről 

(2006) 

Engedélyezett minden biogáztípus föld-

gázhálózati betáplálása, beleértve a depó-

niagázokat is. A holland gyakorlat eddig 

nem mutatott semmilyen negatív hatást az 

ellátásban, vagy a rendszerüzemeltetésben 

ezen gázok betáplálása kapcsán. 

Svédország SS155438 (1999) svéd szabvány Svédország rendelkezik egy nemzeti szab-

vánnyal, melyet a svéd autóiparral közö-

sen fejlesztettek ki a biogázok gépjármű-

üzemanyagként történő alkalmazásához. A 

szabvány a földgázhálózati betáplálást is 

megengedi.  

Svájc SVGW G13-09 (2008) gázminő-

ségi követelmények. SVGW G11 

a szagosításról. SVGW G209 a 

földgázhálózathoz történő csat-

lakozás technikai feltételei. 

Két különböző gázminőségi követelmény 

megengedett: adalékgázként való korláto-

zott betáplálás (a tisztított biogáz metán 

tartalma min. 50%) és cseregázként való 

korlátlan betáplálás (a biometán metán 

tartama min. 96 %). Az eredeti G13 elő-

írás (2004) 2008-ban kiegészítésre került 

újabb összetevők határértékére vonatkozó-

an (ammónia, nehézfémek, szénhidrogé-

nek, sziloxánok). A szeméttelepi gázok 

hálózati betáplálása azonban tiltott. 

Lengyelország PN-C-04752: 2011 és PN-C-

04753: 2011 nemzeti szabvá-

nyok. 

Tiltott a szeméttelepi és szennyvízgázok 

földgázhálózati betáplálása. 
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Az Európai Szabványügyi Bizottság CEN/TC 408 munkacsoportja (Project 

Committee - Natural Gas and Biomethane for Use in Transport and Biomethane for 

Injection in the Natural Gas Grid Földgáz és biometán használata a közlekedésben 

és a biometán földgázhálózati betáplálása) az alábbi szabványjavaslatok kidolgo-

zását végzi: 

 prEN 16723-1 Natural Gas and Biomethane for Use in Transport and Bio-

methane for Injection in the Natural Gas Network - Part 1: Specifications for 

Biomethane for Injection in the Natural Gas Network A biometán földgázhá-

lózati betáplálására vonatkozó előírások (jelenleg kidolgozás alatt). 

 prEN 16723-2 Natural Gas and Biomethane for Use in Transport and Bio-

methane for Injection in the Natural Gas Network - Part 2: Automotive Fuel 

Specifications A közlekedésben használt üzemanyagokra vonatkozó előírá-

sok (jelenleg jóváhagyás alatt). 

 Proposed Limit Values for Contaminants in Biomethane Based on Health as-

sessment Criteri A biometán egészségre hatást gyakoroló összetevőinek ja-

vasolt határértékei (kidolgozás alatt). 

A munkacsoportban az alábbi országok képviselői vesznek részt: Ausztria 

(ASI), Belgium (NBN), Bulgária (BDS), Csehország (UNMZ), Dánia (DS), Finn-

ország (SFS), Franciaország (AFNOR), Németország (DIN), Nagy Britannia (BSI), 

Görögország (ELOT), Olaszország (UNI), Lettország (LVS), Norvégia (SN), Szlo-

vénia (SIST), Szlovákia (SUTN), Spanyolország (AENOR), Svédország (SIS). 

Másik, a földgázipar szempontjából meghatározó dokumentum a Magyar Föld-

gázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (röviden ÜKSZ), mely pontosan 

rögzíti az egyes szerződéses viszonyban szemben álló felek közötti jogokat és köte-

lességeket, valamint műszaki megoldásokat a magyar földgázipar szereplői között. 

Tulajdonképpen ez a dokumentum az idevonatkozó jogszabályi rendelkezések 

előírásait képezi le a napi gyakorlat szintjére. A földgázellátásról szóló törvény 

másik meghatározó rendelkezése, hogy a biogáztermelőt is földgáztermelőnek kell 

tekinteni, és a rá vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni (GET 72. §). 

Ezen előírások alapján tulajdonképpen megteremtésre került a biogázok hálózati 

betáplálásának jogszabályi lehetősége, azonban ezek alapján nem lehet minden 

részletkérdésre pontos választ kapni. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni, a 

földgáztermelő és a biogáztermelő más volument és más gázminőséget állít elő, 

eltérő nyomásokon. További problémát ad a földgázrendszerbe beengedhető gáz 

minősége. A VHR erről úgy rendelkezik, hogy gyakorlatilag az MSZ 1648: Köz-

szolgáltatású, vezetékes földgáz nemzeti szabvány előírásait beemelte a 11. számú 

mellékletébe. Ez mindaddig megfelelő, amíg a biogázok és a földgázok eltérő ösz-

szetételéből adódó komponensek nem kerülnek szóba. A földgázrendszer üzemel-

tetői (akik az általuk működtetett rendszerek biztonságáért és folyamatos működő-

képességért felelnek) mindaddig jogosan nehezíthetik meg az ilyen forrásból szár-

mazó gázok betáplálását rendszerükbe, amíg az idevonatkozó nemzetközi kutatá-

sok eredményeit is felhasználva, kiegészítésre nem kerül a minőségi követelmény-

rendszer. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK 

Európai szinten mind a biogáztermelői oldaláról, mind a földgázipar oldaláról lát-

ható érdeklődés mutatkozik a földgázhálózati betáplálást illetően. A termelői oldal 

elsősorban a kötelező áramátvétel folyamatosan változó gazdasági és jogszabályi 

környezetét szeretné átváltoztatni egy kiszámíthatóbb formára. A betáplálás a fent 

vázolt hazai környezetben még nem teljesen szabályozott, de hozzá kell tenni, hogy 

a magyar gázipar a földgázhálózati betáplálást már tudja kezelni a jelenlegi szabá-

lyozási környezetben.  Jelenleg a biogáz előállítására használható potenciálunk alig 

van kihasználva, pedig alapanyag bőven rendelkezésre állna. Ez azt jelenti, hogy 

európai léptékben is el vagyunk maradva a felhasználás tekintetében. Amíg a bio-

metán önköltségi ára magasabb lesz a földgáz áránál, addig ösztönző és támogatási 

rendszer hiányában nem lesz erőteljes fejlődés. 

A földgázipar szereplői a jogszabályi kötelezettségüknek szeretnének megfelel-

ni a betáplálásra való felkészüléssel. Az ő szempontjukból nem is annyira a betáp-

lálandó gázmennyiségek, hanem inkább a betáplálással kapcsolatos minőségi (biz-

tonsági) követelmények és az elszámolásban jelentkező anomáliák jelentik a leg-

fontosabb kérdéseket. A peremfeltételek Európa számos országában adottak, és 

már láthatók az egységes földgázpiac kialakítása érdekében tett egységesítési tö-

rekvések is a gázminőség oldaláról. Az európai földgázpiac tehát készül a biometán 

fogadására. 

Látni kell azt is, hogy a reálisan hálózatba táplálható biogáz mennyiségek nem 

alkalmasak a földgáz importfüggőségünk kezelésére. A hazai jogszabályi környe-

zet szintén megfelelő irányvonalat ad a technológia elterjedéséhez, azonban még 

részleteiben továbbra is hiányos. A szakpolitika idevonatkozó intézkedései még 

továbbra is váratnak magukra. 
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