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Absztrakt: 2015-ben megjelent a CEN-tagországokra érvényes, a forrásdiverzifikáció és az 

ellátásbiztonság növelését célzó európai szintű gázminőségi előírás, amely elsődleges célja a 

tagországok közötti földgáz szabad áramlásának megteremtése. Az egységes európai előírás-

ban jelentős mértékű szigorodás látható a Magyarországon jelenleg érvényes, a földgázháló-

zati betáplálásra vonatkozó kritériumokhoz viszonyítva. Főként a kéntartalomra, illetve a 

szénhidrogén-harmatpontra érvényes határértékekben látható jelentős eltérés. A szerzők átte-

kintik az egységes európai gázminőségi szabvány által támasztott követelményeket és össze-

vetik a hazai földgázhálózatban megtalálható gázminőségekkel, megfogalmazva a kritikus 

pontokat a betáplálni kívánt gázok tisztításával kapcsolatban. 
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BEVEZETÉS 

Az Európai Unió energiapolitikai elvei egyértelműen a megkülönböztetés-mentes, 

minél nagyobb betáplálási forrásszámot lehetővé tevő, ezáltal az Unión kívüli orszá-

goktól kevésbé függő energiapiacot vázolnak fel. Ebbe a csoportba természetesen a 

földgáz is beletartozik. Az import- és nemzeti földgázforrások jelentős minőségi el-

téréseket mutatnak, amely problémát generál az egyes országok közötti kereskede-

lemben és a tényleges fizikai ellátásban. Ennek leküzdésére az Európai Szabvány-

ügyi Bizottság egy CEN/TC 234 Gázinfrastruktúra nevű munkabizottságot hozott 

létre annak érdekében, hogy az európai gázszolgáltatás – az elektromos hálózatok-

hoz hasonlóan – összekapcsolhatóvá váljon. 

2015-ben megjelent az EN 16726:2015 sz. szabvány, amely tartalmazza azokat a 

H-gázminőségre vonatkozó követelményeket, amelyeknek meg kell felelnie egy 
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adott forrásból származó gáznak ahhoz, hogy betáplálhatóvá váljon a földgázháló-

zatba és részt vehessen a CEN-tagországok közötti gázkereskedelemben. A 2016-

ban megjelent Magyarországon is az MSZ EN 16726:2016 sz. szabvány honosított 

változata, mely követelményei jelentős mértékű eltéréseket mutatnak a jelenleg ér-

vényben lévő gázminőségi előírásokhoz képest. Az európai szintű szabvány megléte 

már nem csak a földgázok, hanem a megújuló gázok betáplálásának feltételét is meg-

alapozza, amelyhez további előírásokat az MSZ EN 16723-1:2017 sz. szabvány tar-

talmaz. 

 

1. A MAGYAR ÉS AZ EURÓPAI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA  

Magyarországon a szabványok alkalmazása 2002. január 1-je óta nem kötelező, vi-

szont a jogszabályoké igen. Hazánkban a földgázminőségre érvényes előírásokat az 

MSZ 1648:2000 Közszolgáltatású, vezetékes földgáz szabvány tartalmazta. Ezen 

követelmények a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET) végrehajtási ren-

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

törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról) (VHR) 11. számú mellékletében találha-

tóak, így ez teremt jogszabályi környezetet az egyes gázminőségek földgázhálózati 

betáplálásához. [1] Az MSZ EN 16726:2016 nemzetközi szintű szabvány magyaror-

szági jogszabályi keretrendszerbe történő integrálása még várat magára, hiszen Ma-

gyarország – Németországhoz és Hollandiához hasonlóan – egy hároméves derogá-

ciós időszakot kapott az új követelményrendszer bevezetéséhez.  

Az EN 16726 szabvány csupán a H-gázcsoportra irányoz elő követelményeket, 

vagyis csak az a gázminőség adható országos távvezetéki hálózatra, amely megfelel 

az előírás minden egyes határértékének. Ellenkező esetben az adott gázminőség csak 

azon hálózatban szolgáltatható, amely bizonyítottan nem csatlakozik olyan hálóza-

tokhoz, melyek határkeresztező pontot érinthetnek. A 2/S-gázcsoportra vonatkozóan 

továbbra is a meglévő követelmények érvényesek.  

Az 1. táblázat a harmonizált európai szabvány, valamint a Magyarországon je-

lenleg is érvényben lévő gázminőségi előírások által megfogalmazott követelmé-

nyek közötti eltéréseket mutatja be.  

A betáplált gáz relatív sűrűsége 0,555 és 0,700 között változhat a 2016-ban meg-

jelent előírások alapján. A nemzeti szabványban erre vonatkozóan előírás nem talál-

ható, a relatív sűrűség értéke közvetett módon kerül szabályozásra a Wobbe-szám 

értékén keresztül. 

A kéntartalom tekintetében a hazai előírás 100 mg/m3 összes illó kéntartalmat és 

20 mg/m3 kénhidrogén-tartalmat maximalizál, amely az európai szintű szabvánnyal 

összevetve nagyon engedékenynek ítélhető, hiszen az 5 mg/m3 hidrogén-szulfid és 

karbonil-szulfid tartalmat, és maximálisan 20 mg/m3 összes illó kéntartalmat irányoz 

elő, ha a nagynyomású hálózatokon szagosítatlan gázt szállítanak. Ellenkező esetben 

ez az érték 30 mg/m3. [2] Láthatóan ez a legszigorúbb eltérés a magyar és az európai 

szintű előírás tekintetében. 

Az O2-tartalom vonatkozásában a magyar szabvány 0,2% (V/V) értéket maxima-

lizál. Az európai szintű előírás ettől jóval szigorúbb, 0,001 mol% értéket határoz meg 
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a földgázhálózatba betáplálni kívánt gáz megengedhető O2-tartalmát tekintve. Ha 

azonban bizonyítható, hogy a gáz nem kerülhet a nagyobb O2-tartalomra érzékeny 

létesítményekbe, akkor az 1,0 mol% érték is megengedhető. [2] 

 

1. táblázat 

 A hazai és európai szintű gázminőségi követelmények összehasonlítása [2] [3] 

Jellemző MSZ EN 16726: 2016 
GET VHR 11. sz.  

melléklete 

Relatív sűrűség – 0,555–0,700 

közvetlenül nincs  

korlátozva,  

közvetetten a  

Wobbe-számon  

keresztül 

Összes kéntartalom mg/m3 20,0 100,0 

Hidrogén-szulfid mg/m3 5,0 20,0 

Oxigén  0,001 mol% 0,2% (V/V) 

Vízharmatpont  –8 oC 70 bar(a)-on legfeljebb 0,17 g/m3 

Szénhidrogén-harmatpont  –2 oC 1–70 bar-on  4 oC 4 MPa-on 

Szén-dioxid mol% 2,5 

közvetlenül nincs 

 korlátozva, közvetetten 

a Wobbe-számon  

keresztül 

 

 

A CO2-tartalom tekintetében sem található rendelkezés a hazai földgázellátó rend-

szerbe történő betáplálás tekintetében, szintén közvetetett módon kerül szabályo-

zásra a Wobbe-számon keresztül. A harmonizált szabvány úgy fogalmaz, hogy a há-

lózatok betáplálási pontjain és a rendszerösszekötési pontokon annak értéke nem ha-

ladhatja meg a 2,5 mol%-ot, viszont ha bizonyíthatóan nem kerül a gáz CO2-tarta-

lomra érzékeny létesítményekbe, pl. földalatti gáztárolóba, akkor értéke legfeljebb 4 

mol%-ig megengedhető. [2] 

A magyar szabvány a maximális vízgőztartalomra ad útmutatást, amelyet a 2/H 

minőségű földgáz esetében 170 mg/m3 mennyiségben szabályoz. Ezek a gázok a 

rendszer szempontjából száraz gáznak minősülnek, ezáltal Magyarországon a szál-

lító és elosztó hálózaton jelentkező nyomások mellett vízkondenzáció nem követke-

zik be. Viszont ez a határérték nagyon magasnak bizonyul az európai tagországok-

hoz viszonyítva, ahol pl. Hollandiában 60 mg/m3 mennyiséget maximalizálnak.  

A CEN által létrehozott szabvány jóval szigorúbb előírást (–8 °C 70 bar(a)-on) ha-

tároz meg az MSZ 1648 sz. szabvány ide vonatkozó rendelkezésénél. [4] [5] 

A nemzeti szabvány 4 oC harmatponti hőmérsékletet határoz meg, amely 40 bar 

nyomáson értendő. Ezzel szemben az európai szabvány által megfogalmazott érték 

–2 oC 1–70 bar nyomástartományban, vagyis ebben az esetben is szigorodás tapasz-

talható a harmonizált európai szabvány tekintetében.  
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Láthatóan számos eltérés jelentkezik a CEN tagországokra vonatkozó gázminő-

ségi követelmények hazai jogrendszerbe való átemelése során, viszont a legjelentő-

sebb eltérés az, hogy jelenleg az MSZ EN 16726 H-gázcsoportra irányuló előírásai 

ellentmondásban vannak a földgázellátásról szóló GET VHR 66/A rendelkezésével, 

amely kimondja, hogy a földgáztermelő nem táplálhat be a szállító- vagy elosztóhá-

lózatba olyan gázt, amely nem elégíti ki a 11. számú mellékletének követelményeit.  

 

2. A HAZAI FÖLDGÁZRENDSZERBE BETÁPLÁLT, ELTÉRŐ FORRÁSBÓL  

SZÁRMAZÓ MINTAGÁZ ÖSSZETÉTELEK 

Magyarországon az európai szintű, a H-gázminőségre vonatkozó előírások várha-

tóan a hároméves derogációs időszak lejárta után, 2019-ben kerülnek bevezetésre. 

Ezt követően kizárólag abban az esetben kerülhet a földgáz a távvezetéki rendszerbe 

betáplálásra, ha az EN 16726 szabvány által felállított minden egyes követelmény-

nek megfelel. Vizsgálatunk alapvető célját az képezte, hogy jelenleg a hazai föld-

gázrendszerben megtalálható gázminőségek milyen mértékben felelnek meg a har-

monizált szabvány által meghatározott előírásoknak, illetve feltárni azokat a kritikus 

pontokat, amelyekre a közszolgáltatásban alkalmazott gázminőségek előkészítése 

során a későbbiekben nagyobb mértékű figyelmet szükséges fordítani.  
 

2. táblázat  

A magyarországi földgázrendszerre jellemző gázminőségek 

 

 
 

A vizsgálathoz kiválasztott, különböző forrásból származó mintagázok esetén alap-

feltételnek tekinthető, hogy azok a földgázhálózati betápláláshoz már előkészített 

minőséggel rendelkeznek. Ebből következően a 2. táblázatban feltüntetett mintaösz-

szetételek mindegyike megfelel a jelenleg érvényben lévő, a GET VHR 11. sz. mel-

lékletében található előírásnak. 

Metán                    CH4 97,975 93,800 85,224 79,111 mol%

Etán                      C2H6 0,815 2,930 6,280 1,998 mol%

Propán                  C3H8 0,295 0,630 1,190 0,965 mol%

i-Bután               i-C4H10 0,006 0,090 0,035 0,299 mol%

n-Bután             n-C4H12 0,006 0,120 0,045 0,121 mol%

i-Pentán             i-C5H12 0,001 0,030 0,015 0,055 mol%

n-Pentán           n-C5H12 0,001 0,020 0,015 0,028 mol%

Heptán                    C6+ 0,001 0,020 0,020 0,199 mol%

Oxigén                      O2 0,0001 0,0001 0,001 0,001 mol%

Hidrogén-szulfid      H2S 0,0001 0,0001 0,001 0,001 mol%

Szén-dioxid             CO2 0,055 1,005 5,535 15,026 mol%

Nitrogén                    N2 0,845 1,355 1,639 2,196 mol%

Termelés I. Termelés II.
Mérték-

egység

In
e
rt

É
g

h
e
tő

Komponens Import földgáz
 Földalatti 

gáztároló
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A táblázatban található import földgázösszetétel jellemzően orosz eredetű, magas 

metántartalommal (> 97 mol%), alacsony inert (< 1,5 mol%), azaz nem éghető és 

magasabbrendű szénhidrogén-tartalommal rendelkezik. Feltüntetésre került egy, a 

hazai földalatti gáztárolókból származó mintagáz, mely esetén szükséges megemlí-

teni, hogy annak minősége jelentősen függ a letárolt gáz forrásától, illetve a tároló-

ban lévő gázminőségtől. Kiválasztásra került továbbá 2 db hazai termelésű mintagáz, 

amelyek esetén alacsonyabb metántartalom, illetve jelentős mértékű inert (7–17 

mol%), főként CO2-tartalom jellemzi összetételüket. 

 

3. AZ EURÓPAI SZINTŰ GÁZMINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ  

MEGFELELŐSÉG VIZSGÁLATA 

A mintagázok vizsgálatához a tüzeléstechnikai- és anyagjellemzők – melyek az ég-

hető gázok közötti összehasonlíthatóságot szolgáltatják – az MSZ ISO 6976:1997 A 

hőérték, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám számítása a gázösszetételből 

c. szabvány alapján kerültek kiszámításra, amelynek eredményei a 3. táblázatban 

találhatóak. [6] 

3. táblázat  

A gázösszetételek tüzeléstechnikai- és anyagjellemzői 

 

 
 

Fontos megemlíteni, hogy a prEN 16726 szabványtervezetben még a felső hőérték-

ből számított Wobbe-szám került megadásra, mint a gázminőség egyik alapparamé-

tere. A Wobbe-szám az adott referenciaállapotra vonatkoztatott felső hőérték és re-

latív sűrűség négyzetgyökének a hányadosa, a gázok cserélhetőségének alapparamé-

tere. [7] Ez a követelmény már nem szerepel a 2015-ben megjelent európai szab-

ványban, hiszen minden egyes ország sajátossága a gázminőséget meghatározó 

Wobbe-szám tartomány. Ezen kérdéssel kapcsolatban jelenleg is vizsgálatok foly-

nak, hiszen túl széles tartomány meghatározása esetén a gyártók által beállított gáz-

készülékek biztonságos és megbízható üzemelése kerülne veszélybe, míg túl szűk 

tartomány esetén egyes források (pl. LNG) eshetnek ki a földgázellátásból. [2] 

A harmonizált gázminőségi követelmény a Wobbe-számot közvetett módon, a 

relatív sűrűség értékén keresztül szabályozza. A relatív sűrűség a gáz és a standard 

Jellemzők Import földgáz
Földalatti 

gáztároló
Termelés I. Termelés II.

Mérték-

egység

Moláris tömeg                      (M) 16,342 17,240 18,367 21,624 kg/kmol

Kompresszibilitási tényező (z) 0,998 0,998 0,998 0,997 -

Relatív sűrűség                     (d) 0,565 0,596 0,635 0,748 -

Sűrűség                                  (ρ) 0,693 0,731 0,779 0,917 kg/m
3

Felső hőérték                      (Hf) 10,503 10,653 10,484 9,134 kWh/m
3

Alsó hőérték                       (Ha) 9,460 9,605 9,459 8,244 kWh/m
3

Alsó Wobbe-szám             (Wa) 12,583 12,438 11,866 9,530 kWh/m
3

Felső Wobbe-szám            (Wf) 13,971 13,796 13,153 10,559 kWh/m
3

Inerttartalom                        (B) 0,895 2,360 5,480 18,216 mol%
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összetételű száraz levegő ugyanazon nyomáson és hőmérsékleten meghatározott sű-

rűségének a hányadosa. [7] Az 1. ábrán a gázösszetételek esetén számított relatív 

sűrűségek láthatóak, az európai szabvány határértékeit is feltüntetve. Egyértelműen 

megállapítható, hogy az import forrásból származó, a földgáztárolóból kitárolt, va-

lamint az alacsonyabb inerttartalommal rendelkező hazai termelésű földgáz megfelel 

a relatív sűrűség esetében állított követelménynek. Ezzel ellentétben a 18 mol% 

inerttartalommal rendelkező hazai termelésű földgáz relatív sűrűsége a felső határ-

érték felett helyezkedik el, melynek oka a jelentős mértékű CO2- és N2-tartalom. 

Ahhoz, hogy az említett gázösszetétel távvezetéki rendszerbe betáplálhatóvá váljon, 

mindenképpen szükséges a CO2 -tartalom nagyobb mértékű leválasztása. Ez a gáz 

jelenleg is regionális hálózatban, szigetüzemben kerül szolgáltatásra. 

 

 

1. ábra: A mintagáz összetételek relatív sűrűség értékei 

 

Mint már említésre került, a legjelentősebb mértékű szigorodás egyértelműen a meg-

engedhető kéntartalom esetén jelentkezik a jelenleg érvényben lévő előírásokhoz vi-

szonyítva. Míg a Beregdaróc, illetve Baumgarten felől érkező, jellemzően orosz im-

port földgáz esetén a nagymértékű gázelőkészítés következtében a kéntartalomban 

nem jeletkezik probléma, addig a hazai termelésű gázösszetételek már nem elégítik ki 

az új előírásokat, ahogyan az a 2. ábrán is megfigyelhető. A szabványnak való meg-

feleltetés céljából nagyobb figyelmet kell fordítani a hazai termelésű gázok kén-, il-

letve kén-hidrogén tartalmának leválasztására a tisztítás és előkészítés során. 
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2. ábra: A vizsgált mintagázok hidrogén-szulfid és összes kéntartalma  

 

 

3. ábra: A mintagáz összetételek szén-dioxid tartalma 

 

A mintagázok oxigéntartalma egyik esetben sem éri el a bevezetni kívánt előírások 

által megfogalmazott határértéket. Esetleges probléma szintén a hazai termelésű 

földgázokra vonatkozóan jelentkezhet, ahol nagyobb figyelmet szükséges fordítani 

azok összetételében jelentkező oxigén mennyiségére.   
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A szénhidrogén- és vízharmatpont kérdéskörével mindenképpen foglalkozni kell 

a földgázok esetében. A Magyarországon jelentkező szállítási és elosztási nyomáso-

kon a vízkondenzáció nem jellemző, hiszen a vízharmatpont-beállítás után a hazai 

földgázellátó rendszerben található gázminőségek gyakorlatilag száraz gáznak te-

kinthetők. Így a kérdés további vizsgálata az új előírások bevezetése után sem szük-

séges. Jelentősebb problémát vethet fel a szénhidrogén-kondenzáció kérdése. A ha-

zai földalatti gáztárolók átalakítása már folyamatban van, hiszen az onnan kitermelt 

földgázok szénhidrogénekben való dúsulása következtében fennáll a szénhidrogén-

kondenzáció veszélye, amely paraméter esetében jelentős szigorodás jelentkezik a 

magyar előírások erre vonatkozó rendelkezéséhez viszonyítva. A hazai termelt gá-

zok esetén szintén probléma állhat elő a jelentős magasabb rendű szénhidrogén-tar-

talom következtében. Ennek értelmében ezen követelménynél is megállapítható, 

hogy mindenképpen egy nagyobb fokú előkészítés szükséges a hazai termelésű gá-

zok szénhidrogén harmatpont beállításához, amely értéke az európai szintű gázmi-

nőségi előírásban –2 °C 1–70 bar nyomástartományon. [4] 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A harmonizált gázminőségi követelmények lehetővé teszik a gáz szabad áramlását a 

CEN-tagországok között, amellyel növelhető az ellátásbiztonság, figyelembe véve a 

teljes értékesítési láncra gyakorolt hatást, a gáz kitermelésétől egészen a felhaszná-

lásig. Megvizsgálva a harmonizált szabvány által támasztott követelményeket, szi-

gorodás jelentkezik az inerttartalomra, a kéntartalomra, valamint a szénhidrogén har-

matpontra vonatkozóan a jelenleg érvényes magyar előírásokhoz képest. Az is lát-

hatóvá válik, hogy probléma jelentkezik a hazai termelésű gázokkal kapcsolatban. 

Ahhoz, hogy ezen gázminőségek a későbbiekben távvezetéki hálózatra adhatóak le-

gyenek, mindenképpen ajánlatos egy nagyobb mértékű gáztisztítás és előkészítés.  

A hazai termelésű földgázok esetében egyre nagyobb probléma az inerttartalom nö-

vekvő jelenléte azok összetételében. Megfelelő mértékű kezelés nélkül a gáz csak 

regionális hálózatba lesz táplálható az európai szabvány jogszabályi keretek közé 

emelése után, esetlegesen egyéb alternatíva szükséges azok felhasználásához.  
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