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A project előzményei

2012 szeptemberében a Belügyminisztérium, a területileg illetékes Munkaügyi Központokon 
keresztül  (esetünkben  a  gödöllői)  elindíttatta  a  „Bió-  és  megújuló  energiafelhasználás 
startmunka mintaprogram támogatására” elnevezésű projectet,  melyre Bag Nagyközség 
elsőként jelentkezett, így mi lehettünk a „minta”.

Az előkészített project szakmai tartalma a következő volt:  Bag Nagyközség Önkormányzatá-
nak Polgármesteri  Hivatalában a meglévő,  elavult,  lyukas,  fatüzelésű kazánunkat  kívántuk 
kiváltani egy korszerű, jellemzően faapríték elégetésére szolgáló, de pellett és fa tüzelésére is 
alkalmas új kazánra. A kazán mellett továbbra is megmaradt a két, az új kazán beépítésével 
immár  csak  kisegítő  funkciót  ellátó  (illetve  biztonsági  tartalékként  szolgáló  -  pl.  a  kazán 
meghibásodása  esetén  beüzemelhető)  gázkazán.  Az új  kazán meglétével  az önkormányzat 
komoly energia-megtakarítást érhet el, hiszen az előre programozható, jelentős tüzelőanyag 
tárolásra  képes,  így  éjszaka,  hétvégén  nem kell  a  továbbiakban  használni  az  igen  drága 
gázüzemű kazánjainkat.  Az új kazán tüzelőanyaga az amúgy is önkormányzati  feladatként 
jelentkező ároktisztításokból, elszáradt fák kivágásából keletkezik, melyet egy benzinmoto-
ros, mobil  aprítógéppel  állítanánk elő. A fűtés élőmunka igényét  közhasznú foglalkoztatás 
keretében  kívántuk  megoldani.  A  kazán  korszerűsítés  tökéletesen  kapcsolódik  a  már 
megkezdett fűtésenergia csökkentés programunkhoz, aminek keretében - szintén közfoglal-
koztatottak segítségével - hőszigeteltük a Polgármesteri Hivatal mennyezetét.

Kérelmünket 2012. szeptember 5-én nyújtottuk be a Gödöllői Munkaügyi kirendeltséghez. A 
hatósági  szerződés  megkötésére  2012.  szeptember  21-én  került  sor.  A  project  keretében 
Önkormányzatunk  10.552.240.- forintos anyagi, és további 3.804.996.- forintos munkabérre 
fordítandó,  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyert.  A  project  fizikai  megvalósítása  2012 
novemberének végére befejeződött, az elszámolás december első hetében megtörtént.

Kazánház átalakítása

A project előkészítése során állapítottuk meg, hogy a meglévő 
kazánházunkat kis mértékben bővíteni kell, hogy a 2000 literes 
puffer  tartálynak helyet  találjunk.  Szerencsére a hivatal  azon 
szárnyának épülete éppen kedvező volt erre a célra, hiszen egy 
meglévő terasz alját kellett csak befalazni, a betonacél hálóval 
megerősített aljzat elkészítése után természetesen. A kazánházi 
bővítmény egy kis üvegtéglás ablakot, és egy ajtót is kapott.

A munkával egy helyi vállalkozót bíztunk meg. A SE-TA Plusz 
’12 Kft. (2191 Bag, Rákóczi utca 7.) szakemberei megmutat-
ták,  hogyan  kell  elkészíteni  egy  szakszerű  YTONG  téglás 
falazást, hőszigetelést, kőporos vakolást.

készül a bővítmény beton sávalapja
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a vasalt aljzat utolsó simításai

lassan kész a fal hőszigetelése is

Az apríték kazán

A project keretében, még az előkészítő fázisban, felvettük a kapcsolatot több, apríték kazánt 
forgalmazó céggel. Végül a BioKopRi Kft. mellett  döntöttünk (6436 Sükösd, Templom u. 
1/b.,  www.biomasszakazan.hu info@biopelletkazan.hu), akik nem csak a termékeikről adtak 
árajánlatot,  hanem  itt  a  helyszínen  szakmai  segítséget  is  nyújtottak:  ötletekkel,  műszaki 
megoldásokkal láttak el minket, miként tudnánk a legjobban, leggazdaságosabban megoldani 
az új kazánra való átállást.  Egyetlen dolog nem tisztult  még le az előkészítés során, hogy 
vajon kell-e új kéményt  beépítenünk, avagy megfelel-e a régi, meglévő (végül megfelelt), 
mert ezt a szakemberek a régi kazán elbontásáig nem tudták megállapítani. A pályázatban így 
egy szerelt kéményt is szerepeltettünk, aminek árát végül megspóroltuk.

A következő termékeket rendeltük meg a már említett cégtől:
• 1 db Centromental BIO-CK P Unit 100 kW-os aprítékégető kazánrendszer (kazán, 

égőfej,  vezérlő  szekrény,  kezelő  elektronika,  behordó csigával)  -  3.712.000.-  Ft  + 
ÁFA összegben

• 1 db Centromental CAS 2000 puffer tartály, 10 cm vastag habszivacs szigeteléssel, 4 
db hőmérővel - 350.000.- Ft + ÁFA összegben

• 1 db apríték tároló, a hozzá való bolygatóval - 580.000.- Ft + ÁFA összegben

megérkeznek a tartozékok

mailto:info@biopelletkazan.hu
http://www.biomasszakazan.hu/
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a nehéz elemek mozgatása targoncával történt

közhasznú munkásaink segítettek a kazán és a  
puffer tartály kazánházba juttatásában (a tartály  
már nagyjából a végleges helyén áll)

Az  új  apríték  kazánunkhoz  egy  1  m³-es  apríték 
tároló  is  tartozik  (lásd:  jobbra).  Ezt  a  tárolót 
faaprítékkal töltjük fel.  A teljesen feltöltött  tartály
- hőmérséklettől függően - kb. egy napig elegendő a 
kazánhoz.  A  BioKopRi  Kft.  által  gyártott  és 
forgalmazott  tároló  alján  egy  rugós  bolygató 
szerkezet  található,  amely  az  aprítékot  (vagy 
pelletet) a tartály alján kialakított garatba továbbítja. 
A garatból egy zárt behordó csiga segítségével jut el 
az apríték a kazán égésterébe.

A kazán a  2000 literes  puffer  tartályt  melegíti  fel,  és  ezen 
tartályból történik az egész épület fűtése. Az egész folyamat 
automatizált, számítógép vezérlésű. A rendszer irányítása egy 
kis  kézi  konzolon  keresztül  történik,  ahol  az  összes 
finomhangolás beállítható: kazán ki- és bekapcsolása, kazán 
maximális  hőmérséklete,  puffer  tartályban  tárolt  víz 
maximális  hőmérséklete  (alul  és  felül),  a  behordó  csiga 
sebessége, az apríték tárolóban található bolygatómű fordulat-
száma, munkaideje, két munkavégzés közötti szünete, stb. A 
kazán  finomhangolása  kb.  2  hét  volt,  hiszen  mindent  az 
általunk  termelt  aprítékhoz  (illetve  annak  minőségéhez), 
illetve a hivatal fűtési igényéhez kellett igazítani, szabályozni.
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Az  egész  kazánrendszer  az  összes  létező  biztonsági  berendezéssel  felszerelt.  Fotocellák 
figyelik  az  égés  intenzitását,  több  hőmérő  a  hőmérsékletet  a  kazán,  és  a  puffer  tartály 
különböző  pontjain.  Az  automatika  önállóan  vezérli  az  egyes  részelemeket.  Például  a 
behordócsiga elakadása esetén egy rövid ideig visszafele járatja a csigát, majd újra előre, és 
csak  akkor  áll  le,  illetve  jelez  hibát,  ha  így sem sikerült  az  elakadást  megszüntetnie.  Az 
automatika szükség esetén még vízzel is el tudja árasztani a behordócsigát, ha a kazán lángja 
meggyújtaná  az  abban  lévő  anyagot.  A  forgalmazó  cég  szerint  a  kazán  oly  mértékben 
túlbiztosított, hogy egyszerűen képtelenség elrontani.

A kazán apró átalakítás után (tucatnyi  lamella,  és egy lángterelő lemez kivétele) alkalmas 
fatüzelésre is. Természetesen ebben az esetben sem a behordó csiga, sem az apríték tároló 
nem működik.

A  kazánház  komplett  gépészeti  átalakítása  (meglévő  kazán  kiépítése,  meglévő  kisegítő 
gázkazánok  áttelepítése,  új  kazán  és  tartozékainak  beépítése,  gépészeti  szerelvényezés, 
gépészeti átalakítások, stb. ) 1.145.270.- Ft + ÁFA összegbe került. Ezt a munkát szintén a 
BioKopRi Kft.-től rendeltük meg.

Az aprítógép

A faapríték előállításához mindenképp egy mobil, teherautón szállítható eszközben gondol-
kodtunk, amit a helyszínre kiszállítva tudunk faaprítékot előállítani. Szintén több gyártó több 
termékét megvizsgálva, végül az Erdőgépker Kft.-nél kötöttünk ki (6800 Hódmezővásárhely, 
Dr.  Rapcsák  András  út  49.  www.erdogepker.hu erdogepker@erdogepker.hu).  A  pályázat 
írásakor még egy 1.150.000.- Ft + ÁFA összegű BIO 190-es aprító berendezést terveztünk be, 
de időközben a forgalmazó egy ugyan olyan teljesítményű, olcsóbb, sőt, még kicsit nagyobb 
tudású (beépített rostás) másik berendezést ajánlott, amit végül is megvásároltunk.

Így  jutottunk  hozzá  egy  13  LE-s,  Honda  benzinmotoros,  Negri  R185BHHP13  típusú 
aprítógéphez, 959.071.- Ft + ÁFA összegért, amihez még tartalék késeket is kaptunk.

az aprítógép összeszerelés után

Az aprítógép  üzemeltetésekor  mindenképp  védőeszközökkel  kell  ellátni  a  kezelőket  (erős 
védőkesztyű,  maszk,  sisak,  és  zajvédő),  amiről  a  közhasznú  munkásaink  már  a  rövid 
próbaüzem  során  meg  is  bizonyosodtak,  hiszen  a  gép  viszonylag  hangos.  A  gép  9  cm 
átmérőig tudja felaprítani az ágakat, gallyakat, és 4-5 közhasznú munkás 8 óra alatt kb. 2-3 
napnyi apríték mennyiséget képes ledarálni rajta.

mailto:erdogepker@erdogepker.hu
http://www.erdogepker.hu/


apríték kazán project - Bag, 2012. 6

Gazdaságossági számítás

Természetesen nehéz pontos számítást adni a project megtérüléséről, hiszen a fűtési költség is 
csak becslésen alapulhat, mivel erősen függ a tél „keménységétől”, az időjárás szeszélyeitől, 
és attól, hogy épp melyik napokra esnek az adott évben az ünnepek.

A hivatal éves fűtési költsége (csak gázzal) 4,2-4,7 millió forint körüli összegbe kerülne a mai 
gázárak  mellett.  Ezt  a  költséget  az  elmúlt  években  próbáltuk  a  régi  vegyes  tüzelési 
kazánunkkal  csökkenteni  (papír  és  fa  égetésével),  amíg  az  végleg  tönkre  nem  ment.  A 
hétvégéken,  illetve  ünnepnapokon  azonban  így  is  a  gázkazánokkal  kellett  elvégeznünk  a 
temperálást, illetve előfordult, hogy ilyen-olyan okok miatt rá kellett segíteni a fűtésre. Ezzel 
a módszerrel sikerült a fűtési költségeinket valamivel évi 2 millió forint alá leszorítani. Az új 
kazánunk tüzelőanyaga tulajdonképpen „ingyen” van, hiszen csak az aprítógépbe kellő benzin 
és kenőolaj árát kell megfizetni, ami kb. 50.000.- Ft havonta. A kazán havi többlet villamos 
energia  fogyasztása az előzetes számítások szerint 6-7.000.- Ft. Az apríték kazánunk éves 
költsége így 439.000.- Ft körül alakul, a kazánunk ára tehát valamivel több, mint 2,5 év alatt  
megtérül.

A  favágások,  ároktakarítások  során  keletkezett  gallyak,  vékonyabb  ágak  mindezidáig 
hulladéknak számítottak, azokat - amennyiben nem volt épp érvényben tűzgyújtási tilalom - 
ezidáig  elégették  a  munkásaink.  A kazán  beüzemelésétől  kezdve  ez  a  fahulladék  értékes 
tüzelőanyaggá változott, azt már a szomszédos községekben is gyűjtik a munkásaink. Szintén 
nem elhanyagolható az a költségmegtakarítás sem, amit az önkormányzati területek gallyak, 
ágak és egyéb bedarálható bio-hulladék begyűjtése során, a közhasznú munkások a terület 
megtisztításával végeznek.

A kazánproject keretében a 2 szakmunkás bért kapó közhasznúsként foglalkoztatott kazánfűtő 
mellett  4  segédmunkást  kaptunk,  melyek  bérét  a  Munkaügyi  Központ  fizeti  egy  éven 
keresztül. Ezáltal újabb 6 embert tudtunk bevonni a bagi közhasznú foglalkoztatásba, aminek 
segítségével 6 jellemzően tartósan munkanélküli, roma származású embert tudtunk munkához 
juttatni.

Az aprítékkazán project előnyei pontokba szedve

• A fűtési költség ötödére való csökkentése (150 Ft-os egységnyi gáz helyett 30 Ft-os  
egységnyi aprítékkal fűtünk !), ami miatt a rendszer rendkívül gazdaságos.

• A fűtési energia költségének megspórolásával a komplett rendszer beruházási költsége 
viszonylag gyorsan, 2,5-3 év alatt megtérül.

• Újrahasznosítható energiát használó rendszer, mely nagy mértékben környezetbarát!

• A  fűtőanyag  (faapríték)  begyűjtése  élőmunka  igényes feladat,  így  egy  tucat 
közhasznú munkásnak hasznos, értékteremtő, gazdaságilag jelentős feladatot, munkát 
biztosítunk (mindkét üzemelő kazán esetén).

• A fűtőanyag  begyűjtése  során  az  önkormányzat  külön,  erre  a  feladatra  fordítandó 
költség  nélkül  megtisztítja  a  területeit,  vízelvezető  árkait  a  felesleges,  elszáradt 
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fáktól,  bokroktól,  gaztól  (ez  éves  szinten  akár  több  millió  forintos  
költségmegtakarítást is jelenthet!).

• A közhasznú munkát végző, a munkájukért munkabért kapó embereknek megélhetést 
biztosítunk, ezáltal nem szorulnak rá, hogy törvénytelen úton jussanak bevételekhez, 
így a  bűnözés  csökken  (ennek pontos  költségét  megbecsülni  nehéz,  de  könnyen  
elképzelhető, hogy éves szinten ez is több millió forintos megtakarítást jelent!).

• A terület megtisztítása  tűzbiztonsági szempontból fontos,  megelőzhetők pl.  a bagi-
hévízgyörki  határban,  illetve  a  szőlődombon száraz  időszakban gyakran  előforduló 
tűzesetek,  amik  nyaralókat,  lakóházakat  is  veszélyeztettek (rendszeresen  évi  5-10 
vonulás volt a tűzoltók részéről emiatt!).

• A fűtési rendszer  korszerűsítése, a hagyományos,  elavult technológia kiváltása egy 
modern, számítógép vezérelt, biztonságos működésű rendszerre.

A jövő

Az  apríték  kazánunkat  annyira  jónak  találjuk,  hogy  előkészítés  alatt  áll  egy  saját 
finanszírozású projectünk, aminek keretében a szintén hatalmas gáz-fűtési költségekkel bíró 
kultúrházunk fűtését kívánjuk egy hasonló, 100 kW-os apríték kazánnal megoldani. Ehhez - 
hogy a termelés folyamatos legyen - egy második aprító berendezést is be kívánunk szerezni.

Szintén előkészítés alatt áll annak a lehetőségnek a megvizsgálása, hogy a hivatalban lévő 
kazánunk által termelt hőből a szomszédos Coop boltnak is juttatunk, ami által az ő fűtési 
költségük is csökkenhet, és az önkormányzat is további bevételekhez juthat. Ennek végleges 
eldöntése jövő kora tavasszal, a fűtési szezon végeztével - azaz a kazán teljesítőképességének 
ismeretében történik majd meg.

Mindezeken túl tanulmányozás alatt  áll  annak a lehetőségnek a megvizsgálása is, hogy az 
összegyűjtött  aprítékot  szalmával  keverve  fabrikett  előállítására  is  felhasználnánk  (egy 
hordozható brikettáló gép beszerzésével).  Az így előállított  brikettet  azután értékesítenénk, 
vagy más közintézményeinkben használnánk fel a fűtési költségek csökkentése érdekében.


