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1 BEVEZETÉS, CÉLKIT ŐZÉSEK 
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A hatalmas környezeti terhelés, mely a jelenlegi energiagazdálkodás 

következtében alakult ki, megoldási alternatívák kidolgozását követeli meg. 

A dolgozat alapvetıen mikroökonómiai eszközök segítségével kívánja 

bemutatni a megújuló energiaforrások használatának gazdasági kérdéseit.  

A magyarországi környezeti adottságok alapján rendelkezésre álló 

lehetıségek közül az elemzés a biomassza egyes elemeinek és a napenergia 

direkt hasznosításának vizsgálatára szőkül.  

Természetesen a vállalati szint jövedelmezıségét makrogazdasági tényezık, 

mint például a nemzeti ill. európai energiapolitika, támogatási rendszerek, 

adminisztratív szabályozási eszközök, nemzetközi környezetvédelmi 

egyezmények is befolyásolják. Ezek bemutatása csak olyan mélységben 

történik, hogy a téma fı irányvonalának vonatkozó elemei tisztázhatóak 

legyenek. Mivel a biomassza agrárproduktum, a dolgozatban helyet kap egy 

rövid agrárgazdasági kitekintés is, mely a biomassza hasznosítás hátterét 

jelentı mezıgazdasági termelı szektort érintı változásokat dolgozza fel.  

A mikroökonómiai megközelítés mind elméleti mind gyakorlati 

alkalmazásként jelenik meg a dolgozatban. Az elméleti alapokat a 

környezetgazdaságtan tárgykörébe tartozó modellek áttekintése jelenti, a 

gyakorlati alkalmazás pedig konkrét projektek értékelésén keresztül valósul 

meg. 

Az egyes megújuló energiaforrások gazdaságossági szempontból való 

értékelése egy számítástechnikai eszközök alkalmazásával elkészített 

beruházás-gazdaságossági modell alapján történik, melyben nagy hangsúlyt 

kap különbözı szcenáriók bemutatása is. Az egyes technológiák ebben a 

modellben külsı adottságként jelennek meg, hiszen ezeknek elemzését sem 

a jelölt szakmai felkészültsége sem a kutatás feltételei nem tették lehetıvé. 

Továbbá a dolgozat annak ellenére, hogy a bemutatott projektek gazdasági 
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mutatói az alkalmazott technológia függvényeként értelmezhetık, nem 

kíván mőszaki megállapításokat tenni. 

A megelızı kutatás során problémaként merült fel, hogy az egyes megújuló 

energiatermelési módok gazdaságossági elemzésének harmonizálása illetve 

az eredmények összehasonlítása miként oldható meg. Ez mind a konkrét 

pénzügyi módszereket, mind a megvizsgált beruházások jellemzıit (méret, a 

beruházás ideje, háztartási ill. ipari alkalmazás) egyaránt érinti. Ebbıl 

adódóan a szakirodalom áttekintését követı önálló beruházás-

gazdaságossági elemzések az adott projektre szőkítve, elkülönítve 

értelmezendık. Az összehasonlítást a feltárt modellprojektek alapján 

számított fajlagos beruházási költségek, a dinamikus megtérülési idık és a 

fajlagos környezeti értékek (mely például a megtakarított emissziók 

nagyságával azonosítható) összevetésével érhetı el. Továbbá ennek 

kiterjesztését jelentheti Pálosi Dániel szélenergia- és vízenergia-

hasznosításra kiterjedı kutatási eredményeivel való további összehasonlítás, 

mert a két szerzı által felhasznált metodika - az elmúlt évek közös 

kutatómunkájának eredményeképp - nagymértékben harmonizálódott. 

A projektek értékelésénél kiemelt célként fogalmazódott meg, hogy az 

adatok hátterében ténylegesen is alkalmazott technológia, s valóságos piaci 

környezet álljon. Így az eredmények a „zöldenergia”- termelés 

gazdaságossági sikerében kételkedı befektetıket arra sarkallhatják, hogy 

alapos helyzetelemzést követıen az itt bemutatottakhoz hasonló, 

jövıorientált befektetéseket hajtsanak végre. Mindezzel az alternatív 

lehetıségekhez hasonlóan a profitérdekeket szem elıtt tartva 

hozzájárulhatnak az adott régió, ország sikeréhez és környezeti értékeinek 

megırzéséhez. Továbbá a számítások a konkrét projektek esetében 

rámutathatnak az állami támogatás szükséges mértékére, a jelenlegi 

támogatási szint változtatásának irányaira. 
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2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
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2.1 Globális energetikai problémák 

 

A ’klímaváltozás’, ’a biológiai sokszínőség csökkenése’, ’a talajerózió’, ’az 

esıerdık irtása’, ’a savas esık’ ’az ivóvízhiány’ – mindezen címszavak az 

ember és természet között egyre inkább elmélyülı válságra utalnak. Az 

1992-es ENSZ Rio de Janeiro-i Környezet és Fejlıdés Világkonferencia óta 

világos, hogy a világmérető krízisbıl kivezetı út a fenntartható fejlıdés 

mentén vezet. 

Az ökológiai és a dolgozatban nem elemzett humán krízis megfékezése 

akkor lehetséges, ha a társadalmak hajlandóságot mutatnak jelenlegi 

gazdálkodási és fogyasztási szokásaik átgondolására, és ezek szociális 

tekintetben igazságosabb, környezeti vonatkozásban pedig jövıorientáltabb 

átalakítására. Másként fogalmazva elkerülhetetlen egy világmérető szociális, 

gazdasági és környezeti fordulat. 

A nemzetközi Környezet és Fejlıdés Bizottság1 által 1987-ben elkészített 

jelentés szerint a fenntartható fejlıdés lényege, hogy a jelenlegi fogyasztás 

nem okozhatja a jövı generációi életfeltételeinek szőkülését. 

A fenntartható fejlıdés fogalmának egyik legfontosabb elınye, hogy immár 

az ökológiai problémákat nem elkülönítve tárgyalja, hanem kiterjeszti 

gazdasági és társadalmi területekre, és ezzel megteremti egy társadalmi 

fordulat nélkülözhetetlen elıfeltételét. A fenntartható fejlıdés kereteit nem 

ökológiai kérdések alkotják, viszont minden olyan társadalmi és gazdasági 

koncepció, mely ökológiai értelemben deficites, a fejlıdés zsákutcája. 

Természetesen a fenntartható fejlıdés definíciójából nem következnek 

direkt módon objektív mutatószámok, melyek egzakt szabályokat állítanak 

                                                 
1 World Commission on Environment and Development, vezetıje Gro Harlem Brundtland 
asszony, egykori svéd miniszterelnök 
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fel a természet használatával kapcsolatban. Sokkal inkább erkölcsi 

törvényszerőségek ezek, melyek bizonyos cselekedeteket, termékeket 

véglegesen elutasítanak. 

Valószínősíthetı, hogy a történelmünk során eddig rendelkezésre álló, nem 

regeneratív energiaforrások a jövıben teljesen kimerülnek, illetve 

kitermelésük a helyettesítı termékek árához viszonyítva gazdaságtalanná 

válik. „Mértéktartó becslések szerint az olaj 40-50 évig, a földgáz 80-100 

évig, a szén 250-300 évig elegendı, ha a jelenlegi (1990) felhasználási 

ütemet és technológiákat vesszük figyelembe” (Láng, 2003) Fontos 

megjegyezni, hogy a teljes kimerülés várható ideje - napjaink tapasztalata 

szerint - jóval késıbbre is tehetı, hiszen a felhasználással párhuzamosan 

folyamatos az újabb, de többnyire már csak költségesebben mővelhetı 

lelıhelyek feltárása. A becsült készletek körüli bizonytalanság abból is 

érezhetı, hogy a várható kimerülés idıpontját illetıen a témában megjelenı 

publikációk jelentıs eltéréseket mutatnak. Ezt támasztják alá az alábbi hazai 

forrás számadatai, melyek a fent idézettektıl számottevıen eltérnek. A 

becsült rendelkezésre álló készleteket, a felhasználást és a kimerülés várható 

idıpontját az 1. táblázat mutatja.  

Mindez az emberiséget a már elért életszínvonal megırzése érdekében új 

források felkutatására készteti. Ezen új lehetıségek keresésénél elsıdleges 

szempont a tisztaság és a biztonság, ugyanis a bioszféra további szennyezést 

csak hatalmas környezeti károk árán képes elviselni. 
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1. Táblázat: A fosszilis és nukleáris energiahordozók felhasználása és ismert készletei 
(Loss, R. In Buday-Sántha, 2002) 
 
 Felhasználás 

1990 (KSZE. t) 
Ismert készlet 

(t) 
Kifogy az 1990-

es fogyasztás 
mellett 

Kıolaj 3,5x109 1011 2018 

Szén 2,5x109 9x1011 2350 

Földgáz 1,5x109 7x1010 2037 

Atom 0,5x109 2,6x1010 2042 

 

 
1. ábra: A világ teljes primerenergia-felhasználása millió tonna nyersolaj 
egyenértéken2 (1971-2004) (IEA, 2006) /Coal: szén, Oil: nyersolaj, Gas: földgáz, Nuclear: 
nukleáris, Hydro: víz, Combustible Renewables&Waste: éghetı megújulók és hulladék, 
Other: szél, nap, geotermikus/ 
 

A 1. ábráról egyértelmően leolvasható, hogy a világ primerenergia-

felhasználása alapvetıen a fosszilis energiahordozókon (szén, gáz, olaj) és a 

                                                 
2 Million tonnes of oil equivalent (Mtoe), 1 Mtoe=4,1868*104 TJ 
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nukleáris energián nyugszik. A 2. ábra a 2004-es fogyasztási szerkezetet 

mutatja százalékos formában. Ezek szerint a 2004. évben világszinten 

csupán 13,2 % a megújuló energiaforrások részaránya.  

Gáz
20,9%

Olaj
34,3%

Szén
25,1%

Egyéb (szél, nap, 
geotermikus)

0,4%

Éghetı 
megújulók és 

hulladék
10,6%

Nukleáris
6,5%

Víz
2,2%

 
2. ábra: A világ teljes primerenergia-felhasználásának megoszlása energiahordozók 
szerint (2004),  (IEA, 2006) 
 

A fosszilis energiahordozók elégetése okozta hatalmas szennyezési szint 

mögött a föld népességét tekintve egy igazságtalan eloszlás áll, ugyanis az 

OECD3-t alapul véve a föld lakosságának 18%-a fogyasztja az 

energiaforrások 50%-át (3. ábra). A kialakult helyzetet jól szemlélteti az 4. 

és a 5. ábra, melyen a föld teljes energiafelhasználásának és lakosságának 

megoszlása látható. 

 

                                                 
3 Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, 
Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Japán, Korea, 
Luxemburg, Mexikó, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Lengyelország, Portugália, 
Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Egyesült Királyság, Egyesült 
Államok 
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3. ábra:Az energiafelhasználás Lorenz-görbéje4 
 

korábbi USSR
8,9%

Latin-Amerika
4,4%

OECD
49,8%

Nem OECD 
Európa
0,9%

Kína
14,7%

Ázsia (Kína 
nélkül)
11,7% Afrika

5,3%

Közel-Kelet
4,3%

 
4. ábra: A világ teljes primerenergia-felhasználásának megoszlása régiók szerint 
(2004), Forrás: (IEA, 2006) 
 

                                                 
4 A Lorenz-görbe egy egységoldalú négyzetben két volumenadat kumulált megoszlási 
viszonyszámait veti össze. Amennyiben a görbe jelentısen eltér az átlótól, a megfigyelési 
egységek részesedése a két jelenségben különbözı.  
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5. ábra: A világ lakosságának megoszlása régiók szerint (2004) (IEA, 2006) 
 

A fosszilis energiahordozók elégetése számos káros-anyag emissziót 

eredményez. Ezek közül a 6. ábrán indikátorszerően a globális 

klímaváltozásért nagyban felelıs széndioxid kibocsátás kerül bemutatásra. 

 

 
6. ábra: A világ egyes régióinak teljes széndioxid kibocsátása millió tonnában (1971-
2004) (IEA, 2006) 
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 „Modellszámítások szerint, ha a széndioxid kibocsátás trendje folytatódik, 

2100-ban a Föld átlagos hımérséklete 3,5 °C-kal lesz magasabb, mint 1990-

ben. Optimistább számítások szerint a széndioxid kibocsátás csökkeni fog, 

és az általános hımérséklet növekedés 1,5 °C-ra prognosztizálható. A 

valóságos változás lényegében attól függ, mint tesz az emberiség a jövıben. 

A széndioxid kibocsátás több mint 90 százaléka a fosszilis energiaforrások 

elégetésekor keletkezik, a fennmaradó rész pedig a növekvı erdıirtások 

következménye. A globális felmelegedésért 50 százalékban a fosszilis 

energiák alkalmazása a felelıs” (Farkas, 2003). A fenti idézetben szereplı 

számok erısen vitathatók; ennek ellenére bizonyos, hogy szükséges az 

ember által okozott negatív környezeti hatások mérséklése. 

A fejezet a környezet állapotáról meglehetısen borúlátó képet fest. Ennek 

egyik oka, hogy felhívja a figyelmet a szükséges tennivalókra. Másfelıl a 

leírtak hően tükrözik az aktuális szakirodalom hangulatát, hozzáállását. 

Megfigyelhetı, hogy a kortárs kutatók mindig borúlátóbb képet festenek a 

jövıbeni kedvezıtlen változások kapcsán, mint ami ténylegesen 

bekövetkezik majd. Erre jó példa Láng István vezette kutatócsoport 1985-

ben készített biomassza jelentése, mely az akkori (1980) 4,4 millió tonnás 

gázolaj felhasználásból kiindulva 2000-re 5 millió tonnát prognosztizált 

(jelenleg kb. 2,5 millió tonnát fogyasztunk), így a helyettesítést jóval 

nehezebbnek értékelte, mint amekkora problémát ez ténylegesen okozott. 

Mindezek ellenére, a teendık sürgısek és a technikai fejlıdés egészen 

biztosan nem jelent automatikus megoldást minden jelenlegi környezeti 

problémára. 
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2.2 A megújuló energiaforrások alkalmazásának jelentısége 

 

Az elızı fejezetben található táblázatban megjelent a fosszilis 

energiahordozók becsült készlete és a várható felhasználás. Annak ellenére, 

hogy a becslések tévedhetnek, az emberiségnek elıbb, vagy utóbb, de 

mindenképpen szembe kell néznie ezek kimerülésével (illetve a kitermelés 

gazdaságtalanná válásával) és lépéseket kell tenni a mind teljesebb 

helyettesítésük irányába. Az energiafelhasználás hatékonyságának növelése 

a technológiai fejlesztések sikerétıl függıen ugyan néhány évtizeddel 

kitolhatja a teljes kimerülés idejét, ugyanakkor mindez nem nyújt valódi 

megoldást a problémára. (A technológiai fejlıdés illusztrálására jó példa, 

hogy egy átlagos széntüzeléső erımő 1990-es technológia mellett 

kibocsátott 216-278 g Cekv/kWh emissziója 2005-2020-as technológia esetén 

181 g Cekv/kWh-ra mérséklıdik (Giber, 2006). A kérdés szigorúan 

környezeti oldalát tekintve megállapítható, hogy a fosszilis energiahordozók 

eltüzelésének mérséklése ill. mielıbbi leállítása máris kívánatos lenne, mert 

a késlekedés a földi életet károsan érintı, vissza nem fordítható 

következményekkel jár. Természetesen a fosszilis energiahordozók 

kiváltása gazdasági és társadalmi tényezık miatt reálisan csak fokozatosan 

történhet. Ha a megújuló energiaforrások használata a legtöbb lehetıség és 

technológia esetében gazdaságos volna, nem kellene megvárni a 

hagyományos források teljes kimerülését. Ennek elérésérıl, a költségek 

környezetgazdasági értelemben vett helyes számbavételérıl a következı 

fejezetekben lesz szó. 

A megújuló energiaforrások használata mindezek alapján hozzájárul a 

meglévı energiakészletek megóvásához és a földi bioszféra védelméhez. 
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Továbbá lehetıvé teszi, hogy hosszú távon, fenntartható módon jusson az 

emberiség kellı mennyiségő energiához. 

„A Földön kívüli külsı forrásként mai ismereteink szerint egyedül a Napnak 

van, illetve lehet jelentısége. Minthogy a Naptól származó energia napról 

napra megújítható ezért ezeket az energiaforrásokat megújuló 

energiaforrásoknak hívjuk” (Barótfi, 1993). 

A megújuló energiaforrásokon a fenti definíció szerint olyan természetes 

rendszereket, folyamtokat értünk, melyekben állandó regeneráció 

következik be. „A megújuló energiaforrások alternatívát kínálnak az 

energiakészletek (fosszilis energiahordozók) elhasználásának mérséklésére, 

ezért a megújuló energiaforrásokat nevezik alternatív energiahordozóknak 

is. 

A Nap energiája közvetlenül sugárzás útján, vagy közvetve a biomasszában, 

a szél, a víz és a geotermikus energiában áll rendelkezésünkre” (Barótfi, 

1993). 
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2.3 Energiapolitikai célkit őzések 

 

2.3.1 Magyarország célkitőzései a megújuló erıforrások kapcsán 

 

„Az energetikai szektor legáltalánosabb célja és feladata a társadalmi-

gazdasági fejlıdéshez szükséges energia megbízható, gazdaságos és 

környezetet kímélı szolgáltatása. Szerepe a GDP elıállításában sok 

vonatkozásban stratégiai jelentıségő” (Giber, 2006). 

„Az energiatermelés és –felhasználás mennyisége és minısége jelentısen 

befolyásolja az ország gazdasági helyzetét és versenyképességét, valamint 

környezeti terhelése révén az életminıséget” (Farkas, 2003). 

„Magyarország energiahelyzete sérülékeny, hiszen energiaszükségletünk 

több mint kétharmadát importból fedezzük, és ez az arány a jövıben tovább 

nı. Egy ország energia-ellátásának biztonságát növelik a belsı 

energiaforrások, köztük a megújuló energiák… (Tóth, 2004). 

A fenti idézeteket összefoglalva megállapítható, hogy az energetika 

kulcsszerepet tölt be egy nemzetgazdaságban. Magyarország esetében 

megújuló források alkalmazása nem csak a környezet megóvását segíti elı, 

hanem hozzájárul az energiahordozók importjának mérsékléséhez, 

foglalkoztatási és vidékfejlesztési célok eléréséhez, egyszóval a gazdaság 

fejlıdéséhez. 

„Megújuló energiaforrásként Magyarországon a biomassza, a bioüzemanyag 

és kisebb mértékben a szélenergia, valamint lokálisan, decentralizáltan a 

földhı (geotermikus energia) és a napkollektoros hıtermelés hasznosítása 

jön számításba” (Giber, 2006). 
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„Támogatás nélkül azonban a megújuló energiák alkalmazása ma még 

általában nem gazdaságos és – különösen a szélenergia – 

rendszerszabályozási problémákat is okoz. A vázolt elınyök ellenére a 

megújuló energiák alkalmazásával nem célszerő túllépni a támogatások még 

tolerálható és a rendszerirányítás által még kezelhetı szintjét” (Giber, 

2006). 

Izgalmas kérdés, vajon a fenti idézet írója mit ért a megújuló energiákra 

kifizetett „még tolerálható” támogatási szinten, s ez a „tolerálható szint” 

mennyiben függvénye az adott ország fejlettségi szintjének, vagy lakossága 

életszínvonalának. 

Az MVM adatai szerint (Gerse – Oroszki, 2006) 2005-ben biomasszából, 

biogázból, illetve szélerımővel és vízerımővel elıállított összes villamos 

energia átvételekor kifizetett támogatás 13869 MFt volt. Ez súlyozott 

számtani átlaggal kifejezve 7,58 Ft/kWh támogatás (a termelési adatok a 2. 

táblázatban találhatók). (Gerse – Oroszki, 2006) a támogatások súlyozott 

számtani átlagát az értékesített villamos-energia mennyiségbıl számolja, 

nem pedig a termelési adatokból, így náluk ez az érték 8,81 Ft/kWh.) A 

fosszilis energiahordozókkal elıállított villamos-energia fajlagos externális 

költségei az 2. táblázatban találhatók. Ezek súlyozott számtani átlaga 10,9 

Ft/kWh.  

Közgazdasági szempontból ésszerőnek tőnik az érvelés, miszerint a 

megújulók támogatása minimum akkora legyen, hogy az átvételi ár az 

önköltséget olyan mértékben haladja meg, mely lehetıséget teremt arra, 

hogy a beruházás jövedelmezısége az alternatív lehetıségekhez képest 

megfelelı legyen. Ennek a feltételnek az aktuális hazai átvételi árak 

nemzetközi összehasonlításban is eleget tesznek. Másik lehetıségként 

felmerülhetne, hogy a fosszilis energiatermelés önköltségét az externális 

költségeivel megnövelnék. Ez csak fokozatosan kivitelezhetı, mert az 
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azonnali váltás a fogyasztókra nézve elviselhetetlen áremelkedés 

eredményezne. Távolabbról szemlélve végsı soron a többletterheket 

mindkét esetben a fogyasztó fizeti meg. 

 

2. táblázat: A villamos-energia termelés teljes technológiai láncára vetített fajlagos, 
átlagos externális költségek különbözı termelési módok esetében (Giber, 2006) és 
(Gerse – Oroszki, 2006) 

 Villamosenergia-
termelés (2005) 

(GWh) 

Externális kölségek 
(Ft/kWh) 

(1 EUR=250 Ft) 

Szén 6977 19,4 
Olaj 466 9,3 

Földgáz 12337 6,1 
Súlyozott átlag 10,9 

Víz 208 0,8 
Biomassza 1612 1,4 

Szél 10 0,5 
Súlyozott átlag 1,3 

 

„A biomassza erımőkapacitás csak részben és átmenetileg támaszkodhat a 

hagyományos erdıgazdálkodásra, a távlati bázist az élelmiszer és takarmány 

célú termelésbıl kivonandó földterületek hasznosításához, a 

vidékfejlesztéshez is jelentısen hozzájáruló energiaültetvényekkel kell 

biztosítani” (Gerse, 2006). Ennek részletezésére a következı fejezetben 

kerül sor, mely a téma által indukált egyéb agrárgazdasági kérdéseket 

összefogva tárgyalja. 

Az energiapolitikai célkitőzések témájában mindenképpen felmerül a 

kérdés, vajon a megújulóknak mekkora részarányt, és ezt mikorra kell 

(szabad) elérnie? 

„A megújuló energiaforrások lehetséges energetikai szerepe a hazai 

közvélekedésben jelenleg túlértékelt. A magyarországi megújuló 

energiafelhasználás reálisnak tekinthetı részaránya 2030-ig mintegy 10%-ot 
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érhet el. Az ily módon, a lehetıségeinkhez illesztett megújuló 

energiapolitika a bioüzemanyag-termelés kiemelt fejlesztése révén 

elsısorban a közlekedés energiastruktúrájára lesz kedvezı hatással 

(kıolajtakarékosság, szén-dioxid-emisszió csökkenése), de ha hazai 

agrárbázison valósul meg, akkor javít az agrártermelés struktúráján is” 

(Giber, 2006).  

2030-ra a megújulók az egészhez viszonyított 10%-os aránya elsı ránézésre 

kevesellhetı. A mai energiafelhasználást alapul véve amennyiben ezt az 

arányt kizárólag a bioüzemanyagok használatával kellene elérni, ezek 60-70 

%-os bekeverése lenne szükséges. Természetesen a bioüzemanyagokat 

jelentısen kiegészítik egyéb megújuló források, de így már a fenti példa 

alapján reálisabbnak tőnik a 10%-os elvárás. 

A hazai energiapolitika a regeneratív energiaforrások részarányának 

növekedésén túl ugyancsak komoly kihívása, miként kezeli az energiaárak 

világviszonylatban tapasztalható tartós, folyamatos növekedését. Az árak 

emelkedése a primer-energiahordozók világpiaci árának emelkedése miatt 

elkerülhetetlen, a kérdés csak az, vajon az adott ország árképzésében hogyan 

jelenik mindez meg. A következı idézet a fogyasztói árak tekintetében 

valóságos képet fest a hazai helyzetrıl. 

„Tudomásul kell venni, hogy a fogyasztói árak alapja egyre inkább a belsı 

(internális) és a külsı (externális) költségeket egyaránt tartalmazó 

társadalmi költség. Az árakat a piaci folyamatoknak kell kialakítaniuk, de az 

államnak a maga eszközeivel olyan befolyásolásra kell törekednie, ami az 

energia-megtakarításra, az energiafogyasztás csökkentésére ösztönöz és 

megdrágítja a csúcsidejő fogyasztást. …A vezetékes energia alapvetı 

szolgáltatásnak minısül és általában csak korlátozottan (vagy egyáltalán 

nem) helyettesíthetı. Ennek következtében bizonyos alacsony 

kockázatviselı képességő csoportok (a lakosság és esetleg a 
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kisvállalkozások egy része) esetében szükséges a piaci hatások tompítása az 

alapvetı szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetısége és a társadalmi 

szolidaritás jegyében” (Giber, 2006). 

A 7. ábra a háztartások által vásárolt villamos energia átlagárának alakulását 

szemlélteti Magyarország és az európai OECD országok átlagát mutatva. 

Látható, hogy az ezredforduló óta tartós az árak emelkedése, emellett hogy a 

vizsgált periódusban a hazai és európai árak közeledtek egymáshoz. 

Ugyanakkor azt is érdemes ehhez az ábrához megjegyezni, hogy a magyar 

áremelkedési vonal sokkal világosabb „üzenetet” közvetít, mint az európai 

OECD országoké. 
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7. ábra: A háztartások által vásárolt villamos energia átlagárak alakulása (Gerse – 
Oroszki, 2006) 
 

Az energiafelhasználás egyik közgazdasági mutatója az energiaintenzitás 

(energiaigényesség). Ez az indikátor megmutatja, milyen arányban áll az 

energiafelhasználás a hazai össztermékkel (GDP), másként kifejezve az 

adott nemzetgazdaságban mennyi energiára van szükség adott egységnyi 

GDP elıállításához. Ez a mutató egy számba sőrítve tartalmaz 

információkat a nemzetgazdaság összes energiafelhasználásáról, az 
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energiafelhasználás technikai hatékonyságáról és a gazdaság GDP-elıállítás 

képességérıl. További vizsgálatok célja lehet, hogy ezen három elem közül 

az aktuális és múltbeli hazai értékek esetében melyik dominál és idézi elı a 

változásokat. „…az energiahatékonyság értékét csak kisebb részben 

határozza meg maga az energetika – az energiaszolgáltatás és az 

energiafogyasztás hatásfokán, illetve szorzatukon, az energiahasznosítási 

hatásfokon keresztül –, a GDP-n keresztül nagyobb súllyal befolyásolja azt 

a nemzetgazdaság értékteremtı képessége. Magyarország számára az 

energiahatékonyság növelése alapvetı prioritás, mivel ez az egyetlen olyan 

eszköz, amely az energiapolitika mindhárom alapkövetelményének 

teljesítéséhez hozzájárul, azaz az ellátásbiztonsági, a környezetvédelmi és a 

gazdasági versenyképességi alapkövetelmények teljesítését egyaránt segíti” 

(Giber, 2006). 

Az 1107/1999 (X.8.) határozatában „a Kormány célul tőzte ki, hogy a hazai 

össztermék (GDP) hosszabb távú, mintegy 5% évi átlagos üteméhez az 

energiafelhasználás éves átlagos növekedési üteme ne haladja meg az 1,5 

%-ot (Láng, 2003). Ennek megvalósulásának biztosítékaként a határozat 

mellékletében található Cselekvési Program több területre vonatkozóan 

rögzíti az energiatakarékosság alapvetı kritériumait. Az energetikai 

problémák jelentısen és a legegyszerőbb módon mérsékelhetık 

takarékossági intézkedések bevezetésével, illetve a takarékosság 

fokozásával. 

A 8. ábrán látható, hogyan alakult az energiaintenzitás mutatószáma 

Magyarország, Ausztria és az Európai Unió esetében, 1993 és 2004 között. 

A számadat 1000 EUR GDP megtermeléséhez szükséges, és kg-ban mért 

nyersolaj felhasználását mutatja. Hogy az infláció kiküszöbölhetı legyen, a 

GDP adatok 1995-ös árakon szerepelnek. A diagramon jól látható, hogy az 

energiaintenzitás értéke Magyarországon drasztikusan, az Európai Unióban 
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enyhén csökken, Ausztria esetében állandó. „Az energiaigényesség 

csökkenése az energiatakarékosság mellett a gazdasági struktúra 

változásának is köszönhetı. A magyar gazdaságban jelentısen növekedett a 

nem energiaintenzív ágazatok aránya (gépipari ágazatok, elektronika, 

telekommunikáció, egyéb szolgáltató ágazatok), míg az energiaintenzív 

ágazatok (kohászat, alapanyag termelés, stb.) aránya csökkent” (Fekete, 

2003). Az adatok mindemellett a még elıttünk álló hatalmas megtakarítási 

lehetıségekre is utalnak. 
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8. ábra: Az energiaintenzitás alakulása az Európai Unióban, Magyarországon és 
Ausztriában (1993-2004) Eurostat: Energieintensität der Wirtschaft  
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9. ábra: Magyarország teljes primerenergia-felhasználása millió tonna nyersolaj 
egyenértéken (1971-2004) (IEA, 2006) /Coal: szén, Oil: nyersolaj, Gas: földgáz, Nuclear: 
nukleáris, Hydro: víz, Combustible Renewables&Waste: éghetı megújulók és hulladék, 
Geothermal/solar/wind: geotermikus, nap, szél/ 
 

A 9. ábrán látható, hogy a legnagyobb energiaigény a nyolcvanas évek 

végén jelentkezett. A kilencvenes évek elején a gazdasági visszaesés 

következtében lényegesen mérséklıdött a primer energia-felhasználás. Az 

évtized közepétıl napjainkig 25-26 millió tonna nyersolajnak megfelelı 

értéken stagnálás mutatkozik. Az összetételt illetıen megállapítható, hogy a 

megfigyelési idıszakban a szén rovására a gázfelhasználás folyamatosan 

bıvült. A Paksi atomerımő megnyitása óta a nukleáris energia mennyisége 

állandó; az olajfelhasználás kismértékben csökken. A megújuló 

energiaforrások részarányának növekedésében áttörés nem tapasztalható. A 

2004. évi felhasznált primerenergia megoszlását a 10. ábra mutatja. 
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10. ábra: Magyarország teljes primerenergia-felhasználásának megoszlása 
energiahordozók szerint (2004) (IEA, 2006) 
 

Érdemes a hazai felhasznált megújuló erıforrások részarányát összevetni az 

Európai Unió országainak vonatkozó adataival (11. ábra). Magyarországon 

a megújulók részaránya összesen 3,8% (10. ábra), így az ország az Európai 

Unió országai között a 20. helyen áll a megújuló energiaforrások 

részarányának tekintetében. 
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11. ábra: Az Európai Unió országainak primer-energiafelhasználásból a megújulók 
(biomassza, szél, nap, víz, geotermikus, hulladék) részaránya 2004-ben 
(http://www.iea.org/Textbase/stats/graphsearch.asp Letöltés: 2007. 05. 05.) 
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Ha az energiafelhasználás, -termelés tárgykörét a megújuló 

energiaforrásokra szőkítjük, megállapítható, hogy a napenergia hasznosítása 

országos energetikai szinten jelentéktelen, a vízenergia és a geotermikus 

energia felhasználása elenyészı és konstans. Az egyetlen országos szinten 

jelentıséggel bíró megújuló energiaforrás a biomassza, melynek 

felhasználása az ezredfordulót követıen jelentısen, több mint kétszeresére 

emelkedett (12. ábra.) A hazai helyzetet önmagában értékelni nehéz, 

ugyanakkor nyugati szomszédunk adataival egybevetve jelentıs lemaradás 

tapasztalható (13. ábra). Ausztria regeneratív energiatermelése 

hozzávetılegesen ötször akkora, mint Magyarországé (érdemes az ordináta-

tengely léptékét szemügyre venni). Természetesen a két ország eltérı 

földrajzi adottságokkal rendelkezik, és ennek a dolgozatnak nem témája 

ezen különbségek feltárása és elemzése, mégis szembeötlı a különbség. 
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12. ábra: Megújuló primerenergia-termelés Magyarországon (1993-2005) Eurostat: 
Primärerzeugung von erneuerbarer Energie: Biomasse, Wasserkraft, Erdwärme, Wind- 
und Solarenergie, Gerse-Oroszki (2006) 
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13. ábra: Megújuló primerenergia-termelés Ausztriában (1993-2004) Eurostat: 
Primärerzeugung von erneuerbarer Energie: Biomasse, Wasserkraft, Erdwärme, Wind- 
und Solarenergie 
 

Az Európai Unió és egyéb nemzetközi szerzıdések alapján kialakított és 

számszerősített, a hazai megújuló energiaforrások alkalmazására és az 

emisszió-csökkentésre vonatkozó hazai vállalásokat a 3. táblázat 

tartalmazza. A vállalt arányok a jelenlegi helyzet alapján teljesíthetınek 

tőnnek. A széndioxid-emisszió kapcsán mindenképp érdemes megjegyezni, 

hogy a kilencvenes években bekövetkezett jelentıs primerenergia-

felhasználás csökkenés következtében a jelenlegi széndioxid-kibocsátás az 

Eurostat adatai szerint hozzávetıleg 70 százaléka az 1990-es szintnek. 
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3. Táblázat: A megújuló erıforrások használatára és az emisszió-csökkentésre 
vonatkozó Magyarország által vállalt célértékek (Udovecz, 2006) 

 2003 2010 2012 

A megújuló források aránya 3,6% 7% - 

A megújuló erıforrásokkal elıállított villamos 

áram aránya 

0,8% 3,6% - 

A megújuló erıforrásokból elıállított hajtóanyag 

aránya 

0% 5,75%* - 

A Kiotói-egyezmény alapján vállalt széndioxid-

emisszió csökkenés 

- - 6% 

*Magyarország vállalása biohajtóanyagra vonatkozóan 2010-re 2% volt, amit késıbb 
módosítottak 4%-ra. Az 5,75% kezdetben csak ajánlás volt a tagországok részére, késıbb 
vált kötelezıvé. 

2.3.2 Az Európai Unió célkitőzései a megújuló erıforrások kapcsán 

A világon mindenütt növelni kell a regeneratív energiahordozók 

részarányát. Ez Európára halmozottan igaz, hiszen az Európai Unió 

energiahordozókra vonatkozó importfüggısége megfelelı intézkedések 

foganatosítása nélkül 2020-ra eléri a 70%-ot. 

Az Európai Uniót emellett nemzetközi szerzıdések is kötik a fosszilis 

energiahordozók eltüzelésével keletkezı káros emissziók csökkentésére. 

Ezek közül itt a Kiotói-egyezmény kerül kiemelésre. Az Unió azt vállalta, 

hogy 2003 és 2012 között az 1990-es szinthez képest 8%-kal csökkenti a 

széndioxid-emisszióját. Ennek a lebonyolítása az egyes országok egyéni 

vállalásai, illetve a nemzeti kiosztási tervek szerint történik. A Kiotói-

egyezmény különös értéke, hogy a környezetszennyezést közgazdasági 

eszközökkel kezeli, mégpedig a kiosztási terven felül kibocsátó 

vállalatoknak a többlet-emisszióért kvótavásárlás formájában fizetniük kell, 

így a szennyezés ott csökken, ahol az a legolcsóbban visszaszorítható. Ez 

arra sarkalja a profitorientált gazdálkodókat, hogy jobb technológiát 
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alkalmazva, kevesebb szennyezı anyag kibocsátása mellett termeljenek. 

Ezzel megvalósul, hogy a szennyezık versenyhátrányba kerülnek és 

kiszorulnak a piacról. Közgazdasági értelemben valójában az externális 

költségek piacivá tételérıl van szó, ennek részletezésére a következı 

fejezetben kerül sor. 

A fenti európai energiapolitika az európai jogalkotásban is visszatükrözıdik. 

Lásd: 2001/77/EK (2001. szeptember 27.) a belsı villamosenergia-piacon a 

megújuló energiaforrásokból elıállított villamos energia támogatásáról; 

2003/87/EK (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 

egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 

96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról; 2003/30/EK (2003. május 8.) a 

bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedésben való 

használatának támogatásáról; 2004/101/EK (2004. október 27.) az 

üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 

rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói 

Jegyzıkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történı módosításáról; 

Fehér könyv – Európai közlekedéspolitika 2010-ig: a döntés ideje, 2001. 

szeptember 12., COM (2001) 370 végleges; Zöld könyv – Európai stratégia 

az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképességéért és biztonságáért, 

2006. március 8., COM (2006) 105 végleges); „Megújuló energia útiterv” -

Megújuló energiák a XXI. Században: egy fenntartható jövı építése, COM 

(2006) 848.). 

A továbbiakban (Giber, 2006) alapján az európai energetika jövıképe kerül 

felvázolásra.  

A 2000-ben kiadott Zöld Könyv megállapítása szerint – amit több más 

Uniós dokumentum is megerısített – az energiapolitika legfontosabb 

alapkövetelményei a következık: 

− az energiaellátás biztonságának szavatolása; 
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− a fenntartható fejlıdés feltételeinek biztosítása, ami egyrészt a 

természeti erıforrások kímélésének, másrészt a környezet 

megóvásának és a környezeti szennyezés mérséklésének 

követelményét jelenti; 

− a gazdaságosság, a gazdasági versenyképesség biztosítása, ami azt 

jelenti, hogy az energiapolitika a maga eszközeivel segítse a 

nemzetgazdaság versenyképességének folyamatos fenntartását, 

illetve növelését; 

− szociális felelısség a nehéz helyzetben lévı állampolgárokkal 

szemben. 

 

A Zöld Könyv a következı legfontosabb prioritásokat és eszközöket 

fogalmazta meg a fenti alapkövetelmények teljesítése, illetve 

összeegyeztetése érdekében: 

− Az energiahatékonyság, az energiamegtakarítások fokozásával az 

energiaigények mérséklése, amely egyszerre szolgálja az 

ellátásbiztonság, a környezetvédelem és általában a gazdasági 

versenyképesség javítására vonatkozó alapkövetelményeket. 

− Megfelelı energiahordozó-struktúra kialakítása, s azon belül a 

megújuló energiaforrások részarányának erıteljes növelése az 

energiafelhasználásban, amely ugyancsak egyidejőleg javítja az 

ellátásbiztonságot és csökkenti a környezetszennyezést. 

− Jó gazdasági és politikai kapcsolatok fenntartása az energiaszállító és 

-tranzitáló országokkal, többek között új együttmőködési formák 

kialakításával eme országok energiarendszerei modernizációjának 

támogatásával. Mindez alapvetıen az ellátásbiztonság javítását 

szolgálja. 
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− Az energiaforrás-diverzifikáció szélesítése a szállítási kapacitások 

bıvítésével és a szállítóvezeték-rendszerek fejlesztésével. Ez 

ugyancsak az ellátásbiztonság javítását szolgálja. 

 

Mindezekhez képest a 2007 márciusában elfogadott, hosszú távú 

elképzeléseket összegzı „Megújuló energia útiterv” alapján megállapítható, 

hogy a bemutatott alapkövetelmények, illetve prioritások bizonyos mértékig 

változtak, a hangsúly eltolódott.  

A dokumentum szerint az EU energiapolitikájában kiemelt szerepek 

sorrendje:  

- az ellátásbiztonság  

- az európai energiapiac liberalizációja és integrációja 

- a megújuló energiaforrások részarányának növelése 

- az energiahatékonyság, takarékosság ösztönzése.  

 

A fenti általános megállapítások alapján kialakított és számszerősített Uniós 

vállalásokat a 4. táblázat tartalmazza.  

 

4. Táblázat: A megújuló erıforrások használatára és az emisszió-csökkentésre 
vonatkozó Európai Unió által vállalt célértékek (Udovecz, 2006) 

 2003 2010 2012 2020* 

A megújuló források aránya 6% 12% - 20% 

A megújuló erıforrásokkal elıállított 

villamos áram aránya 

14% 22% - ~34%-

43% 

A megújuló erıforrásokból elıállított 

hajtóanyag aránya 

0,3% 5,75% - 10% 

A Kiotói-egyezmény alapján vállalt 

széndioxid-emisszió csökkenés 

- - 8%  

*Forrás: „Megújuló energia útiterv” 
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Az Európai Unió 1993 és 2004 közötti megújuló primerenergia-termelését a 

14. ábra szemlélteti. Látható, hogy a napenergia hasznosítása elenyészı, a 

szélenergia-hasznosítás a kilencvenes évek óta ígéretesen növekszik. A 

geotermikus és a vízenergia hasznosításában jelentıs új kapacitások 

kiépítése következtében kialakuló termelésnövekedés nem tapasztalható. A 

legnagyobb volumenben alkalmazott megújuló energiaforrás a biomassza, 

melynek energetikai felhasználása a vizsgált idıszakban folyamatosan 

bıvül. 2004-ben az összes megújuló primerenergia-termelés az Európai 

Unióban 109 millió t nyersolajnak felelt meg. Ez alig több, mint 6,1%-a a 

teljes primerenergia-termelésnek. (2004-ben az EU 25 primer 

energiaszükséglete hozzávetıleg 1785 millió t olajegyenértéknek felelt meg. 

(http://www.iea.org/Textbase/stats/graphsearch.asp Letöltés: 2007. 05. 05.)) 
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14. ábra: Amegújuló primerenergia-termelés az Európai Unióban (EU 25) (1993-2004) 
Eurostat: Primärerzeugung von erneuerbarer Energie: Biomasse, Wasserkraft, Erdwärme, 
Wind- und Solarenergie 
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2.4 Az energianövény-termesztés agrárgazdasági kérdései 

 

A dolgozatban felvázolt biomassza-hasznosítás hátterét az alapanyag-

termelés révén a mezıgazdaság adja. Ezért megkerülhetetlen a 

késıbbiekben bemutatandó, alapvetıen mikroökonómiai (üzemi szintő) 

vizsgálódásoknak egy tágabb összefüggésrendszerbe való elhelyezése. Meg 

kellene ugyanis megválaszolni azokat a kérdéseket, melyek a biomassza 

hasznosítás teljes vertikumát érintik. Ezek például vonatkozhatnak a 

témában releváns hazai és európai támogatás – és adópolitikára, az 

energetikai célra ültetett növények területigényére, így az élelmiszerellátás 

biztonságát befolyásoló tényezıkre, termelésének jövedelmezıségére, az 

általuk kialakított versenyhelyzetre, ennek az árra gyakorolt hatására, stb. E 

fejezet azonban kizárólag a dolgozat szempontjából releváns területeket 

érinti, így tárgykörét a repce folyékony üzemanyag-gyártásra történı 

felhasználása ,illetve a szilárd biomassza direkt eltüzelése jelenti. Továbbá a 

dolgozat ezen része ugyan formailag a szakirodalmi áttekintésbe tartozik, 

mégis magába foglalja a szerzı önálló véleményét is. Annak ellenére, hogy 

ez a többi fejezet kapcsán az Eredmények címszó alatt szerepel, itt a 

szakirodalmi alaptól elválaszthatatlannak bizonyult. 

 

2.4.1 Támogatás- és adópolitika 

 

Magyarországnak és az Európai Uniónak – mint az elızı fejezetekben 

felvázolásra került – gazdasági, társadalmi és környezeti tekintetben is 

érdeke a bioenergia támogatása. Ebbıl adódóan logikus az a stratégia, mely 
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alapján az energetikai célokra hasznosítható biomassza-termelésre 

támogatás nyújtandó a mezıgazdaságnak, illetve egyes végtermékek 

esetében adókedvezményt biztosít. A Magyarországon érvényesülı 

támogatáspolitikának és (bizonyos mértékig) az adópolitikának - egyfelıl az 

uniós tagságból következı jogi kényszer miatt, másfelıl a józan ész alapján 

- meg kell felelnie az Európai Uniós elképzeléseknek. 

Az uniós támogatásoknak a szántóföldi növénytermesztés esetében két 

fontos területe van. Az egyik a területalapú támogatásban részesülı 

ágazatok, s benne az ugaron hagyott területek „versenye” a földért, a másik 

pedig a direkt energetikai célú növénytermesztés külön támogatása. 

„Az 1792/2003/EK rendelet alapján a területpihentetési támogatásra 

jogosult területeken továbbra is elıállíthatók olyan termékek, amelyeket a 

Közösség területén nem humánfogyasztásra, vagy takarmányozásra szánt 

termékké dolgoznak fel…” (AKI, 2006). 

„A 2003-as KAP reform bevezette az energianövények támogatását, 

amelynek összege 45 EUR hektáronként. A garantált legnagyobb terület, 

amelyre a támogatás nyújtható 1,5 millió hektár; ennek túllépése esetén a 

támogatás fajlagos összegét minden igénylınél azonos mértékben 

csökkentik” (AKI, 2006). Ez 2007-tıl a támogatás kiterjesztése 

következtében az egyszerősített területalapú támogatási rendszerben (SAPS) 

is igényelhetı; ez Magyarországra nézve kedvezı változásként értékelhetı. 

Az energetikai célú szántóföldi repcetermesztés a SAPS/SPS és az 

energianövények támogatásán kívül nemzeti kiegészítı támogatásban is 

részesül (ennek speciálisan energianövényekre nyújtott része az 

energianövényekre vonatkozó 45 EUR/ha támogatás megjelenésével 

megszőnt). A konkrét összegeket lásd a Jövedelmezıség kérdései címő 

fejezetben. 
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Támogatások adhatók továbbá az erdészeti termékek bio-üzemanyaggá 

történı feldolgozását lehetıvé tevı beruházások megvalósításához, illetve a 

fás szárú energiaültetvények létesítéséhez. 

Az adókedvezmények tekintetében a tagállamok egyre szőkebb 

mozgástérrel rendelkeznek, ugyanakkor kívánatos, hogy az állam az 

adórendszer megfelelı kialakításával hozzájáruljon a környezet védelméhez. 

Szerencsére környezeti tárgykörben az Európai Unió számos lehetıséget 

teremt az állami preferencia adózási eszközökkel való kinyilvánítására. 

Ezek közül itt a biodízel adózásának problematikája kerül felvázolásra. 

Magyarországon 2005. január 1-jétıl az üzemanyaghoz kevert biodízel 

komponens mentesül a jövedéki adó megfizetése alól. Az adómentesség 

adó-visszatérítés nyújtásával valósul meg. Összhangban az Európai Uniós 

szabályozással a kedvezmény hat évig lehetne érvényben. Ennek ellenére a 

tervezett változtatások alapján 2008. január 1-jétıl ebben a formában 

megszőnik. Ettıl kezdve azt a gázolajat, melyben a bio-komponens nem éri 

el a 4,4 térfogat-százalékot, literenként 8 Ft többletadó terheli. Ez 

szemléletbeli változást jelent, hiszen ettıl kezdve nem a környezetbarát 

üzemanyag kedvezményérıl, hanem a kizárólag kıolaj alapú hajtóanyag 

„büntetésérıl” van szó. A környezetbarát üzemanyagok terjedése ezzel 

biztosított, ugyanakkor – legalábbis a bio-komponensre vonatkozóan – 

nehezen magyarázható ettıl kezdve a magas jövedékiadó-mérték. Nincs 

többé mivel alátámasztani az állami diszpreferenciát kifejezı igen magas 

adóterhet, hiszen az üzemanyag-fogyasztás negatív hatásai közül a 

legjelentısebb, a környezetszennyezés elmarad. Az intézkedés hátterében 

nyilvánvalóan fiskális célok állnak. 
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2.4.2 A területigény kérdései 

 

A mezıgazdaság által termelt biomassza energetikai felhasználása egyik 

oldalról kiváló lehetıséget kínál egyes vidékfejlesztési lehetıségek 

elımozdítására, a felesleges gabonakészletek jól jövedelmezı formában 

való felhasználására, ezzel munkahelyek teremtésére és legáltalánosabban a 

gazdasági növekedés elımozdítására. Ugyanakkor ez a „gabonafelesleg” 

meglehetısen esetleges. 2004-ben és 2005-ben nagy volt, 2007-ben pedig 

éppen hogy elég lesz a termés a humán és mezıgazdasági célú igények 

kielégítésére. 

Másik oldalról közelítve viszont, a globális energiafelhasználás méretei 

alapján nem nehéz belátni, hogy a mezıgazdasági termékekre alapozott 

energetika legfontosabb korlátját a területigény jelenti. „A bioüzemanyagok 

elterjedését egyes kutatók szerint az is behatárolja, hogy az alapanyag-

termelés rendkívül területigényes. Az Európai Bizottság (2006) szerint az 

energiatartalomra vetített 5,75%-os bioüzemanyag bekeverési arány 

eléréséhez az EU szántóföldjeinek mintegy 19%-án élelmiszernövények 

helyett energianövényeket kellene termelni. Ezen vizsgálatok szerint a 

jelenlegi mérsékelt éghajlati technológiák annyira rossz hatásfokkal 

mőködnek, hogy a bioüzemanyag-termelés nagymértékő növelése 

következtében az Európai Unió és az Egyesült Államok is 

élelmiszerimportra kényszerülne hosszútávon” (AKI, 2006). 

A területigénybıl adódó problematikát kétfelé kell bontani. Az egyik a 

szilárd biomassza tüzelıanyagként történı hasznosítása, a másik azon 

szántóföldi élelmiszernövények termelésének kérdése, melyek egyébként 

energetikai célra hasznosíthatók. 
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A szilárd biomassza elıállításában a kulcsszerep az erdıgazdaságoknak jut. 

„Magyarországon az erdıterület évrıl évre nı. Az összes favagyon is 

gyarapszik, amelynek mennyisége – az erdészeti hatóság által mőködtetett 

adatbázis alapján – 2005. január 1-én 341 millió köbmétert tett ki. Az élıfa 

anyagi érétke több, mint ezer milliárd Ft. … 2005-ben csaknem 7,2 millió 

köbmétert termeltek ki. Ez az erdıtervi éves kitermelési lehetıségek 71%-a” 

(FVM, 2005). Feltételezve, hogy a kitermelt fát kizárólag energetikai célra 

hasznosítják, (1 köbméter fa pontosan 1 tonna; a fa fajtájától, 

nedvességtartalmától és az ezektıl függı főtıértékétıl eltekintve) a 

potenciális (teljes kitermelhetı) famennyiséggel számolva, évente összesen 

körülbelül 10 millió tonna áll rendelkezésre. A késıbbiekben bemutatott 

észak-dunántúli hıerımő évente 0,16 millió tonna fát (és egyéb csekély 

mennyiségő szilárd biomasszát, mely az egyszerőség kedvéért itt nem kerül 

beszámításra) éget el, így a potenciálisan rendelkezésre álló fakészletbıl 

legfeljebb 62 hasonló hıerımő lenne ellátható. 176 GWh/év/erımő 

termeléssel számolva az összesített termelésük csupán a negyede a magyar 

villamos energia fogyasztásnak. (2005-ben a bruttó hazai villamos energia 

fogyasztás 41,97 TWh volt) (Gerse – Oroszki, 2006) Természetesen ez csak 

egy elméleti érték, hiszen a kitermelt fa jelentıs része ipari célokra 

hasznosítható, mely jóval nagyobb értéket teremt, mint a tüzelési célú 

felhasználás, továbbá a tőzifa nagy részét a háztartások fogyasztják, 

melynek korlátozása szociális kérdéseket is felvetne. 

Mindezekbıl egyértelmően kiderül, hogy a szilárd biomassza eltüzelésére 

alapozott erımővi kapacitások csak akkor bıvíthetık, ha ennek 

nyersanyagbázisát egyre inkább a mezıgazdasági tevékenység 

melléktermékeként jelentkezı szilárd biomassza képezi. Mindez bıvíthetı 

energianövények telepítésével is. Ezek helyigényének biztosítására 

kézenfekvı megoldást kínál az ország hozzávetıleg 1,5-2 millió hektár 
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gyenge termıképességő területe. Az így megtermelhetı biomassza 

energiatartalma valószínőleg fedezné a bıvítési igényeket, de ennek 

becslésére a dolgozat nem vállalkozik. 

 

Rátérve a szántóföldi növények energetikai hasznosításának problémájára, 

legelsıként azt a kérdést kell megválaszolni, „hogy a rendelkezésre álló 

biomasszát élelmezésre, vagy ipari célra használják.” (Barótfi, 1993) „A 

mezıgazdaság alapvetı célja az élelmiszer-termelés, így ha termékeit ipari, 

energetikai célra hasznosítjuk, akkor számolni kell az élelmiszer-termelés 

csökkenésével.” Állapította meg – másokkal együtt –  akkoriban (Láng, 

1985) 

A repce esetében fokozottan jelentkezik a fenti döntési kényszer, ugyanis, „ 

a termesztésre alkalmas területek összesen mintegy 240 ezer hektárt tesznek 

ki…, ha az agrometeorológiai szempontokat is figyelembe vesszük, az 

optimálisnak mindható vetésterület csupán mintegy 150 ezer hektár” (AKI 

2006). Így a hazai termesztési lehetıségek tekintetében az energetikai 

hasznosítás fokozása gyakorlatilag teljesen kiszorítja az élelmezési célú 

felhasználást. Ugyan lehetıség nyílik ennek egyéb olajos magvakkal történı 

pótlására, de ezek esetében is (napraforgó, szója) hasonló lehetıségeket 

kínál az energetikai hasznosítás, így a helyettesítés nem jelent automatikus 

megoldást. Mindezt tovább bonyolítja, hogy Magyarországon a repce 

optimális termıhelyei (15. ábra) a Kisalföldi területek egy részének 

kivételével rendre egybeesnek az ıszi búza optimális termıhelyeivel (16. 

ábra), sıt ez az átfedés igaz a kukorica és a napraforgó termıhelyeire is.  
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15. ábra: Az repce optimális termıhelyei Magyarországon (Fogarassy, 2001 cit. AKI, 
2006) 
 

 
16. ábra: Az ıszi búza optimális termıhelyei Magyarországon (Dorgai, 1997 cit. AKI, 
2006) 
 

A fentiek alapján valódi döntéshelyzet áll elı. A Jövedelmezıség címő 

alfejezetben bemutatottak alapján is könnyen belátható, hogy a termelı azon 

növények vetését preferálja majd, melyek adott körülmények mellett a 
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legnagyobb jövedelmezıséget biztosítják. Ha ezen jogában korlátozva van, 

akkor az a jelenlegi gazdaságszervezés alapelveiben rögzített, elvárt piaci 

verseny csorbítását jelenti. „A verseny célja a profitszerzés, a 

vagyongyarapítás és ez csak úgy valósulhat meg, ha a szereplık 

versenyeznek a fogyasztókért. A verseny a piaci mechanizmuson keresztül 

nélkülözhetetlen feltétele a döntési szabadság, mind a vevık, mind a 

termelık és eladók oldalán” (Csete, 1992). Természetesen elfogadhatók 

azon intézkedések (adókedvezmények, támogatások), melyek a rendszert az 

állami preferencia (az igazságosság) irányába terelgetik, annak ellenére, 

hogy szigorú értelemben ezek is a verseny csorbítását jelentik.  

Ugyanakkor nyomatékosan kell utalni arra is, hogy ami reális és indokolt 

aggály volt Magyarországon 15 évvel ezelıtt, az mára már lényegesen meg 

is változhatott. Az a körülmény, hogy a magyar állattenyésztés 

gabonaigénye mintegy évi 4 millió tonnával csökkent, illetve az 1980-as 

évtized kimagasló hozamainak újbóli megközelítése nyomán – a nem 

aszályos években – enyhén szólva is bıvében vagyunk a gabonának, 

mindenképpen a helyzet állandó újraértékelését igényli. Márpedig ez a 

korábbiaknál sokszorosan nagyobb esélyt ad a gabonafélék energiacélú 

hasznosítására. 

Az olvasó részérıl feltételezhetıen elvárás, hogy a dolgozat választ adjon 

arra a kérdésre, hogy 2010-re vajon Magyarország teljesíteni tudja-e a 

felvállalt (azóta többször módosított), energiatartalomra vetített 5,75 %-os 

bio-üzemanyag bekeverési arányt. A hazai termıterületekre vonatkozóan 

legtöbb szakirodalmi forrás a kereslet elemzésekor túlbecsüli a repce 

jövıbeni termésátlagát (AKI, 2006) 3 t/hektárral számol, Láng 1985-ben 

szintúgy 3 t/ha várt el 2000-re. A pontosság érdekében meg kell említeni, 

hogy 2006-ban 2,4 t/ha átlagtermelés volt, továbbá 233 ezer ha-on vetettek 

2006 ıszén repcét.). A késıbbiekben bemutatott historikus KSH adatsorból 
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számítva ez a közeljövıben átlagosan várhatóan nem lépi túl a 2 t/ha 

mennyiséget, noha ez valóban nagyon csekély elırelépés lenne, s nem 

számol sem technikai, sem biológiai haladással. Így a potenciális 240 ezer 

hektár termıterület a késıbb tárgyalt biodízel gyártási eljárást alapul véve 

összesen 155 ezer t biodízelt adhat. 2500000 tonnás éves magyar 

gázolajfogyasztást feltételezve energiatartalomra vetítve 5,3 %-os 

bekeverési arányt tenne lehetıvé. Ez a 2010-re elméletileg vállalt 5,75%-os 

bekeverést majdnem lehetıvé teszi, természetesen egyéb olajos magvakból 

jelentıs (sıt a napraforgóból a repcénél jóval jelentısebb) mennyiségő 

biodízel állítható még elı. A korlátok a fent bemutatott területigénybıl és az 

élelmezési felhasználásból adódnak. A területigény mérséklésére 

kézenfekvı megoldást jelenthet, hogy a 2009-tıl nálunk is kötelezı 

ugaroltatott földeket energetikai célra hasznosítható növényekkel ültetik be. 

Ez biológiai kérdéseket (talajerı pótlása) is felvet, de ezekkel a dolgozat 

nem foglalkozik mélyebben. 

 

2.4.3 A jövedelmezıség kérdései 

 

Általánosan megállapítható, hogy a jövıben az energetikai célra is 

hasznosítható mezı- és erdıgazdasági termékek termelésének 

jövedelmezısége jelentısen javulni fog. Ennek egyszerő oka a hazai mellett 

a nemzetközi kereslet növekedése. Nem csak a hazai felhasználás 

növekedésével, hanem az exportlehetıségek jelentıs bıvülésével is 

számolni kell.  

Természetesen ezen szerkezetváltás hatással lesz a mezıgazdaság egyéb 

területeire is. Az energetikai növénytermesztés javuló jövedelmezısége 

(lásd a repce példáját a 17. ábrán) a takarmány- és élelmiszercélú 
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hasznosításnak akár átmeneti visszaesését is eredményezheti majd, de ezt 

követıen ezeken a piacokon kialakuló hiány következtében emelkedı árak 

valószínőleg visszaállítják az egyensúlyt. Hiány jelei mutatkoznak pl. a 

nemzetközi kukorica piacon, de ez csak 2007-et jellemzi. A jó terméső 2004 

és 2005 után az EU arra a döntésre jutott, hogy megszünteti a zömmel 

magyaroknak elınyös kukoricaintervenciót, most pedig – bizonyítva e 

döntés meggondolatlanságát – már egyenesen krízist emlegetnek. „A 

kukorica iránti kereslet folyamatosan emelkedik. Ez jó azoknak a 

gazdáknak, akik kukoricát termelnek, kevésbé jó azoknak, akik 

takarmányozásra, illetve etanol elıállításra hasznosítják.”5 A helyzet arra 

mindenképpen alkalmas, hogy felhívjuk a figyelmet az idıjárás okozta 

hozamingadozásra, vagyis arra, hogy ez a megújuló energiaforrás sem 

mentes az átlag fölötti rizikótól! 

A fentiek alapján várhatóan az energetikai növénytermesztés és az 

állattenyésztés több ága között a kölcsönhatás a takarmányárak növekedésén 

keresztül alakul ki. Mindennek oka valószínősíthetıen az élelmiszerárak 

merevsége, melynek következtében a mezıgazdasági termelı a 

termékpiacon nem tudja érvényesíteni költségeinek növekedését. 

Ezen kilengések mérséklésére felhasználható volna például az Európai 

Uniós elıírások megtartásával a bio-üzemanyagokon beszedett jövedéki 

adó, illetve ennek egy része (melynek „jogossága” a Támogatás- és 

adópolitika címő fejezetben leírtak szerint megkérdıjelezhetı). Ezzel, vagy 

a támogatások kiegyensúlyozásának egyéb módozataival elkerülhetı az 

állattartó és élelmezési célú növényhasznosítással foglalkozó ágazatok 

többségének átmeneti válsága. 

                                                 
5 Saját fordítás, eredeti angol szöveg: Demand for maize has risen strongly. This is good for 
farmers growing the corn, but less welcome for those who feed the grain or have to buy it 
for ethanol production. Forrás: (Wilson,  Mike, 2006): Running short on maize? Agrifuture, 
Winter/06 (15-17) 
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Megjegyzések: Melléktermékek érétke és egyéb bevételek nélkül; 2006-ban 1 EUR=268 Ft, 2007-ben 1 EUR=272 
Ft, 2008-ban 1 EUR=270 Ft, 2009-ben 1 EUR=267 Ft, 2010-ben 1 EUR=264 Ft. 
*Status quo (2003. évi KAP-reform nélkül) 2009-ig, 2009-SPS. 
**Rendeletben meghírdetett maximális összeg. 
Forrás: Az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályának tesztüzemi adatai alapján az AKI Agrárpolitikai Kutatások 
Osztályán készült számítások 
17. ábra: Energetikai célú repce – költség és bevétel alakulása (2003-2010) 
(piacmeghatározó gazdaságok) (AKI, 2006) 
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2.5 Környezetgazdaságtani alapvetés 

 

Mindazok ellenére, hogy a legpesszimistább becslések sem beszélnek az 

elkövetkezendı másfél évtizedben energiaellátási zavarokról, szükséges a 

megújuló energiaforrások hasznosítási arányának növelése, hiszen a 

bioszféra további szennyezıdéseket nem, vagy csak hatalmas környezeti 

károk mellett képes elviselni. 

Az olajexportáló országok tudatában vannak annak, hogy ha az olaj (illetve 

egyéb fosszilis energiahordozók) ára a magasba szökik, a felhasználók 

mindinkább annak helyettesítésére törekednek. (Jó példa erre, hogy a 

hetvenes évek olajválságai következtében a fejlett országok jelentısen 

visszafogták fogyasztásukat, hatékonyabb és takarékosabb technológiát 

dolgoztak ki.) Ebbıl a megfontolásból hosszú távon nem érdekük az olaj 

árát magasan tartani, illetve egy bizonyos szint fölé emelni. Ez megnehezíti 

a megújuló erıforrások költség oldalról értelmezett versenyképességét.  

Mikroökonomia eszközök is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy becsléseket 

lehessen készíteni a fosszilis energiahordozók (példaképp az olaj) jelenlegi 

árának meghatározására. A továbbiakban a kockázatmentes arbitrázs 

elmélete kerül felvázolásra. 

„Az olaj árának a kamatláb által megszabott ütemben kell emelkednie. A 

földben lévı olaj olyan, mint bármely egyéb aktíva. Ha egy termelınek 

megéri, hogy egyik periódustól a másikig birtokolja, akkor annak olyan 

hozadékot kell nyújtania számára, amely megegyezik a máshonnan nyerhetı 

pénzhozadékkal. Tegyük fel, hogy az olaj iránti kereslet állandó, évente D 

barrel, és a világ teljes olajkészlete S barrel. Az olaj tehát még T=S/D évig 

lesz elegendı. Amikor, majd az olajkészlet kimerül, alternatív technológiát 

kell használni – mondjuk cseppfolyósított szenet – , amelyet barrelenként 
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állandó C dollár költséggel lehet elıállítani. Mennyiért kell eladni az olajat 

T év múlva, mikor az éppen kifogy majd? Világos, hogy barrelenként C 

dollárért, mert ennyi a cseppfolyós szén, a tökéletes helyettesítı ára. Ez azt 

jelenti, hogy egy barrel olaj mai ára p0, és ez a kamatlábnak megfelelı r 

ütemben nı a következı T évben, hogy egyenlı legyen C-vel. Ebbıl a  

 

Tr

C
p

)1(0 +
=  

 

egyenletet kapjuk. 

Mi történne, ha technológiai áttörés következtében csökken C értéke? Ekkor 

a fenti egyenlet szerint p0-nak is csökkennie kell” (Varian, 2005). 

A fenti gondolatmenetbıl az következik, hogy a C (vagyis a megújulók 

költsége olajegyenértéken) a jelenben mindenképpen nagyobb, mint a 

nyersolaj ára feltéve, ha r>0  és C konstans. Ebbıl megállapítható, hogy míg 

az olaj végképp ki nem fogy, nem lehet szó a megújulók gazdaságos 

alkalmazásáról. 

A fenti mondat alapján, miután valószínősíthetıen a fosszilis 

energiahordozók árában olyan pillanatnyi drasztikus növekedés nem 

következik be, mely azonnali helyettesítık felkutatását eredményezné (így a 

fejlesztések következtében csökkenhetne a megújulók költsége), 

célravezetıbb, ha a közgazdászok a fosszilis energiahordozók elégetésének 

externális költségeivel érvelnek, és ezek internalizálásával bizonyítják a 

megújulók versenyképességét (lásd a következı fejezet).  
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2.5.1 A környezetgazdaságtan kialakulása 

 

A környezetgazdaságtan tárgyköre szorosan összefügg a közjavak 

közgazdasági problematikájával. A piaci mechanizmusok ugyanis ezek 

esetében csak korlátozott mértékben érvényesülnek, így a kialakuló 

egyensúly nem jelenti feltétlenül a társadalmi optimumot egyaránt. A 

dolgozat kizárólag a probléma közgazdasági oldalával foglalkozik; az 

egészet illetıen szintén kiemelkedı jelentıséggel bíró társadalmi, illetve 

ökológiai kérdések kívül esnek a célkitőzésekben megjelölteken, így ezekre 

nem térek ki. 

A közjavak problémájának bemutatására kiváló példával él Hardin, aki egy 

közlegelı túlzott használatának elemzésével, az okok feltárásával világít rá 

ezek külsı (piacon kívüli) szabályozásának szükségességére. 

 

Hardin a problémát egy közlegelı kizsákmányolásából vezeti le, melyet a 

földmővesek közösen használnak. Annak ellenére, hogy a túlzott használat 

jelei megjelennek, egy gazdának érdekében áll még több állatot a legelıre 

kiküldeni, hiszen ennek haszna még mindig nagyobb, mint a kára, hiszen ezt 

megosztja a többiekkel. Ha ı egyedül terelne csak kevesebb jószágot a 

legelıre, a többieknek lehetıvé tenné, hogy jobb területen legeltethessenek. 

Azaz neki csak kára volna, a többieknek viszont haszna.  

Mivel minden egyén így gondolkozik, ez a (korlátozott) legelı túlzott 

használatát eredményezi, egészen addig, míg az teljesen tönkre nem megy.6 

                                                 
6 Saját fordítás, eredeti német szöveg: „Hardin entwickelt die Logik dieses Dilemmas am 
Beispiel der Übernutzung eines Gemeindeweidelands (Allmende), dass von verschieden 
Bauern gemeinsam benutzt wird. Auch wenn es Anzeichen der Überweidung gibt, sei es für 
den einzelnen Herdenbesitzer doch rational, mehr Tiere auf die Weide zu schicken, da der 
Nutzen, den er davon hat, zunächst immer noch größer ist als der Schaden, den er mit allen 
anderen Herdenbesitzern gemeinsam teilt. Würde er allein sein Vieh reduzieren böte dies 
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A gondolatmenet geometriai eszközökkel való megjelenítését Varian a 18. 

ábrán látható módon vázolja fel. „Csökkenı átlagtermékgörbét rajzoltunk, 

ésszerő azt feltételezni, hogy minél több tehenet legeltetnek a közlegelın, 

annál kisebb lesz az egy tehénre jutó kibocsátás (pl. tejtermelés). Mivel az 

átlagtermék csökkenı, a határterméknek mindig az átlagtermékgörbe alatt 

kell haladnia. Így a teheneknek az a száma, ahol a határtermék egyenlı a-

val, kisebb lesz, mint az a pont, ahol az átlagtermék egyenlı a-val. A 

használati korlátozást érvényesítı mechanizmus hiányában a legelı 

túlzsúfolttá válik” (Varian, 2005). 

 

a = egy tehén költsége

MP

AP
MP

AP

OUTPUTEgyensúlyi
output

Hatékony
output  

18. ábra: A közlegelı tragédiája (Varian, 2005) 
 

A közlegelı problematikájának elemzésére szolgáló közgazdasági 

módszerek analóg módon alkalmazhatóak a hagyományos villamos-energia 

                                                                                                                            
den anderen die Möglichkeit bessere Weidequalität für ihr Vieh zu nutzen. Er hätte also nur 
den Schaden, die anderen den Vorteil. Weil jeder so denkt treibe dies die Übernutzung des 
(begrenzten) Weidelands bis zu seiner vollständigen Zerstörung voran.“ (Brand, 2001) 
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termelés okozta környezeti károk kezelésének elméleti háttereként. A 

közgazdasági probléma valójában abból adódik, hogy a fosszilis 

energiahordozók elégetésével illetve atomenergiával termelt elektromos 

áram elıállításakor keletkezı, légkört, élıvizeket és a talajt terhelı 

emissziók kibocsátását a piaci önmőködı mechanizmusok révén nem árazza 

be, így ezek használata ingyenes. A privát haszon maximalizálására törekvı 

gazdálkodó szervezeteknek megéri tehát a szennyezés fokozása 

(helyesebben a legolcsóbb tisztítási mód alkalmazása, vagy ennek teljes 

hiánya), hiszen az így okozott környezeti károkat megosztják a társadalom 

egészével. Ennek elkerülése véget elengedhetetlen a külsı beavatkozás. A 

dolgozat Eredmények címő fejezetének elsı felében ennek bıvebb kifejtése 

olvasható. 

A Szakirodalmi áttekintés fejezetben meg kell jelennie a 

környezetgazdaságtan történeti fejlıdésének, hiszen az elırehaladás egyes 

lépcsıinek áttekintése alapján fontos következtetések vonhatók le a 

tudományterület jelenére és jövıjére is. 

A közgazdaságtudomány gyökerei a 17. századi erkölcsfilozófiáig nyúlnak 

vissza. A késıbbi közgazdaságtan ugyanakkor a kezdetben általánosan 

elfogadott erkölcsi értékek ellenkezıjén alapszik. A 17. századi felfogás 

szerint a társadalmi jólét megelızi az egyéni érdekeket, sıt egyben az 

individuális boldogulás elıfeltétele is. A késıbbi és a jelenlegi gazdálkodási 

logika az egyéni profitok maximalizálását diktálja. Így értelmezhetı, hogy 

például a környezetszennyezés kapcsán is megjelenı társadalmi károk 

elıidézését is felvállalják az egyéni hasznok növelésén fáradozó 

„gazdálkodó” szervezetek.  

Az ezredfordulóra világossá vált, hogy a közgazdasági logika fent 

bemutatott kisarkításával a földi környezet olyan károsítása jár együtt, mely 

a következıkben nem folytatható. Az individuális profitérdekeket ki kell 
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egészíteni környezetvédelmi, takarékossági és hatékonyság-növelési 

célokkal is. 

A közgazdaságtan kezdeti képviselıi a 17-18. században olyan világban 

éltek, ahol a környezetszennyezés, mint globális probléma semmilyen 

formában nem jelent még meg. Így a környezeti javak korlátlan 

rendelkezésre állásába vetet hit realitásként értelmezhetı. A klasszikus 

közgazdasági iskola képviselıi a „láthatatlan kéz” elméletével a piaci 

mechanizmusok önállóságát hirdetik. A „láthatatlan kéz” egy olyan külsı 

erıt szemléltet, mely a piacot minden körülmények között az egyensúly 

irányába tereli. A „láthatatlan kéz” mechanizmusa az akkori körülmények 

között maradéktalanul mőködött, így szükségtelen volt az állam piaci 

beavatkozása. 

Thomas Robert Malthus /1766-1834/ elsıként ismert fel egy olyan 

problémát, mely az egész emberiséget érintette. Megfigyelte, hogy 

ciklikusság mutatkozik a népesség változásában és az élelmiszertermelésben 

(lásd 19. ábra). A ciklus elején a népesség gyorsabban növekszik, mint az 

élelmiszertermelés. Ennek következményeként egy idı után a termelhetı 

élelmiszer nem elegendı az adott lakosság ellátására. Ekkor járványok, 

éhínség, szociális tragédiák (háborúk) alakulnak ki, melyek hatására a 

lakosság száma drasztikusan visszaesik. Majd elölrıl kezdıdik a folyamat. 

Malthus által felismert probléma a jelenkort ugyancsak fenyegeti; a 

túlnépesedés egy a globális problémák közül. 
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19. ábra: Malthus ciklikusságot bemutató modellje (Constanza et al., 2001) cit. Varga – 
Pálosi, 2007): Allokationsstörung durch Externalitäten. 
 

A neoklasszikusok képviselıi (Walras, Jevons, Marshall), Keynes és Marx 

ugyan több mint száz évvel késıbb mőködnek, mint a fent bemutatott 

közgazdászok, mégsem jelenik meg mőveikben explicit módon a 

környezetvédelem fontossága. Ennek oka az, hogy ugyan az ipari 

forradalom alatt megtörtént a korábban döntı részben megújuló 

energiaforrásokra támaszkodó energetikai ipar fosszilis energiaforrásokra 

való átállítása, globálisan mégsem jelentkezik a földi környezet drasztikus 

pusztulása. Lokálisan ugyan felismerhetı lett volna a környezet 

fenyegetettsége (Cseh-medence, Dinári-hegység, angliai iparvárosok), de ez 

mégsem bírt olyan jelentıséggel, hogy ennek megfékezésére közgazdasági 

elméletek jelenjenek meg. 

A fenti közgazdászok kizárólag azokkal a termelési tényezıkkel 

foglalkoztak, melyek piaci árral rendelkeztek, így felhasználásuk 
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optimalizálása profitérdek volt. Az erdık rablógazdálkodásszerő 

kizsákmányolását például sokkal korábban megfékezték, mint az emissziók 

ingyenes tárolását a légkörben, vizekben, vagy a talajban. Az elsı esetben az 

újratelepítés költségei sokkal könnyebben felismerhetık, mint az utóbbi 

esetben megjelenı környezeti károk pénzben kifejezett érétke. 

 

A következıkben bemutatásra kerülı elméletek kidolgozói foglakoztak 

elıször környezeti problémákkal, így ık tekinthetık a környezetgazdaságtan 

megalapítóinak. A környezetgazdaságtan a közgazdaságtudományt érintıen 

nem jelent forradalmi újításokat, valójában csak azzal a felismeréssel 

egészíti ki a hagyományos modelleket, hogy az emberiségnek immár 

számolni kell a környezeti javak szőkösségével, tehát a továbbiakban 

gazdálkodni kell velük. „Összefoglalva és pontosítva a 

környezetgazdaságtan statikus kontextusban az immár szőkösnek elismert 

környezeti javak figyelembevételével allokációs problémák hatékony 

megoldására keres válaszokat.”7 

 

Arthur Cecil Pigou (1877-1959) ugyan neoklasszikus közgazdász, mégis 

igen komoly szerepe van a közgazdasági modellek környezetorientált 

átalakításában. (Meg kell jegyezni, hogy természetesen elméletei nem 

kizárólag környezeti problémákra érvényesek.) 

Pigou nevéhez köthetı az externáliák pontos definiálása. Megfigyeli, hogy 

sok esetben a termelésnek és a fogyasztásnak jóval több érintettje van, mint 

ahogyan azt a hagyományos modellek és a valóságos piac feltételezi. Így az 

ezek szerint meghatározott piaci ellentételezés nem korrekt, a kialakuló 

                                                 
7 Saját fordítás, eredeti német szöveg: „Zusammenfassend und präzisierend bedeutet 
Umweltökonomie in einem statischen Kontext folglich, dass Allokationsproblem unter 
Einbeziehung der als knapp anerkannten Umweltgüter mit ihren besonderen Eigenschaften 
effizient zu lösen.“ (Wiesmeth, 2003) 
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piaci egyensúly nem jelenti a társadalmi optimumot. A dolgozat 

szempontjából releváns példával élve hiányoznak például a környezeti 

médiumok használatának költségei. Erre jó példa a fosszilis 

energiahordozók elégetésével elıállított villamos áram termelése és 

fogyasztása. Externáliák hiányában a tökéletes verseny társadalmi 

optimumot eredményez. Megállapítható, hogy az áramtermelés esetében 

tökéletes verseny feltételezése mellett sem alakulna ki, hiszen a termelés a 

káros gázok kibocsátása miatt egyértelmően negatív externáliákat okoz. A 

fogyasztás is együtt járhat negatív externáliákkal, például a környezet hı- és 

zajterhelése, a hálózat helytelen kiépítésébıl embert és állatot egyaránt 

érintı áramütések. A korrekció történhet a Pigou által javasolt adókkal, 

melynek mértékét a 20. ábrán jelölt –MEB és +MEC abszolút értékeinek 

összege adja. A piros nyíl a piaci egyensúlyból a társadalmi egyensúly 

irányába történı elmozdulást mutatja. Az árak és a mennyiség változása a 

MEB és a MEC nagyságától függ. 

 

 
20. ábra: A társadalmi egyensúly kialakulása (Varga – Pálosi, 2007): 
Allokationsstörung durch Externalitäten. 
 

(VILLAMOS ÁRAM) 
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A hazai környezetpolitikai eszköztárban is jelentıs szerep juthat az 

adóztatásnak. (Giber, 2006) errıl a következık szerint vélekedik: 

„Az adózás az egyik leghatékonyabb és egyben a legrugalmasabb eszköz a 

piaci szereplık viselkedésének befolyásolására. Ez vonatkozik az 

energiaadókra, a környezetvédelmi adókra és a jövedéki adókra egyaránt. 

Az energiaadók elvi alapját az adja, hogy az energia „piaci” ára általában 

nem, vagy csak részben tükrözi az összes költséget (mindenekelıtt a külsı – 

externális – költségeket). Ki kell dolgozni a külsı költségek hazai 

meghatározási módját, mert a külföldön kidolgozott értékek nem vehetık át 

mechanikusan.”  

 

Ronald H. Coase Pigouval ellentétben nem az adóztatás eszközét javasolja 

az externáliák megszüntetésére. Véleménye szerint csupán a 

tulajdonviszonyok tökéletes tisztázottságára van szükség ahhoz, hogy 

kezelhetıek legyenek a külsı gazdasági hatások.  

 „A valódi kérdés csupán az, vajon „A” okozhat kárt „B”-nek, vagy „B” 

okozhat kárt „A”-nak? A probléma megoldása az, hogy a két lehetıség 

közül a kisebbik rosszat választjuk.”8 (Ahol „A” a szennyezı fél, „B” pedig 

az externália érintettje.) 

A meghökkentı érvelés, mely szerint elıfordul, hogy a negatív externáliát 

elszenvedı fizet a szennyezés visszafogásáért, az alábbi példa alapján 

könnyen belátható. 

„Egy folyón közvetlenül a papírgyár („A”) alatt egy haltenyésztı („B”) 

tevékenykedik. A papírgyár az üzem szennyvizét tisztítás nélkül a folyóba 

engedi, mely a haltenyésztınek súlyos károkat okoz. Ha a 

tulajdonviszonyok tisztázottak, és feltevésként a folyó a papírgyár 
                                                 
8 Saját fordítás, eredeti angol szöveg:„The real question that has to be decided is: should A 
be allowed to harm B or should B be allowed to harm A? The problem is to avoid the more 
serious harm” (Coase, 1960). 



 56 

tulajdonában van „B”-nek kell fizetnie a szennyezés csökkentéséért. 

Ugyanis „A” összhasznát maximalizálva addig „termeli” a szennyvizet, 

amíg a határhaszna zérus nem lesz. Csak akkor hajlandó csökkenteni a 

termelést és így a szennyvízkibocsátást (esetleg tisztítóberendezést üzembe 

helyezni), ha az így kiesı hasznot „B” megtéríti. Erre „B” valószínőleg 

mindaddig hajlandó is lesz, míg az ebbıl származó költsége alacsonyabb, 

mint a nyert hasznossága.” (Varga – Pálosi, 2007): Allokationsstörung 

durch Externalitäten. A bizonyítás másik módja lenne, ha feltételezés szerint 

két vállalat egyesülne. Könnyen belátható, hogy ekkor a papírgyár a 

szennyezés mértékét úgy állítja be, hogy immár a papírgyárból és a 

haltenyésztıbıl álló egyesített vállalat profitja maximális legyen. Ebben az 

esetben a papírgyár részére a környezet (folyó) állapota belsı, a profitot 

meghatározó tényezıvé válik, hiszen a haltenyésztı is a vállalat egyik 

egysége. 

A 21. ábrán végigkövethetı a fent leírt érvelés. Mindaddig csökkenthetı a 

szennyezıanyag kibocsátása (QOPT), míg a haltenyésztı nyert haszna 

(feketén satírozott terület) nagyobb, mint a papírgyárnak fizetendı összeg (a 

papírgyár költsége, mely a szennyezıanyag mérséklésébıl adódik – pirosan 

satírozott terület). 
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21. ábra: Coase elmélete (Varga – Pálosi, 2007): Allokationsstörung durch Externalitäten. 
 

Coase elméletének valódi jelentısége abban áll, hogy a 

környezetszennyezés csökkentésének nem elıfeltétele valamiféle ökológiai 

elkötelezettség. Tisztán a profitérdekek szem elıtt tartásával megvalósítható 

a környezet védelme. Pigou által ajánlott adók kivetésének hátterében meg 

kell jelennie a környezetvédelem állami preferálásának, a tulajdonviszonyok 

tisztázása ennek hiányában is megoldható és ugyancsak eredményes lehet. 
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2.5.2 Externáliák okozta allokációs problémák 

Az alábbi fejezet a Szakirodalmi áttekintésben bemutatott 

környezetgazdasági modellek alapján a mikroökonómia geometriai 

eszközeinek felhasználásával olyan modellt tartalmaz, mely az externáliák 

okozta allokációs zavarokat szemlélteti és az externális hatások 

internalizálásával a termelésben és fogyasztásban jelentkezı elosztási 

problémákra megoldási lehetıségeket vázol fel.  

A modellben megjelenı két termék a környezetbarát módon, regeneratív 

forrásokból termelt elektromos áram (továbbiakban „ZA”), és a 

hagyományos módon, fosszilis energiahordozók elégetésével illetve 

atomenergiával termelt elektromos áram (továbbiakban „KA”). A modell 

pareto-hatékony allokációt feltételez mind a termékek esetében, mind pedig 

a termelési tényezık (tıke „K”, munka „L”) felhasználásakor. A termékek 

normál-, magánjavak; a termék és tényezıpiacon is tökéletes verseny van. 

A javak fogyasztók közti hatékony elosztása 

A

B

Ux
A = Uy

B
OPT

OPT

KA

ZA

IA/PZA
IB/PZA

IB/PKA

IA/PKA  
22. ábra: A fogyasztás Edgeworth-négyszöge (Varga – Pálosi, 2007) 
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A 22. ábra a fogyasztás Edgeworth-négyszögét mutatja kizárólag két 

terméket, „KA” –t, és „ZA” –t és két átlagos fogyasztót, „A” –t és „B” –t 

feltételezve. „A” és „B” abban az értelemben átlagos fogyasztó, hogy 

pusztán környezettudatossága miatt nem lenne hajlandó a „zöld” áramért 

többet fizetni. 

A költségvetési egyenesek elhelyezkedésébıl látható, hogy a két 

fogyasztónak összesen pontosan annyi jövedelme van, hogy a modellezett 

gazdaságban eladásra felkínált elektromos áram minden egységét meg tudja 

vásárolni. A két egyenes helyzetébıl továbbá leolvasható az is, hogy 

PZA>PKA, mely feltétel megfelel az empirikus megfigyeléseknek. 

A közömbösségi görbék alakja lineáris és meredekségük -1. Ennek 

hátterében az az egyszerő megállapítás áll, hogy „ZA” és „KA” egymás 

tökéletes helyettesítıi. (A valóságban az elektromos rendszer technikai 

adottságai miatt természetesen a megkülönböztetés nem értelmezhetı.) 

Az Edgeworth-négyszög alkalmas arra, hogy adott árak, jövedelmek és 

preferenciák mellett megállapítható legyen a fogyasztók közti hatékony 

termékallokáció. A modellben a hatékonyság Pareto elvei alapján 

meghatározott. Pareto-hatékony az allokáció, ha a javak újraelosztásával egy 

gazdasági szereplı sem hozható jobb helyzetbe anélkül, hogy valamely 

másik gazdasági szereplı helyzete rosszabbodna. A geometriai modellben 

ez mindkét fogyasztó esetében a helyettesítés határrátájának (MRS-

Marginal Rate of Substitution) egyenlıségét jelenti, azaz a fent felvázolt 

Edgeworth-négyszögben a megfelelı közömbösségi görbéknek egymást 

pontosan egy pontban kell érinteniük. Látható, hogy a feltételezett 

preferenciák, árak és jövedelmek mellett kizárólag „KA” fogyasztása jelent 

pareto-hatékony termékallokációt. 
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Mivel a modell átlagos fogyasztókat feltételez, a további vizsgálatok 

esetében elegendı egy fogyasztó preferenciarendszerét tekinteni, hiszen az 

valószínőleg helyesen mutatja a többség választásait. 

 

Az inputtényezık termelık közti hatékony elosztása 

A fogyasztáshoz hasonlóan Edgeworth-négyszög szerkeszthetı a 

termelésben felhasznált inputtényezık hatékony felhasználásának 

meghatározásához is. 

A hatékony elosztás feltétele, hogy két inputtényezı („K” és „L”) mellett a 

helyettesítés technikai határrátája (MRTS – Marginal Rate of Technical 

Substitution) mindkét termék esetében egyenlı legyen. A termelés 

Edgewoth-négyszögében „ZA” és „KA” izokvantjai láthatók (23. ábra), 

melyek érintési pontjai adják a hatékony elosztást jelentı szerzıdési görbét. 
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L

ZA
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Q 2
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23. ábra: A termelés edgeworth-négyszöge (Varga – Pálosi, 2007) 
 



 61 

A 24. ábra „ZA” és „KA” izokvantjait mutatja. Empirikus megfigyelések 

alapján helyesnek tőnik az ábrázolás, hogy ugyanakkora mennyiségő (Q1) 

„ZA” megtermelése nagyobb inputfelhasználást követel meg, hiszen a 

feltevés szerint ennek termelése nem okoz negatív externáliát. „KA” 

termelése során viszont az ingyenes környezeti károkozás lehetısége miatt 

nem jelennek meg például a tisztításra felhasználandó erıforrások. További 

feltételezés, hogy a két termék izokvant görbéi párhuzamosak. 

 

Q 1
ZA

Q 1
KA

K

L

 
24. ábra: „ZA” és „KA” izokvant görbéi  (Varga – Pálosi, 2007) 
 

A transzformációs görbe9 megszerkesztése 

 

A fentiekben felvázolásra került, miként alakul a javak és a termelési 

tényezık pareto-hatékony allokációja. A következı feladat ezek 

                                                 
9 Az összefüggés a hazai szakirodalomban több szerzınél a „termelési lehetıségek határa 
görbe” elnevezéssel szerepel 
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összevonása, egy olyan eszköz bemutatása, mely a képzeletbeli gazdaságban 

a hatékony inputallokációval termelt, hatékonyan kialakított fogyasztói 

kosarakat mutatja. 

Ezek alapján a termelés és fogyasztás egyensúlya a következı feltételek 

érvényesülése mellett alakul ki: 

MRSZA = MRSKA  = MRT 

 

Q K A

Q ZA

T1

 
25. ábra: Transzformációs-egyenes (Varga – Pálosi, 2007) 
 

A megfelelı eszköz a transzformációs egyenes, melynek pontjai definíció 

szerint a gazdaságban a termelés és fogyasztás tekintetében egyaránt 

hatékony „ZA” és „KA” kombinációkat mutatják. A 25. ábra alapján az 

MRT (Marginal Rate of Transformation) abszolút értékben kisebb, mint 1. 

Az ábra olyan helyzetet mutat, melyben „KA” termelése során fellépı 

negatív externális hatások nem kerültek internalizálásra. Így egy egység 

„KA” többletért egy egységnél kisebb „ZA” –ról kell lemondani. 
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Egy másik út a transzformációs görbe levezetéséhez 

 

A transzformációs görbe elıállításához nem kizárólag az Edgeworth-

négyszögek alkalmazhatók. A függvény az inputtényezık parciális termelési 

függvényeibıl is levezethetı. Ekkor alakja ezek alakjától függ: 

 

− Amennyiben a transzformációs görbe lineáris, azaz az MRT 

konstans, mindkét inputfaktor termelési függvénye konstans 

skálahozadékot mutat. 

− Amennyiben a transzformációs görbe konvex, legalább az egyik 

tényezı termelési függvénye progresszív (növekvı skálahozadékú), 

és a másik nem degresszív. 

− Amennyiben a transzformációs görbe konkáv, legalább az egyik 

tényezı termelési függvénye degresszív (csökkenı skálahozadékú), 

és a másik nem progresszív. 
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26. ábra: A „ZA” parciális termelési függvénye (Varga – Pálosi, 2007) 
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27. ábra: „KA” termelési függvényei (Varga – Pálosi, 2007) 
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A 26. és a 27. ábrák az egyes inputtényezık parciális termelési függvényét 

mutatják. A modellben az a feltételezés érvényes, hogy TP0
ZA meredeksége 

pontosan 1. 

Mivel „ZA” –val ellentétben „KA” termelése negatív externáliákat okoz, és 

ezek a kiindulási (0.) szituációban nem internalizáltak, a fenti feltevésbıl 

következik, hogy például az emissziós gázok tisztításának elmaradása miatt 

egységnyi többlet-input felhasználása „KA” esetében az output tekintetében 

hatékonyabb, így TP0
KA meredeksége nagyobb, mint TP0

ZA meredeksége. 

A káros külsı hatások fokozatos (lásd 27. ábra 1. és 2. esete) 

figyelembevételével TP0
KA meredekségének biztosan csökkennie kell, 

egészen addig, míg abszolút értékben egyenlı lesz eggyel, majd ezt 

követıen a függvény alakja logaritmikussá válik. Az elızı példával élve, 

mely a termelés során keletkezı gázok tisztítását jelentette, jól 

megmagyarázható az externáliák internalizálásának magasabb fokán 

jelentkezı egyre nagyobb hatékonyságromlás (költségnövekedés). A 28. 

ábra a hatásfoknövelés költségeinek általános esetét szemlélteti, mely a 

példára vetítve úgy értelmezhetı, hogy a tisztítás fokozása egyre 

költségesebbé (inputigényessé) teszi „KA” termelését. 
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28. ábra: Az erıforrás felhasználás és a hatásfok összefüggése (Varga – Pálosi, 2007) 
 

A fentiek figyelembevételével a következı transzformációs görbék 

szerkeszthetık: 
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T2=U2
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45°
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Q K A

Q ZA

 
29. ábra: A transzformációs görbe különbözı alakjai (Varga – Pálosi, 2007) 
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A 29. ábrán a fentiekben már bevezetett három eset alapján szerkesztett 

transzformációs görbék (T1, T2, T3) és a modell elején bemutatott átlagos 

fogyasztó közömbösségi görbéi láthatók. Ezek érintési pontjai jelentik a 

gazdaságban megtermelt és elfogyasztott termékkosarakat (OPT1, OPT2, 

OPT3). A vizsgálat célja az volt, hogy bizonyítást nyerjen az a feltételezés, 

mely szerint a szennyezı módon elıállított villamos energia fogyasztásáról 

a környezet állapotára ügyet sem vetı fogyasztó is áttér a környezetbarát 

módon elıállított elektromos áram fogyasztására, hiszen az az externáliák 

teljes mértékő internalizálását követıen szükségszerően olcsóbbá (kevésbé 

inputigényessé) válik (lásd OPT3). 

A 29. ábrán szereplı transzformációs görbék parciális termelési 

függvényekbıl történı levezetését a 30. ábra mutatja. 

T3

T2

LKA

TP2
KA

TP1
KA

QKA

TP0
ZA

QZA

LZA

 
30. ábra: A transzformációs görbe levezetése (Varga – Pálosi, 2007) 
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A téma magyarországi újdonsága miatt a megújuló energiaforrások 

használatára vonatkozó átfogó gazdaságossági elemzések a hazai 

szakirodalomban nem állnak rendelkezésre. A megújuló energiákkal 

foglalkozó szakirodalom túlnyomó többsége elsısorban a tárgykör technikai 

oldalával foglalkoznak. Külföldi tanulmányok ill. elemzések alapul vétele 

meggondolandó, hiszen a hazai földrajzi adottságok egészen mások, így a 

megújuló energiaforrások használata eltérı gazdasági eredménnyel jár, mint 

külföldön. Egy megbízható vizsgálat csak a lokális adottságok 

számbavételével készíthetı el. Ezek alapján az Eredmények címő fejezetben 

olyan gazdaságossági elemzések kerülnek bemutatásra, melyek a kutatás 

során néhány hazai, már megvalósult projekten alapulnak. 

A biomassza energetikai hasznosításának mezıgazdasági hátterével, illetve 

agrárpolitikai kérdésekkel foglalkozó rendelkezésre álló szakirodalom 

egészen más képet mutat. Már a hetvenes években is készültek alaposan 

kidolgozott tanulmányok, melyek jól használhatóak voltak a dolgozat egyes 

fejezeteihez. 

A beruházásról, termelésrıl, ennek költségeirıl és az értékesítés 

körülményeirıl információkat adó termelı üzemek mindegyike az 

adatszolgáltatást ahhoz kötötte, hogy az objektum pontos helye, neve nem 

hozható nyilvánosságra, mivel a kiadott adatok többségében a vállalkozás 

jövedelmezıségébe teljes betekintést tesznek lehetıvé. Ugyanakkor a 

bevezetıben említett célok eléréséhez, mely a megújuló erıforrások 

magyarországi használatának gazdaságossági elemzése volt, ezen adatok 

feltétlenül szükségesek. 

A primer adatok győjtése a témával foglalkozó elıadásokon, 

konferenciákon, valamint workshopokon és interjúk alkalmával történt. 

A gazdaságossági elemzés elkészítéséhez szükséges az adott technológia 

feltérképezése. Ez az esetek többségében a létesítmények mérnökeinek 
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segítségével történt. A begyőjtött technikai adatok osztályozása során 

különös figyelemmel kell kiválasztani a modell elkészítéséhez relevánsakat. 

Ezek gazdasági adatokká való transzformálása a megfelelı költség- ill. 

bevétel-kategóriák kialakításával történik. 

 
Cash Flow számítás 
 
Árbevétel (nominális) 
 

- Üzemi költségek 

- Egyéb költségek 

- Kamatköltségek 

- Tıketörlesztés 

- Társasági adó                    _ 

FREE CASH FLOW 
 

 

Mivel a számítások nominális kamatláb használatával történnek, a szabad 

pénzáramlás minden összetevıjét korrigálni kell az inflációval. Ehhez a 

Pénzügyminisztérium által közzétett, a jövıbeni pénzáramlások inflációs 

indexálásához használatos adatsort használom. A pontosabb számítások 

érdekében elméletileg ugyanakkor kívánatos az egyes bevétel- és 

költségelemekhez külön árindexet rendelni. Ezt a repcemag felvásárlási 

árának és a projektek bevételét jelentı energia (üzemanyag) átvételi árak 

esetében teszem meg. A repcemag esetében rendelkezésre állnak historikus 

átvételi árak, így ebben az esetben a vonatkozó árindexekkel végzett becslés 

mellett a múltbeli tényadatokból történı becslés is elvégezhetı. A biodízel 

és a „zöld” áram esetében a jövıben átvételi árak becslése múlbeli 

tényadatok híján csak a vonatkozó árindexekkel végezhetı el. A biodízel 

Adószámítás 
 

Árbevétel (nominális) 
 

- Üzemi költségek 

- Egyéb költségek 

- Kamatköltségek 

- Amortizáció                        _ 

Adóalap 
 
Adó (16%) 



 71 

esetében az üzemanyagárakra, a „zöld áram” esetében az energiaárakra 

vonatkozó árindexeket használom. 

A bevétel kategóriák (üzemanyag és energia árak) esetében az egyes 

múltbeli, és az ezekbıl lineáris trenddel becsült jövıbeni indexeket a 31. 

ábra tartalmazza. A trendvonalak alapján számított becslés esetében azzal a 

feltételezéssel élek, hogy az áremelkedés üteme nem lehet 2,5 %-nál kisebb.  
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31. ábra: Az energia- és üzemanyagárakra vonatkozó indexek becslése 
(www2.pm.gov.hu/web/home.nsf/portalarticles/D4CF8FD8BD01D444C1257073003C950E
/$File/35_eves_inflacio_honlapra_2007.xls, 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl3_06_01i.html) 
 

A repcemag árának becslése a többi tényezıhöz hasonlóan a historikus piaci 

árakra leginkább illeszkedı logaritmikus trendfüggvény felhasználásával 

történik. A 31. ábrán látható kék vonal a KSH által publikált ipari növények 

múltbeli felvásárlási árai címő adattábla repcére vonatkozó számadatainak 

grafikus megjelenítése. A piros vonal az 1991-ben érvényes repcemag 
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felvásárlási árának a KSH növénytermesztési és kertészeti termékek 

árváltozását mutató index kumulált érétkének szorzatával számított adatsort 

mutatja (a számadatokat a 5. táblázat tartalmazza). A két görbe csupán 

enyhe eltérésébıl arra lehet következtetni, hogy a repcemag árának 

növekedése döntı mértékben azonos a mezıgazdasági és kertészeti 

termékek árának növekedésével. Amennyiben az 1991-es repcemag 

felvásárlási árat a fogyasztói árindexxel korrigálom (az értékek a 6. 

táblázatban találhatók, az adatokat a 32. ábrán szereplı zöld vonal mutatja), 

megállapítható, hogy a repcemag felvásárlási ára a fogyasztói árak 

növekedésénél enyhébb. 

A beruházásgazdaságossági számításokhoz felhasznált jövıbeni repcemag 

árat „A káposztarepce felvásárlási átlagára”, és „A mezıgazdasági és 

kertészeti termékek árindexével kalkulált repceár” címő adatsorok (lásd 5. 

táblázat) vonatkozó értékeinek egyszerő számtani átlagával becsültem. A 

2006-2026-ig terjedı idıszakra az €/Ft árfolyamot konstans 264-nek vettem. 
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y = 20329Ln(x) + 371,36

y = 17075Ln(x) + 2444
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32. ábra: A repcemag becsült piaci ára (1990-2005, 2026) 

5. Táblázat: A repcemag jövıbeni árának becslése (kerekített értékek) 

Év 

A 
káposztarepce 

felvásárlási 
átlagára1 

Növénytermesztési 
és kertészeti 

termékek 
árindexe 

(elızı év=100%)2 

A 
növénytermesztési 

és kertészeti 
termékek 

árindexével 
kalkulált repcemag 

ár (Ft/t) 

Átlagos 
repceár 
(Ft/t) 

Átlagos 
repceár (€/t, 
€/Ft:264,27) 

1991 11 900 - 11 900 11 900  

1992 11 900 108% 12 800 12 350  

1993 11 400 127% 16 200 13 800  

1994 18 900 113% 18 400 18 650  

1995 26 500 132% 24 200 25 350  
1996 35 700 145% 35 100 35 400  

1997 43 500 100% 35 100 39 300  

1998 53 600 97% 33 800 43 700  

1999 52 100 109% 37 000 44 550  

2000 42 100 131% 48 400 45 250  

2001 53 700 91% 44 200 48 950  

2002 51 000 104% 45 900 48 450  

2003 56 400 120% 55 100 55 750  

2004 55 500 86% 47 500 51 500  

2005 48 500 99% 47 200 47 850  

2006 55 400  48 700 52 050 200 
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Az 5. táblázat folytatása 

2007 56 700  49 800 53 250 200 

2008 58 000  50 800 54 400 210 

2009 59 100  51 800 55 450 210 

2010 60 200  52 700 56 450 210 

2011 61 300  53 600 57 450 220 

2012 62 300  54 400 58 350 220 

2013 63 200  55 200 59 200 220 

2014 64 100  56 000 60 050 230 

2015 65 000  56 700 60 850 230 

2016 65 800  57 400 61 600 230 

2017 66 600  58 100 62 350 240 

2018 67 400  58 700 63 050 240 

2019 68 100  59 300 63 700 240 

2020 68 800  59 900 64 350 240 

2021 69 500  60 500 65 000 250 

2022 70 200  61 100 65 650 250 

2023 70 800  61 600 66 200 250 

2024 71 500  62 100 66 800 250 

2025 72 100  62 700 67 400 250 

2026 72 600  63 200 67 900 260 
Megjegyzések: 
1(KSH, 2007): Fontosabb ipari növények felvásárlási átlagára (1991-2005) 
2 (KSH, 2007): Az agrárolló (1991–2005) 
A dılt betővel szedett számadatok a 35. ábrán feltüntetetett logaritmikus 
trendfüggvényekkel becsült értékek. 
 

6. Táblázat: A repcemag átvételi árának a fogyasztóiár-indexxel becsült értékei 
Év A fogyasztóiár-index 

(elızı év=100%)1 
Fogyasztóiár-indexxel kalkulált repcemag ár 

(Ft/t) 

1991 - 11900 

1992 123% 14600 

1993 123% 17900 

1994 119% 21300 
1995 128% 27200 

1996 124% 33700 

1997 118% 39800 

1998 114% 45500 

1999 110% 50100 

2000 110% 55000 

2001 109% 60100 

2002 105% 63200 

2003 105% 66200 

2004 107% 70700 

2005 104% 73300 
Megjegyzések: 
1(KSH, 2007): A fogyasztóiár-index 
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A számított pénzbeli adatok mindegyike Euróban kerül feltüntetésre, ezzel 

is javítva a nemzetközi összehasonlítás lehetıségét. Az EUR/HUF árfolyam 

a Magyar Nemzeti Bank 2006-ra vonatkozó középárfolyaminak átlaga, mely 

264,27. 

Pénzügymatematikai szempontból egy beruházás a nulladik idıszakban 

eszközölt kiadásért cserébe, n periódusban jelentkezı jövıbeni pénzáram 

elvárást jelent. 

A beruházási döntés alapja ezen jövıbeni pénzáramok jelenérték-

összegének és a jelenbeli kiadás összevetése. A kamatos kamatszámítás 

logikájából levezetett diszkontálás mőveletének alkalmazásával történhet a 

jövıbeni pénzáramok jelenértékének meghatározása. Az alábbi képlet a 

diszkontálás mőveletét mutatja C nagyságú, n-edik periódusban jelentkezı 

pénzáram és i nagyságú diszkontráta esetén. 

 

n
n

i

C
C

)1(0 +
=  

 

Az Eredmény fejezetben szemléltetett beruházások nem idéznek elı állandó 

tagú fizetési sorokat, így ezek a speciális esetek bemutatása a témát illetıen 

nem releváns. 

A nettó jelenérték (NPV, Net Present Value) döntési szabály nem jelent 

mást, mint a kezdeti ráfordítások (-I0) és a jövıbeni pénzáramok 

jelenértékének szummázását. Ha az eredmény pozitív, a beruházást érdemes 

megvalósítani, mivel a diszkontráta figyelembevételével számított 

jelenértékek összege meghaladja a megvalósítás költségeit. Máshonnan 

közelítve a diszkontrátával történı korrekció azt jelenti, hogy a piacon 

fellelhetı alternatív beruházási lehetıségekkel összehasonlítva az adott 

projekt megvalósítása magasabb jövedelmezıséggel bír. 
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A diszkontráta meghatározásához szükséges az adott projekt kockázatának 

becslése.  

A kockázatmentes hozamnak az elsı öt évre (2007-2011) a megfelelı 

futamidejő magyar állampapírok 2006-os és 2007-es aukciós átlaghozamát 

használom (lásd 7. táblázat). Ennek alátámasztásaként a 7. táblázatban rf’ 

jelöléssel feltüntetett adatok szolgálnak. Ezek számítása az arbitrázsmentes 

kamatstruktúra elmélete szerint a 33. ábrán látható 12 hónapos diszkont 

kincstárjegy aukciós átlaghozamaiból (2007-ig tényadat, majd becslés) 

történt. A 2012-tól terjedı idıszakra egységesen az Európai Központi Bank 

által publikált hosszú távú euro-állampapír-hozamokat használom (lásd 7. 

táblázat). 
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33. ábra: A kockázatmentes hozamszint becslése (tényadatok forrása: 
http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak) 
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7. Táblázat: A számításokhoz felhasznált pénzügyi mutatók  
(rf és rf’: http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak, 
 rm: www..bet.hu → adatletöltés, 
*http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=165.YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_
C_YM.SR_20Y, 
**http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGDAXI) 

év 2007 2008 2009 2010 2011 2012-tól 

r f 7,4% 7,5% 7,6% 7,2% 7,3% 4,4%* 

r f' 7,4% 6,9% 6,5% 6,3% 6,1% - 

r m 7,7% 18,3% 17,5% 16,9% 16,2% 12,2%** 

diszkontráták 9,1% 26,0% 25,0% 23,6% 22,6% 13,5% 
 

A piaci portfolió hozamát (lásd a 7. táblázat rm adatait) a 2008-2011-ig 

terjedı idıszakra az elmúlt öt év BUX adatok alapján 34. ábrán látható 

exponenciális trendfüggvénnyel becsültem. A 2012-tól terjedı idıszakra 

egységesen a DAX elmúlt öt évben elért növekedésének átlagát vettem. 

Ennek értéke közelítıleg 12,2 %. A német projekt esetében a tervezési 

idıszak minden évében a 13,5%-os diszkontrátával kalkuláltam. 
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34. ábra: A BUX változásai 2002-2007(2012) (www.bet.hu → adatletöltés) 
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Példaként a 2013-tól vett kockázattal korrigált diszkontráta becslése a 

következık szerint történik (további eredményeket lásd 7. táblázat): 
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10 Unleveraged Beta: Kizárólag saját tıkébıl finanszírozott vállalat ß –faktora (ß –faktor: a 
szisztematikus, nem diverzifikálható kockázat mutatója) (Frühwirt, 2005) 
11 12 hónapos diszkont kincstárjegyek átlaghozama 
12 Idegen tıke 
13 Saját tıke (saját tıke+beruházási támogatás) 
14 Társasági adó kulcsa 
15 A piaci portfolió elvárt hozama 
16 Hitelkamatláb 
17 CAPM, Capital Asset Pricing Model, Tıkepiaci ármodell 
18 Idegen tıke ß-faktora 
19 Eladósodott vállalat ß-faktora 
20 Saját tıke elvárt hozama 
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A beruházás-gazdaságossági számítások jelen dolgozatban a pénzügyi 

szakirodalomban „nettó-nettó” módszernek (Shareholder Value) nevezett 

eljárás alapján készülnek. Ekkor a projekt értékelése az adó 

figyelembevételével és a tulajdonosok szempontjából történik. 

A nettó jelenérték módszere alkalmas további mutatószámok definiálására. 

Ilyen a dinamikus megtérülési idı, mely könnyen meghatározható, 

amennyiben a tervezési idıszak mindegyikére kiszámításra kerül a projekt 

nettó jelenértéke. A mutató szerint abban az évben térül meg a projekt, 

amelyikben a kumulált nettó jelenérték elıször pozitív elıjelő (a tört évektıl 

eltekintünk). 

Hasonlóképpen a nettó jelenértékbıl számítható a nyereség-annuitás (PA): 
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Ez a mutatószám megadja ugyanazon projekt végtelen sok pótlásának 

feltételezése mellett értelmezett optimális használati idıt. Egy ilyen végtelen 

Cash Flow sor legnagyobb nettó jelenértéke akkor biztosított, ha a nyereség-

annuitás maximális. 

A nettó jelenértékbıl levezetett belsı megtérülési ráta (IRR, Internal Rate 

of Return) ugyancsak hatékonyan használható a beruházások értékelésénél. 

Jelentısége abban áll, hogy az eltérı karakterisztikummal rendelkezı 

projektek összehasonlítása könnyedén elvégezhetı vele. Számítása az alábbi 

képlet szerint történik: 
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Matematikailag a belsı megtérülési ráta az a kamatérték mely mellett a 

nettó jelenérték nulla értéket vesz fel. 

 

A megújuló energiaforrásokra épülı beruházások értékelése nagy 

körültekintés igényel, mivel minden energiaforrást és az egyes 

beruházásokat tekintve is, eltérı feltételek, technológia, ezekbıl adódóan 

különbözı pénzáramok jellemzıek. 

Így a fent bemutatott mutatószámok közül egyedül a dinamikus megtérülési 

idı és a belsı megtérülési ráta alkalmazható az összehasonlítás alapjaként. 

Grafikus megjelenítés céljából a nettó jelenérték a diszkontráta 

függvényében illetve az idı függvényében diagrammok készíthetık el. 
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4 EREDMÉNYEK 
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4.1  A biomassza energetikai hasznosítása 

 

Ebben a fejezetben a biomassza energetikai hasznosításának két speciális 

esete kerül bemutatásra. Az egyik alfejezetben a repcébıl ipari méretekben 

történı biodízel gyártás, a másikban különféle szilárd biomassza 

hıerımővekben történı elégetésének gazdaságossági elemzése. A 

biomassza hasznosításának lehetıségei ennél a két példánál természetesen 

sokkal szélesebbek, ugyanakkor a dolgozat terjedelme és a kutatás 

volumene nem teszi lehetıvé több hasznosítási mód felvázolását. Valójában 

a két elemzés módszere, logikája apróbb módosításokkal bármely esetben 

használható volna. 

 

4.1.1 A biomassza fogalma 

 

A Földön az árapály mozgási energiája, a földhı és a napsugárzás a három 

kimeríthetetlen energiaforrás. Közép-Európában ezek kiaknázására a 35. 

ábrán látható energiatermelési módok telepíthetık. Az ábrán az egyes 

lehetıségek között fellelhetı a biomassza is. 
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35. ábra: A megújuló energiaforrások kihasználásának lehetıségei (Kaltschmitt – 
Hartmann, 2001) 
 

„Biomassza alatt értjük az összes szerves eredető anyagot (széntartalmú 

anyagokat). Ezek alapján a biomassza elemei a: 

− a természetben élı növények és állatok, 

− ezek által kiválasztott anyagok, 

− elhalt (, de még nem fosszilis) növényi és állati anyagok, 

− tágabb értelemben minden olyan anyag, mely technológiai átalakítás 

illetve anyag-hasznosítás révén keletkezik. (pl.: papír, cellulóz, 

vágóhídi hulladék, szerves háztartási hulladék, növényi olaj, 

alkohol)”21 

A biomassza fenti csoportosításának részletezése a 36. ábrán látható.  

 

                                                 
21 „Unter dem Begriff Biomasse werden sämtliche Stoffe organischer Herkunft (d.h. 
kohlenstoffhaltige Materie) verstanden. Biomasse beinhaltet damit: 

- die in der Natur lebende Phyto- und Zoomasse (Pflanzen und Tiere) 
- die daraus resultierenden Rückstände (z.B. tierische Exkremente) 
- abgestorbene (aber noch nicht fossile) Phyto- und Zoomasse (z. B. Stroh) 
- im weiteren Sinne alle Stoffe (siehe Abbildung 5.), die beispielsweise durch eine 

technische Umwandlung und/oder eine stoffliche Nutzung entstanden sind bzw. 
anfallen (z. B. Schwarzlauge, Papier und Zellstoff, Schlachthofabfälle, organische 
Hausmüllfraktion, Pflanzenöl, Alkohol).” (Kaltschmitt – Hartmann, 2001) 
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36. ábra: Az egyes biomassza elemek energetikai hasznosításának lehetıségei 
(Kaltschmitt – Hartmann, 2001) 
 

A fenti definícióhoz hasonló meghatározás olvasható a Környezet- és 

Természetvédelmi Lexikon második kiadásában is: „ A biomassza eredető 

szervesanyagtömeg egy biocönózisban vagy biomban: a szárazföldön és 

vízben található élı és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, 

mikroorganizmusok) testtömege; a biotechnológiai iparok termékei; és a 

különbözı transzformálók (ember, állatok, feldolgozóiparok stb.) összes 

biológiai eredető terméke, hulladéka és mellékteméke.” 
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4.1.2 Magyarország biomassza potenciálja 

 

Magyarország teljes biomassza potenciálja körülbelül 350-360 millió tonna, 

melybıl évente 105-110 millió tonna megújul. Az évente megújuló hányad 

energiapotenciálja körülbelül 1185 PJ (mely kb. 28 millió tonna nyersolajjal 

egyenértékő). (Horváth, 2006) Ebbıl szárazanyagban kifejezve 6-8 millió 

tonna is hasznosítható volna, melynek energiapotenciálja hozzávetıleg 1,5-2 

millió tonna nyersolajjal egyenértékő. (Kacz-Neményi, 1998) A 

szakirodalmi áttekintésben felvázoltak szerint a hazai energiafelhasználás 

2004-ben 26 millió tonna nyersolajjal volt egyenértékő, melybıl a 

biomassza és a hulladék együttes részesedése 3,4 %, azaz alig 0,9 millió 

tonna nyersolaj egyenérték. Fokozható volna a biomassza részaránya a 

mezıgazdaság által rosszul hasznosítható és a mővelésbıl kivont területeken 

energianövények telepítésével. 

 

4.1.3 Repcébıl történı hajtóanyag elıállítás gazdaságossági 

vizsgálata 

Repcetermesztés Magyarországon 

 

A hazai repcetermesztés jellemzıinek rövid áttekintése a dolgozat céljait 

szem elıtt tartva a primer adatok feltérképezése és további feldolgozása 

szempontjából bírt jelentıséggel. 

A 33. ábra 1960-tıl 2004-ig mutatja a repce Magyarországi vetésterületét, 

összes termését és termésátlagát. Az egyes görbékre illesztett lineáris 

trendvonal alapján látható, hogy a összes termés növekedését nem kizárólag 

a vetésterület növekedése okozza, hanem a termésátlagok trendszerő 
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javulása is hozzájárult ehhez. Az ábrázolt trendvonalak további hozadéka, 

hogy segítségükkel becsülni lehet a várható jövıbeni értékeket, melyek 

további számításokhoz, beruházásgazdaságossági-elemzésekhez 

nélkülözhetetlenek.  

A 33. ábrán a termésátlagot szemléltetı trendvonal alapján látható, hogy 

2007-re 1800-1900 kg/ha22 repcemag prognosztizálható. Érdekes 

megjegyezni, hogy 2005-2006-ban elvégzett fajtakísérletében a BALDUR23 

repcefajta esetében 3370 kg/ha termésátlagot értek el. (A fajtakísérlet az 

IKR Rt.-ben történt és a préselhetıségi és olajminıségi vizsgálatok a 

Nyugat-Magyarországi Egyetemen folytak.) Más irodalmi források Nyugat-

Európában az ıszi repce esetében 2,8-4,8 t/ha (kb. 1100-2000 kg olaj), a 

tavaszi esetében 2,0-2,8 t/ha (kb. 750-1100 kg olaj) termésátlaggal 

kalkulálnak.24 

A 37. ábrán továbbá leolvasható, hogy 2007-re az elvárt vetésterület 100-

110 ezer ha25 és az elvárt összes repcemag-termés eléri 200 ezer tonnát. Ez 

az eredmény az elvárt vetésterület és fent kimutatott elvárt összes termés 

szorzata. Megjegyzendı, hogy a 37. ábrán szereplı összes termés 

trendfüggvénye alapján számított elvárt összes termés kevéssel ezen érték 

alatt marad.  

                                                 
22 A trendvonal alapján: y(2007) = 47 * 16,722 + 1128,7 = 1915 kg/ha 
23 A BALDUR fajta tulajdonságai Kacz (2007):  
 

Kinyert olaj 
(%) Típus 

Zsírsav 
tartalom 

(%) 
2005 2006 

Pogácsában 
maradt 

(%) 

Jód-
Bróm 
szám, 

gI2/100g 

savszám, 
mg 

KOH/g 

Termésátlag 
(t/ha) 

BALDUR  46,44 34,66 36,9 11,8 107 1,4 3,37 
 
24 Eredeti német szöveg: In West-Europa „liegt das Kornpotenzial von Winterraps zwischen 
2,8 und 4,8 t/ha (ca. 1100-2000 kg Öl), und bei Sommerraps bei 2,0 bis 2,8 t/ha (ca. 750-
1100 kg Öl). (Kaltschmit t- Hartmann, 2001) 
25 A trendvonal alapján: y(2007) = 47 * 2222,7 + 64,504= 104531 ha 
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A következı fejezetben bemutatott technológiával ebbıl elméletileg 74 

millió liter biodízel (RME) készíthetı (feltéve, ha a repcemagot kizárólag 

energetikai célra hasznosítják). A 74 millió liter biodízel a 8. táblázat 

adataival kalkulálva kb. 67 millió liter dízel üzemanyaggal egyenértékő, 

mely hozzávetıleg 2 %-a a hazai gázolaj-felhasználásnak (lásd 9. táblázat). 

(A statisztikai eszközökkel készített becslés bizonytalanságát mutatja, hogy 

a mostanra már ismert 2007. évi vetésterület 233 ezer ha volt.) 

 

y = 16,722x + 1128,7
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37. ábra: A repcetermesztés jellemzıi Magyarországon 1960-2004 (2006) (KSH, 2007: 
Fontosabb ipari növények jellemzıi) 
 

8. Táblázat: A biodízel és dízel üzemanyag fizikai jellemzıi 

 Biodízel Dízel 

sőrőség (kg/l) 0,88 0,83 

főtıérték (MJ/kg) 36,4526 42,70 

főtıérték (MJ/l) 32,08 35,44 

                                                 
26 35,8-37,1 MJ/kg � Egyszerő számtani átlag 36,45 MJ/kg, (Kaltschmitt – Hartmann, 
2001) 
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9. Táblázat: Üzemanyag-felhasználás Magyarországon 2005-2006 (AKI, 2006) 

Üzemanyag 200727  

(ezer 

tonna) 

2006 

(ezer 

tonna) 

2005 

(ezer 

tonna) 

Változás az 

elızı évhez 

képest 

Motorikus 

benzin 

1539 1500 1462 +2,6% 

Motorikus 

gázolaj 

2627 2550 2475 +3% 

Összesen 4166 4050 3937 2,86% 
 

A tényadatok áttekintését követıen kézenfekvı a repcetermesztés gazdasági 

motivációjának feltárására. Számítások alapján a nyersolaj világpiaci ára 

alig 20%-ban határozza meg a repce hazai összes termését, és a korrelációs 

együttható értéke is 0,5 alatt van. Ennek hátterében valószínőleg a biodízel 

termelés (a repce energetikai hasznosítása) rövid múltja áll, így a fosszilis 

energiahordozók árának emelkedése által kiváltott helyettesítési hatás ezzel 

a módszerrel nem bizonyítható. A kereslet növekedését a vetésterület talán 

jobban érzékelteti. 2006-ban több mint 50%-kal termeltek több repcét, mint 

a megelızı öt év átlagában. 

 

Modellezett biodízel üzem gazdaságossági vizsgálata 

 

A modell felépítéséhez felhasznált technológiai adatok alapja egy 

magyarországi, mőködı beruházás. A beruházó üzleti titkaira való 

tekintettel a beruházás pontos helye és a beruházó neve nem hozható 

nyilvánosságra.  

A beruházás-gazdaságossági számítás alapja egy 15/45 típusú présüzem és 

egy RMEnergy4000CM típusú biodízel üzem. 

                                                 
27 2007-es elırejelzés: A 2005-rıl 2006-ra történt változást konstansnak tekintve 
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A biodízel elıállítás általános, vertikális sémáját a 38. ábra szemlélteti. A 

dolgozatnak nem célja a technológia részletesebb bemutatása.  

 

 
38. ábra: A biodízel elıállítás vertikális lépései (Kacz – Neményi, 1998) 
 

A továbbiakban a beruházás-gazdaságossági számítás tagolása a 38. ábrát 

követi. 

 

A) Mezıgazdasági alapanyag elıállítás 

 

A biodízel elıállításhoz szükséges legfontosabb nyersanyagot, a repcemagot 

a mezıgazdaság állítja elı. A fejezet elején megtalálhatóak a 

repcetermesztés hazai, mezıgazdasági jellemzıi. Ezek mellett szükséges 

még a repcemag piaci ára. Ennek becslése az Anyag és módszer fejezetben 

található. 

 

 

 

 



 90 

B) és C) Ipari biodízel gyártás (présüzem és észterezı üzem) 

 

A modellprojekt rentabilitásának meghatározásakor a présüzem és a biodízel 

üzem nem kerül szétválasztásra. Az alkalmazott technológia anyagáramlásra 

vonatkozó jellemzıit a 39. sematikus ábra mutatja. 
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39. ábra: A biodízel elıállításának input-output mérlege (Kacz, 2007) 
 

A két rendszer (présüzem és biodízel üzem) együttes beszerzési értéke 1,05 

millió €. Ennek tıkeszerkezeti megoszlása a következı: 30% saját tıke, 

70% hitel, melynek kamata 6% p.a., törlesztése évente 10 egyenlı 

részletben történik (117 ezer €). 

A felhasznált diszkontráta adatok, az inflációs elvárás és az EUR/HUF 

árfolyam az Anyag és módszer címő fejezetben található. 

A következı felsorolás az Anyag és módszer fejezetben bemutatott Free 

Cash Flow kalkuláció pozitív és negatív pénzáramlásait tartalmazza. 

Minden itt feltüntetett adat eltérı jelzés hiányában a beruházás teljes 
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idıtartama alatt konstans; az értékek változásának egyedüli oka az 

árváltozás figyelembevétele. 

− A biodízel eladásából származó éves árbevétel: az input-output 

mérleg alapján az éves biodízel output 3497000 liter. A 

számításokhoz felhasznált eladási ár 0,64 €/l. 

− A melléktermékként keletkezı olajpogácsából és glicerinbıl 

származó árbevétel: a jelenlegi gazdasági szituációban ezek eladása 

bizonytalan, a kereslet ingadozó irántuk. Az olajpogácsa 

hasznosítására további lehetıség a termikus felhasználás illetve 

biogáz üzemben történı átalakítás. Így az alapszámítás az ezekbıl 

származó bevételeket mellızi, bevonásukra csak az egyes szcenáriók 

kidolgozásakor kerül sor. A keletkezı glicerint kedvezıtlen fizikai 

tulajdonságai miatt nehéz értékesíteni.  

− A legjelentısebb költségelem a repcemag. Az egyes évekre 

prognosztizált repcemagra vonatkozó beszerzési árat a 5 táblázat 

tartalmazza. 

− A présüzem folyó költségei 165 ezer €-t tesznek ki, mely tartalmazza 

a karbantartás, energia, labor, egyéb anyag, bér és alkatrészek 

költségeit. 

− A biodízel (észterezı) üzem folyó költségei 53 ezer €-t tesznek ki, 

melyben az energia, a bér és a karbantartás szerepel. 

− A segédanyagok költségei a következık: metanol 185 ezer €/év, 

kálium-hidroxid 34 ezer €/év, víz és szennyvíz: 1000 €/év. 

− Értékcsökkenési leírás. A leírási kulcs 14,5%. Az amortizációs 

költség csak implicit módon játszik szerepet a pénzügyi számításban. 

Figyelembevételére kizárólag az adó meghatározásakor kerül sor. 

Elıfordulhat, hogy a számított adó negatív érétkő. Jelen feltételezés 

szerint a vállalatnak egyéb üzletágakból pozitív adófizetési 
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kötelezettsége van, így ez az összeg pozitív elıjellel kerül be a cash-

flow táblázatba, hiszen a vállalat számára ez az adott (veszteséges) 

projektbıl származó pozitív pénzáramlásként értelmezhetı. 

 

A 10. táblázat oszlopai a felsorolt költség és bevétel elemeket, majd a 

kalkulált free cash flow-t és ennek kumulált, diszkontált értékeit 

tartalmazza. Az nettó jelenérték a tervezési idıszak végén közelítıleg 1,8 

millió €. A nettó jelenérték a diszkontáláshoz felhasznált kamatláb 55 %-ra 

történı emelkedéséig pozitív marad, azaz a belsı megtérülési ráta 55%. A 

nyereség-annuitás alapján a projektet a 20. év végéig fenn kell tartani, 

hiszen ennek értéke ekkor a legnagyobb (közelítıleg 0,25 millió €). Ez nem 

meglepı eredmény, hiszen nincs olyan jelentıs költségelem, melynek 

exponenciális növekedése egy bizonyos élettartam után rontaná a 

jövedelmezıséget. 

A fent felvázolt gazdaságossági elemzés a bemutatott beruházásról statikus 

képet ad. Az eredmények ezért csak korlátozottan érvényesek. Ezek 

kiterjesztéséhez szükséges a modell szcenárió-elemzésekkel 

(érzékenységvizsgálatokkal) történı kiegészítése. Az egyes szcenáriók 

olyan valószínőnek tőnı forgatókönyveket tartalmaznak, melyek 

bekövetkezésével a projekt tervezési idıszakában számolni kell. Ezzel az 

eljárással jelentısen csökkenthetı a beruházás kockázata, hiszen a kedvezı 

forgatókönyvek mellett a kedvezıtlenek is megjelennek, és ezzel felhívják a 

beruházó figyelmét az esetleges veszélyekre. 

 

1. Szcenárió: A biodízel eladási ára körüli bizonytalanság 

Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a biodízel literenkénti 

eladási árának kevéssel 0,56 € alá történı csökkenése esetén a húszadik 

éven a nettó jelenérték zérus. A rentabilitást illetıen ez igen komoly 
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veszélyt jelent. A 40. ábra különbözı biodízel átvételi árak mellett mutatja a 

projekt nettó jelenértékét.  

 

-4000000

-2000000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

A biodízel átvételi ára

NPV

 
40. ábra: A biodízel-projekt nettó jelenértéke különbözı biodízel átvételi árak esetén 
 

2. Szcenárió: A repcemag beszerzési ára körüli bizonytalanság 

A repcemag átlagos beszerzési árának 250 €/t fölé emelkedésével a 

beruházás a 20. évben zérus nettó jelenértéket ad. (Megjegyzendı, hogy az 

alapszámításban a húsz évre kalkulált átlagos beszerzési ár 220 €/t.) 

 

3. Szcenárió: Az olajpogácsa értékesítése 

Az évente keletkezı olajpogácsa tonnánkénti 95 €/t-s áron történı 

értékesítése a beruházás jövedelmezıségét oly mértékben javítja, hogy a 

belsı kamatláb 200% fılé emelkedik, és a 20. év végén a nettó jelenérték 

több, mint 5 millió €. Ebben az esetben a fent felvázolt piaci változások 

elhanyagolhatóak lennének. 
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Összefoglalóan a jövedelmezıség szemléltetése a beruházás évenként 

számított nettó jelenértékének az évek függvényében történı ábrázolásával 

valósul meg. A fent felvázolt alapeset mellett (zöld görbe) a 41. ábrán a 

végtermék átvételi árának ceteris paribus 20%-os csökkenésével kialakuló 

jövedelmezıség is ábrázolásra kerül (piros görbe).  

Biodízel projekt
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41. ábra: A biodízel projekt megtérülése 
 

D) A biodízel felhasználása 

 

A biodízel mobil eszközök esetében kiváló energiaforrás. Gond nélkül 

alkalmazható hagyományos dízelmotorokban, ezt az állítás a közelmúltban 

több kutatómőhely által publikált technikai elemzés is alátámasztja, melyek 

a biodízel esetleges káros hatásait voltak hivatottak feltárni. Ezek 

megállapították, hogy kevert és tiszta állapotban is alkalmas hagyományos 

motorok hajtására, csupán az üzemanyagszőrı-berendezést kell az átállást 

követıen cserélni; továbbá hosszabb távon károsíthatja a lakkozott 

felületeket, bizonyos tömítéseket. 
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A biodízel természetesen alkalmas főtési célokra is, ugyanakkor az ilyen 

irányú felhasználás mégsem célszerő, hiszen a legtöbb esetben a szilárd 

biomassza gazdaságosabb megoldást kínál. 

A felhasználás lehetıségeinek tárgyalásakor, annak ellenére, hogy a 

dolgozat direkt módon nem a biodízel önköltségének illetve eladási árának 

számításával foglalkozik, érdemes a piaci árat, ezzel a biodízel 

versenyképességét befolyásoló törvényi szabályozásokra röviden kitérni. „A 

jövedéki adó jelenlegi rendszere a felhasználókat ellenérdekeltté teszi a bio-

üzemanyagok felhasználásával. El kell törölni a bio-üzemanyagok jövedéki 

adóját. Hangsúlyozzuk az összehangolt adózási rendszer kialakításának 

fontosságát” (Giber, 2006). A fenti idézetben megjelenı adórendszerbeli 

változások nagyban hozzájárulhatnának a bio-hajtóanyagok, ezzel a biodízel 

terjedéséhez is. 

 

 



10. Táblázat: A modellezett biodízel üzem beruházás-gazdaságossági számítása (adatok kerekítve ezer €-ban) 

Évek 
Álta-
lános 

árindex 

Üzem-
anyagár 

index 

Diszkont-
ráta 

Beszer- 
zési 

érték 

Összes 
bevétel 

Repce-
mag  

költség 

Összes 
egyéb 
költség 

Hozam Hitel Tör- 
lesztés Kamat Adó FCF DCF Kum. 

DCF 
Annu- 

itás 

2006    1050     735    -314 966    

2007 6,2% 7,1% 9,1%  2720 2180 440 110  -56 -44 13 26 24 24  

2008 3,3% 6,4% 26,0%  2900 2220 450 230  -59 -41 -5 121 88 112  

2009 3,0% 5,7% 25,0%  3070 2270 460 340  -63 -37 -23 213 124 236  

2010 2,9% 5,1% 23,6%  3220 2310 480 440  -66 -33 -40 296 140 376  

2011 2,8% 4,4% 22,6%  3360 2350 490 520  -70 -29 -55 370 142 518  

2012 2,8% 3,7% 13,5%  3490 2380 500 600  -75 -25 -67 431 146 664  

2013 2,8% 3,0% 13,5%  3590 2420 520 650  -79 -21 -79 474 141 805  

2014 2,8% 2,5% 13,5%  3680 2450 530 690  -84 -16 -109 486 128 933  

2015 2,8% 2,5% 13,5%  3770 2490 550 740  -89 -11 -116 523 121 1054  

2016 2,7% 2,5% 13,5%  3870 2520 560 790  -94 -6 -125 562 115 1169  

2017 2,7% 2,5% 13,5%  3960 2550 580 840  0 0 -134 705 127 1296  

2018 2,7% 2,5% 13,5%  4060 2580 590 890  0 0 -143 751 119 1415  

2019 2,7% 2,5% 13,5%  4160 2600 610 950  0 0 -152 799 112 1527  

2020 2,7% 2,5% 13,5%  4270 2630 620 1010  0 0 -162 850 105 1632  

2021 2,6% 2,5% 13,5%  4380 2660 640 1080  0 0 -172 905 98 1730  

2022 2,6% 2,5% 13,5%  4480 2680 660 1140  0 0 -183 961 92 1822  

2023 2,6% 2,5% 13,5%  4600 2710 680 1220  0 0 -194 1021 86 1908  

2024 2,6% 2,5% 13,5%  4710 2730 690 1290  0 0 -206 1083 81 1989  

2025 2,6% 2,5% 13,5%  4830 2750 710 1370  0 0 -219 1147 75 2064  

2026 2,5% 2,5% 13,5%  4950 2770 730 1450  0 0 -231 1215 70 2134 266 

NPV               1819  

96 



4.1.4 A szilárd biomassza hıerımővekben történı tüzelési célú 

hasznosításának gazdaságossági vizsgálata  

A közelmúltban Magyarországon és Európában is egyaránt emelkedett a 

teljesen, vagy részben biomassza tüzeléső hıerımővek száma. Ennek oka, 

hogy minden helyi közösség illetve az állam is a biztonságosabb, olcsóbb 

ellátást és környezetbarát megoldásokat nyújtó projektek megvalósítását 

szorgalmazza.  

A következıkben két szilárd-biomassza tüzeléső hıerımő beruházás-

gazdaságossági elemzése olvasható. Az egyik az Észak-Dunántúlon 

elhelyezkedı, 2004-ben részben biomassza tüzelésre átállított hıerımő. (Az 

elemzés kizárólag a biomassza tüzeléső kazánokra vonatkozik.) A másik, a 

2006 januárjában üzembe állított, új építéső neustrelitzi (Németország) 

hıerımő. Külföldi példa bevonása azért volt szükséges, mert jelenleg illetve 

a közelmúltban Magyarországon nem épült új biomassza tüzeléső hıerımő. 

Hasonlóképp a bio-hajtóanyagokkal foglakozó fejezethez, a technológia itt 

sem kerül részletezésre. A dolgozatban kizárólag a gazdaságossági számítás 

elkészítéséhez nélkülözhetetlen technológiai áttekintés olvasható. 

A beruházásgazdaságossági számítás mindkét erımő esetében arra keresi a 

választ, vajon az adott feltételek mellett mennyivel éri meg jobban 

biomassza tüzeléső erımő létesítése egy hagyományos kıszéntüzeléső 

változathoz képest. Így a számításba csak azok a cash flow elemek kerülnek 

bevonásra, melyek jelentısen eltérnek a két változat esetében. A modell 

ilyennek tekinti a termelt elektromos áram kötelezı átvételi árát, a 

felhasznált tüzelıanyagok árát.  
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A modell a következık feltételezése mellett érvényes: 

− A villamos-, és hıenergia termelés mindkét erımő esetében a teljes 

tervezési idıszak alatt állandó és értéke megegyezik a 2007. évre 

kalkulált adatokkal. 

− Mindkét erımő esetében a biomassza tüzelés alternatíváját a kıszén 

tüzelés jelenti. A két tüzelési mód egységnyi termelt elektromos 

áramra vetített tüzelıanyag igényessége azonos.  

− Mindkét erımő esetében a villamos áram (hı) biomassza illetve 

kıszén eltüzelésével történı elıállítása ugyanazokkal a változó és fix 

költségekkel jár. Így a keletkezı pénzáramlások közti különbség 

kizárólag a termelt villamos áram (hı) átvételi árának és a 

felhasznált tüzelıanyagok beszerzési árának különbségébıl adódik. 

− Az európai és a hazai tüzelıanyag árak az arbitrázs-tevékenység 

miatt közel kiegyenlítettek. A korpa és a napraforgóhéj 

Magyarországon és Németországban is egyaránt 2,4 €/GJ, a kıszén 

ára szintén azonos 2,6 €/GJ, a tőzifa magyarországi ára 3,7 €/GJ, ami 

15%-kal alacsonyabb, mint Németországban. 

− A felhasznált tőzifa főtıértéke 12,5 GJ/t, a korpa és napraforgóhéj 

főtıértéke 15 GJ/t. 

− Az inflációs és hozamelvárás illetve a leírási kulcs meghatározása az 

Anyag és módszer címő fejezetben leírtak alapján történik, a 

tervezési idıszak 2007-tól 2026-ig tart. A hazai kötelezı átvételi 

árak nominális változást a Pénzügyminisztérium projektértékelésre 

vonatkozó inflációs kulcsával (a táblázatban lásd „általános” 

árindex) korrigálom, a tüzelıanyagét pedig a becsült energiaár-

indexxel. A neustrelitzi projekt minden cash flow elemére az elvárt 

infláció 3%, mely a tervezési idıszak egészén konstans. Az 

összehasonlíthatóság érdekében az észak-dunántúli erımő 2004-es 
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beruházási adatait változatlan értékekkel veszem figyelembe a 

számításokban szereplı 2006-os fiktív beruházási idıpontban. A 

számításba bevont cash flow-elemek eltérı jelzés hiányában a 

beruházás teljes idıtartama alatt konstansak; az értékek változásának 

egyedüli oka az árváltozás figyelembevétele.  

− A széndioxid-kvóta eladási ára idıszak és ország tekintetében erısen 

ingadozó, átlagosan 2-15 €/t-ig terjed. A számítások inflációs 

korrekció nélkül, egységesen 5 €/t-val történnek és az ebbıl 

származó bevétel a számításokban direkt módon a projekthez 

rendelt. 

 

Az erımővek beruházási, termelési adatait illetve nyersanyagigényét a 11. 

táblázat mutatja. A kalkulációhoz felhasznált, jogszabályban meghatározott 

villamos energia átvételi árat 12. táblázat tartalmazza. 
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11. Táblázat: Az erımővek jellemzı adatai kerekítve(Biomasse Heizkraftwerk 
Neustrelitz, www.stadtwerke-neustrelitz.de/files/bm-hkw-neustrelitz.pdf Letöltés: 2006. 06. 
21., Nyírı, 2006) 
 neustrelitzi erımő észak-dunántúli 

erımő 

A beruházás 

többletköltsége 

(átépítés költsége) 

5 millió € 5,5 millió € 

Névleges teljesítmény 29 MW 30 MW 

Éves áramtermelés (átvett) 43 GWh 176 GWh 

Éves hıtermelés (átvett) 63 GWh - 

 Összes tüzelıanyag igény 

(GJ) 

1062500 2135000 

Tőzifa igény (GJ) 1062500 1986000 

Napraforgóhéj és korpa 

igény (GJ) 

- 21000 

Fosszilis tüzelıanyag igény 

(GJ) 

- 128000 

Értékesíthetı CO2-kvóta28 14500 t/ év 30000 t/év 

 

12. Táblázat: A villamos áram átvételi ára (www.eh.gov.hu/gcpdocs/ 
200702/ktelezrakvltozsa_honlapra.xls, Erneubaren Energien Gesetz 2004, 
http://www.wasserkraft.org/BEE-Positionspapier-02-oS.pdf Letöltés: 2007. 05. 20.) 

Biomassza tüzelés 

esetén 

Kıszéntüzelés esetén  

€ cent/kWh 

Magyarország 929 5,7 

Németország 8,9 5 

                                                 
28 Átlagos kıszéntüzeléső erımő 826 g/kWh széndioxidot bocsát ki. 
(http://www.vestas.com/uk/environment/2005/impact/impact.asp) A táblázat a jelenlegi 
kvótakiosztási gyakorlat alapján az erımővek becsléseit tartalmazza, mely a fenti érték 
töredékét jelenti. 
29 A csúcs, völgy, mélyvölgy órák évi számával súlyozott átlag 264,27 €/HUF árfolyammal 
átszámítva 
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Az észak-dunántúli erımő egyes kazánjainak biotüzelésőre történı 

átalakítására 2003-ban projekttársaságot hoztak létre. Így a társaság 

nyilvános éves beszámolói (kivonatos formában lásd 13. táblázat) jó 

ellenırzési pontot jelentenek a konferenciákon és interjúk alkalmával 

összegyőjtött adatok esetében. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 

nyilvánosságra hozott éves beszámolók önmagukban nem adnak teljes és 

valós képet a feltérképezni kívánt beruházásról. Így az adatok, ebbıl 

adódóan az eredmények is közelítésként kezelendık. 

 

 



13. Táblázat: A pécsi és az észak-dunántúli erımővet üzemeltetı társaságok éves beszámolóinak kivonata (adatok ezer Ft-ban) 
 Pannongreen Kft. Észak-dunántúli hıerımő 
 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

befektetett eszközök 4246502 9128010 8552864 8019972 900 1321209 1118073 904015 

immateriális javak 7640 3815 0 803 0 50233 53541 53548 

tárgyi eszközök 4238862 9124195 8552864 8019169 900 1270976 1064532 850467 

értékesítés nettó árbevétele 21031 2462930 7589827 8500296 0 3283796 4533060 6656818 

anyagjellegő ráfordítások 43345 2270636 6388138 7070264 178 2970640 4144557 8696492 

ebbıl anyagköltség 14 1218276 4627418 5184556 3 2117934 2546272 2810124 

személyi jellegő ráfordítások 4 48 0 7 0 0 0 0 

értékcsökkenés 8691 43180 627608 626485 0 185113 222270 224085 

egyéb ráfordítások 241 95051 60718 193485 0 100650 61335 1516380 

mérleg szerinti eredmény -19377 20412 0 0 -177 42721 168452 798549 

üzembe helyezett beruházások 
értéke 

n.a. n.a. n.a. n.a. 900 1448083 7393 50150 

bio-tüzelıanyag felhasználás (GJ) n.a. n.a. 4270000 4550000 n.a. 1921415 1801177 2290368 

fosszilis tüzelıanyag felhasználás 
(GJ) 

n.a. n.a. 169000 4000 n.a. 163018 144502 84775 

"zöld"-áram értékesítés (GWh) n.a. n.a. 341 337 n.a. 171 182,5 174 
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A beruházás összértéke a 2004-es éves beszámoló üzembe helyezett 

beruházások adatsora szerint közelítıleg 1,5 milliárd forint (5,5 millió €). 

Az egyéb források ennél hozzávetıleg 20%-al kevesebbet közöltek, de 

mivel a 2004-es mérleg befektetett tárgyi eszközök és az 

eredménykimutatás értékcsökkenés sorának összege ezt alátámasztja, a 

számításokat 5,5 millió €-val végzem el (lásd 13. táblázat). Emellett Pécsett, 

a Pannongreen Kft. által 2003-2004 években végrehajtott hasonló erımő 

átalakítás fajlagos beruházási mutatói is alátámasztják a magasabb összeget 

alapul vételét. A Pannongreen Kft, mely projekttársaságként végrehajtotta 

az átalakítást és üzemelteti a biomassza tüzeléső blokkot, 2004-es 

mérlegének befektetett tárgyi eszközök és a tárgyévi és elızı évi 

eredménykimutatás értékcsökkenés sorának összege közel 9 milliárd 

Forintot mutat az 50 MWh elektromos teljesítményre (lásd 13. táblázat). 

Egyszerő arányosítással ez alapján 30 MWh teljesítményre 5,4 milliárd 

Forint jut. Látható, hogy az adatok összehasonlítása részletesebb bontás 

hiányában nem megvalósítható. Reálisabb az a közelítés, mely szerint a 

társaság által több ízben publikált közelítıleg 4 milliárd Forint beruházási 

költséget arányosítom az elektromos teljesítményre. Ennek eredménye 2,4 

milliárd Forint.  
A neustrelitzi erımő esetében szükséges meghatározni a biomassza tüzelési 

mód és a kıszéntüzelési mód beruházási költségeinek differenciáját. Az 

erımő közlése alapján a biomassza tüzelés zöld mezıs beruházási értéke 17 

millió € (www.stadtwerke-neustrelitz.de/files/bm-hkw-neustrelitz.pdf), mely 

155 ezer Ft-ot jelent beépített kilowatt teljesítményenként. Giber, 2006 

szerint egy átlagos biomassza tüzeléső hıerımő fajlagos beruházási költsége 

400 ezer Ft/kWh, egy átlagos széntüzelésőé 275 ezer Ft/kWh. Az erımő 

által közölt tényadat jelentısen elmarad az elméleti értékektıl. Ennek 

ellenére a dolgozatban végzett számításokhoz a Giber által közölt arányt 
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használom, miszerint körülbelül 30%-al olcsóbb a széntüzeléső erımő 

létesítése. Így a 11. táblázatban a neustrelitzi erımő esetében a beruházási 

költség különbsége 5 millió €. 

 

Az észak-dunántúli erımő esetében a beruházásgazdaságossági számításban 

a múltbeli termelési adatok átlagával kalkulálok. Ennek érétke 176 GWh/év. 

A neustrelitzi erımő esetében a fiktív (számításokban szereplı) átvett 

villamos energia értékét (74,5 GWh) egyrészt a tényleges villamos energia 

termelés (43 GWh) és az elıállított hı (63 GWh) felének összege adja. 

 

Az észak-dunántúli hıerımő tőzifa (apríték) és mezıgazdasági 

melléktermékek (napraforgóhéj és korpa) formájában alkalmaz bio-

tüzelıanyagot. Mindemellett csekély mennyiségő fosszilis tüzelıanyag 

(szén, földgáz) is felhasználásra kerül. Ezt a számításokban egyszerősítve 

kıszénként veszem figyelembe. Az összes felhasznált tüzelıanyagon belül a 

tőzifa aránya hozzávetıleg 93 %, a mezıgazdasági melléktermékeké 1%, a 

fossziliseké 6% (lásd 13. táblázat átlagos adatai). Feltételezésem szerint 

ezek az arányok a tervezési idıszakban végig állandóak maradnak. A 

termelt villamos áramra vonatkozó tüzelıanyag igényesség a pécsi erımő 

esetében is hasonló értékeket mutat. A 2005-2006-os felhasználási és 

termelési adatok átlagával számolva itt 13260 GJ/kWh, az észak-dunántúli 

erımő esetében ez az érték 12120 GJ/kWh. Így a számításokban szereplı 

tüzelıanyag mennyiségére vonatkozó adatok helytállónak tőnnek. Mindezt 

alátámasztja a neustrelitzi erımő vonatkozó adata is, mely a fiktív 

áramtermelésre számolva 14260 GJ/kWh. 
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Az elvégzett pénzügyi számítások alapján az észak-dunántúli hıerımő 

átalakítás a tervezési idıszak végére csaknem 11 millió € nettó jelenértéket 

és 150%-os belsı megtérülést ér el (lásd 14. táblázat). 

Az elızı fejezetekhez hasonlóan a legkritikusabb tényezık esetében itt is 

érdemes érzékenységvizsgálatot végezni. A legkritikusabb tényezı ebben az 

esetben a hivatalos villamos energia átvételi ár. Ennek hozzávetıleg 10%-os 

csökkenése (8 € cent/kWh) már zérus nettó jelenértéket eredményez. 

A modellben felvázolt energiahordozók árának különbsége feltételezhetıen 

konstans marad, hiszen az egyik árának emelkedése megjelenik a másik 

árában is. A projekt konkrétan a szilárd biomassza árának emelkedésére 

volna érzékeny, de ez valószínőleg a szén árának egyidejő emelkedésével 

történne. Így a szén és a szilárd biomassza árának különbsége feltehetıen 

állandó marad, érzékenységvizsgálatra nincs szükség. 

Összefoglalóan a jövedelmezıség szemléltetése itt is a beruházás évenként 

számított nettó jelenértékének az évek függvényében történı ábrázolásával 

valósul meg. A fent felvázolt alapeset mellett (zöld görbe) a 42. ábrán a 

végtermék átvételi árának ceteris paribus 20%-os csökkenésével kialakuló 

jövedelmezıség is ábrázolásra kerül (piros görbe).  
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Észak-dunántúli h ıerımő
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42. ábra: Az észak-dunántúli hıerımő átalakítás megtérülése 
 

 



14. Táblázat: A modellezett észak-dunántúli biomassza tüzeléső hıerımő beruházás-gazdaságossági számítása (adatok kerekítve, millió €-ban) 

Évek 
Általá- 
nos ár- 
index 

Energia- 
ár- 

index 

Diszkont-
ráta 

Beszerzési 
érték 

Az átvételi 
árak 

különbsége 

CO2-
kvótaeladás 

bevétele 

Tüzelıanyag 
árának 

különbsége 
Hitel Törlesztés Kamat Adó FCF DCF Kum. 

DCF 
Annuitás 

2006    5,5    3,9    -1,7    

2007 6,2% 11,2% 9,1%  6,2 0,2 -2,9  -0,3 -0,2 -0,4 2,5 2,3 2,3  

2008 3,3% 10,5% 26,0%  6,4 0,2 -3,2  -0,3 -0,2 -0,4 2,5 1,8 4,1  

2009 3,0% 9,7% 25,0%  6,6 0,2 -3,5  -0,3 -0,2 -0,4 2,3 1,4 5,5  

2010 2,9% 9,0% 23,6%  6,8 0,2 -3,8  -0,3 -0,2 -0,3 2,2 1,1 6,5  

2011 2,8% 8,2% 22,6%  6,9 0,2 -4,1  -0,4 -0,2 -0,3 2,1 0,8 7,4  

2012 2,8% 7,5% 13,5%  7,1 0,2 -4,4  -0,4 -0,1 -0,3 2,0 0,7 8,0  

2013 2,8% 6,7% 13,5%  7,3 0,2 -4,7  -0,4 -0,1 -0,3 1,9 0,6 8,6  

2014 2,8% 6,0% 13,5%  7,5 0,2 -5,0  -0,4 -0,1 -0,4 1,8 0,5 9,1  

2015 2,8% 5,2% 13,5%  7,8 0,2 -5,3  -0,5 -0,1 -0,4 1,7 0,4 9,5  

2016 2,7% 4,5% 13,5%  8,0 0,2 -5,5  -0,5 0,0 -0,4 1,7 0,3 9,8  

2017 2,7% 3,7% 13,5%  8,2 0,2 -5,7  0,0 0,0 -0,4 2,2 0,4 10,2  

2018 2,7% 3,0% 13,5%  8,4 0,2 -5,9  0,0 0,0 -0,4 2,3 0,4 10,6  

2019 2,7% 2,5% 13,5%  8,6 0,2 -6,0  0,0 0,0 -0,4 2,3 0,3 10,9  

2020 2,7% 2,5% 13,5%  8,9 0,2 -6,2  0,0 0,0 -0,5 2,4 0,3 11,2  

2021 2,6% 2,5% 13,5%  9,1 0,2 -6,3  0,0 0,0 -0,5 2,5 0,3 11,5  

2022 2,6% 2,5% 13,5%  9,3 0,2 -6,5  0,0 0,0 -0,5 2,5 0,2 11,7  

2023 2,6% 2,5% 13,5%  9,6 0,2 -6,6  0,0 0,0 -0,5 2,6 0,2 11,9  

2024 2,6% 2,5% 13,5%  9,8 0,2 -6,8  0,0 0,0 -0,5 2,7 0,2 12,1  

2025 2,6% 2,5% 13,5%  10,1 0,2 -7,0  0,0 0,0 -0,5 2,7 0,2 12,3  

2026 2,5% 2,5% 13,5%  10,3 0,2 -7,1  0,0 0,0 -0,5 2,8 0,2 12,5 1,6 

NPV              10,8  
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A neustrelitzi hıerımő építése (a biomassza tüzelésre vonatkozó pótlólagos 

tıkeszükséglet) a tervezési idıszak végére 4,4 millió € nettó jelenértéket és 

46 %-os belsı megtérülést eredményez (lásd 15. táblázat). Az áram átvételi 

árra elvégzett érzékenységvizsgálat szerint, ennek hozzávetıleg 10%-os 

csökkenése máris zérus nettó jelenértéket eredményez. Az elızı 

projektekhez hasonlóan itt is megtörténik a beruházás évenként számított 

nettó jelenértékének az évek függvényében történı ábrázolása. A fent 

felvázolt alapeset mellett (zöld görbe) a 43. ábrán a végtermék átvételi 

árának ceteris paribus 20%-os csökkenésével kialakuló jövedelmezıség is 

ábrázolásra kerül (piros görbe). 
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43. ábra: Az neustrelitzi-hıerımő építés megtérülése 
 

A hazai és a német erımő beruházás kapcsán összefoglalóan megállapítható, 

hogy a két projekt a rögzített feltételek mellett kiváló jövedelmezıséggel 

bír. Emellett mindkét beruházás nagyon érzékeny a zöld áram átvételi árára. 

A piaci, elvárható jövedelmezıség jelentıs túlteljesítése arra enged 

következtetni, hogy a konkrét projektek a magas átvételi áron keresztül 

túlzottan támogatottak. Meg kell jegyezni, hogy a német zöldmezıs 
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magánberuházás esetében megfelelı lehet a magas támogatott ár, de ennek 

vizsgálatára szükséges volna a beruházás teljes körő értékelése, melyre a 

dolgozat keretein belül nem kerül sor. (Közelítésként, mennyiben zöld 

mezıs beruházásként értékelem a neustrelitzi erımőépítést, a beruházás 

zérus nettó jelenértéket és 13%-os belsı megtérülést eredményez, tehát 

éppen piaci jövedelmezıséget biztosít. Ez esetben a fenti kalkulációt a 17 

milliós beruházási értékkel, a zöld áramra vonatkozó átvételi árral, a bio-

tüzelıanyag költségével és 0,3 € cent/kWh mőködési költséggel folytattam 

le, a többi tényezıt változatlanul hagytam.) A hazai erımő-átalakítás 

ugyanakkor a konkrét példa alapján nem igényelne ekkora támogatást, 

hiszen a tárgyi eszközök jelentıs részét több évtizeddel korábban  aktiválták 

és fıként állami finanszírozásból hozták létre. Így egy zöldmezıs beruházás 

esetében valószínőleg kívánatos ez a támogatási szint, ugyanakkor az 

erımő-átalakítások esetében differenciálásra volna szükség. 

A támogatások esetleges mérséklése mellett is valószínősíthetı és kívánatos 

is, hogy bármiféle bio-tüzeléső hıerımő létesítése biztosítsa a piaci 

jövedelmezıséget. Ugyanakkor ezek számának emelkedése komoly 

nyersanyag-ellátási problémákat vetne fel. Valószínőleg csak 

energiaültetvények telepítésével volna fedezhetı a szükséges szilárd 

biomassza. Ennek vizsgálatára azonban nem vállalkozom. 

 

 



15. Táblázat: A modellezett neustrelitzi biomassza tüzeléső hıerımő beruházás-gazdaságossági számítása (adatok kerekítve, millió €-ban) 

Évek Infláció Diszkont-
ráta 

Beszerzési 
érték 

Árbevétel 
CO2-

kvótaeladás 
bevétele 

Tüzelıanyag 
árának 

különbsége 
Hitel Törlesztés Kamat Adó FCF DCF Kum. 

DCF 
Annuitás 

2006   5,0    3,5    -1,5    

2007 3,0% 13,5%  3,0 0,1 -1,9  -0,3 -0,2 0,0 0,6 0,6 0,6  

2008 3,0% 13,5%  3,1 0,1 -2,0  -0,3 -0,2 0,0 0,7 0,5 1,1  

2009 3,0% 13,5%  3,2 0,1 -2,0  -0,3 -0,2 0,0 0,7 0,5 1,5  

2010 3,0% 13,5%  3,3 0,1 -2,1  -0,3 -0,2 -0,1 0,7 0,4 2,0  

2011 3,0% 13,5%  3,4 0,1 -2,2  -0,3 -0,1 -0,1 0,7 0,4 2,4  

2012 3,0% 13,5%  3,5 0,1 -2,2  -0,4 -0,1 -0,1 0,8 0,4 2,7  

2013 3,0% 13,5%  3,6 0,1 -2,3  -0,4 -0,1 -0,1 0,8 0,3 3,1  

2014 3,0% 13,5%  3,7 0,1 -2,4  -0,4 -0,1 -0,2 0,7 0,3 3,3  

2015 3,0% 13,5%  3,8 0,1 -2,4  -0,4 -0,1 -0,2 0,7 0,2 3,5  

2016 3,0% 13,5%  3,9 0,1 -2,5  -0,4 0,0 -0,2 0,8 0,2 3,8  

2017 3,0% 13,5%  4,0 0,1 -2,6  0,0 0,0 -0,2 1,3 0,3 4,1  

2018 3,0% 13,5%  4,1 0,1 -2,7  0,0 0,0 -0,2 1,3 0,3 4,4  

2019 3,0% 13,5%  4,3 0,1 -2,7  0,0 0,0 -0,3 1,3 0,3 4,6  

2020 3,0% 13,5%  4,4 0,1 -2,8  0,0 0,0 -0,3 1,4 0,2 4,9  

2021 3,0% 13,5%  4,5 0,1 -2,9  0,0 0,0 -0,3 1,4 0,2 5,1  

2022 3,0% 13,5%  4,7 0,1 -3,0  0,0 0,0 -0,3 1,5 0,2 5,3  

2023 3,0% 13,5%  4,8 0,1 -3,1  0,0 0,0 -0,3 1,5 0,2 5,5  

2024 3,0% 13,5%  4,9 0,1 -3,2  0,0 0,0 -0,3 1,6 0,2 5,6  

2025 3,0% 13,5%  5,1 0,1 -3,3  0,0 0,0 -0,3 1,6 0,1 5,8  

2026 3,0% 13,5%  5,2 0,1 -3,4  0,0 0,0 -0,3 1,6 0,1 5,9 0,6 

NPV             4,4  
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4.2 A direkt napsugárzás hasznosításának gazdaságossági 

kérdései napelemes rendszer esetén 

A napenergia a Földön tulajdonképpen korlátlanul áll rendelkezésre. 

Elméletileg a Földre érkezı sugárzás teljes hasznosításával a jelenlegi 

globális energiafelhasználás többszörösen fedezhetı. 

A napenergia hasznosításánál problémaként jelentkezik, hogy az 

energiaforrás térben és idıben változó, bizonytalan intenzitású és nehezen 

prognosztizálható. 

Magyarország földrajzi fekvése alapján a hazai lehetıségek kedvezıek. A 

41. ábra a napsugárzás magyarországi eloszlását mutatja. Adott berendezés 

értékelésénél természetesen a helyszínen végzett mérési adatokat kellene 

alapul venni, de mivel Magyarországon a területi eltérések nem jelentısek 

(a 44. ábrán a legnagyobb és a legkisebb napsugárzás eltérése kb. 8%), így 

az átlagos sugárzási adatokból helytálló következtetések vonhatók le. 

 

 
44. ábra: A napsugárzás magyarországi eloszlása Naplopó (2006) (Magyarországi 
napsugárzási adatok a napenergia hasznosítás szemszögébıl 
http://www.naplopo.hu/Cikkek/Napsugarzas/napsugarzas.html Letöltés: 2007. 04. 25.) 
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A dolgozat kizárólag a napelemek alkalmazásának jövedelmezıségével 

foglalkozik. A technikai kérdések csak a közgazdasági elemzéshez 

feltétlenül szükséges mélységben kerülnek kidolgozásra. Fontos 

megjegyezni, hogy mélyrehatóbb elemzés nélkül is tudható, hogy a 

napelemes rendszerek alkalmazása jelenleg nem jövedelmezı. Ezzel a 

szerzı is tisztában van, ugyanakkor egy korrekt beruházás-gazdaságossági 

elemzés rámutathat a jelenlegi támogatási rendszer lehetséges 

változtatásainak irányaira. A napenergia, mint megújuló energiaforrás 

tekintetében az állami preferencia a támogatott villamos áram átvételi 

árában jelenik meg. Ahhoz, hogy a napelemes áramtermelés jövedelmezıvé 

váljon, így a profitorientált tıke hívogató beruházási lehetıségnek tekintse, 

a jövıben a kötelezı átvételi áraknak növekednie kell. Európa szerte 

általános gyakorlat, hogy a napelemmel termelt elektromos áramra 

magasabb kötelezı átvételi ár vonatkozik. Ausztriában például a napelemes 

termelésre vonatkozó 60 € cent/kWh több, mint tízszerese a szélenergiából 

termel áram átvételi árának. Fontos megjegyezni, hogy a napelemes 

áramtermelés az alternatív energiahordozók árának jelentıs emelkedésével 

is jövedelmezıvé válhat. Ebben az esetben a magasabb átvételi árat nem az 

állami támogatás eredményezné, hanem a piaci áramdíj jelentıs növekedése. 

Az alábbi gazdaságossági elemzés hozzájárulhat Magyarország tekintetében 

a minimális átvételi ár becsléséhez. Természetesen a dolgozat 

megállapításainak általánosításakor figyelembe kell venni a modell 

feltételrendszerét, hiszen az eredmények nagyban függnek a telepítés 

helyétıl, a vizsgált idıszak idıjárásától és a gép mőszaki paramétereitıl. 

A gazdaságossági kérdésekbıl adódóan a jelenlegi hazai napelemes 

áramtermelés kizárólag kis teljesítményő, szigetszerően elhelyezett 

berendezésekbıl származik. Ezek telepítésének hátterében nem üzemi 
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mérető villamos áram termelése állt, hanem többségében kísérleti jellegő 

telephelyekrıl van szó.  

A hazai napelemes áramtermelés kérdése a beruházások jelenlegi rossz 

jövedelmezısége és az elenyészı energetikai jelentısége miatt (a kettı 

feltétel együttesen jelenik meg a magas támogatási igényben) periférikus 

lehetıségnek is tekinthetı, ugyanakkor számításba kell venni azt a tényt, 

hogy esetleges technológiai fejlıdés következtében ezen energiatermelési 

módnak számos elınye adódik, mint például: 

− A napelemek üzemeltetése elenyészı erıforrást köt le. 

− Átgondolt telepítés a területhasznosítás tekintetében gyakorlatilag 

nem okoz alternatív költséget. Így a területhasznosításkor nem 

jelentkezik választási kényszer, mint például a biomassza energetikai 

hasznosítása következtében. 

− Telepítése elenyészı környezeti kárral jár, valószínőleg jóval 

kevesebb ellenzıje akad, mint a szél- és vízerımőveknek. 

Továbbá a kérdéskör tárgyalását az is szükségessé teszi, hogy vannak olyan 

területek, melyek az elektromos hálózattól távol esnek, a fogyasztás 

viszonylag alacsony, így napelemek alkalmazása gazdaságos lehet (pl. 

vadászház). 

 

A napelemek mőködési elve röviden az, „hogy a félvezetık n-p átmeneten 

fellépı potenciálgradiens helyét megvilágítva, a fény fotonjai energiájuk 

leadásával elektron-lyuk párokat keltenek. Az átmenet erıs elektromos tere 

az elektront az n tartományba, a lyukakat a p tartományba hajtja. Az átmenet 

két oldalát vezetıvel összekötve abban áram keletkezik.” (Kacz – Nemény, 

1998)  

A kereskedelemben jelenleg a beesı napenergia 10-15 %-át hasznosító 

berendezések kaphatók. A gazdaságossági elemzés egy 21 db BP 585 típusú 
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napelembıl álló, Miskolc térségében üzembe helyezett, 1000 W/m2 beesı 

napenergia esetén tagonként 85 W névleges teljesítményő berendezésre 

(15%-os hatásfok, 0,57 m2/db, összesen 11,97 m2) készül. A készülék 1000 

W/m2 beesı energiára vonatkozó jelleggörbéjét a 45. ábra mutatja. 

 

 
45. ábra: A BP 585 típusú napelem technikai adatai 
 

A szakirodalmi forrásokban az alábbi napsugárzási adatok találhatók (16. 

táblázat és 46. ábra). Látható, hogy a különbözı forrásból származó adatsor 

és grafikon közelítıleg azonos számadatokat tartalmaz. 

 

16. Táblázat: A hasznosítható napenergia havonkénti eloszlása Magyarországon 
(Farkas et al., 1999) 
Hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

kWh/m2 16 28 51 72 98 106 110 98 70 45 23 10 
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46. ábra: Déli tájolású és 45°-os dıléső felületre érkezı, valamint hasznosítható 
napsugárzás Naplopó Kft. (Napkollektoros hıtermelés lehetıségei Magyarországon 
http://www.naplopo.hu/Cikkek/Napenergia-lehetosegek/Napenergia-lehetosegek.html 
Letöltés: 2007. 04. 25.) 
 

A gazdaságossági számítás 2002. 06. 01.-tıl 2006. 05. 31-ig terjedı idıszak 

termelési adataira támaszkodik. (Farkas et al., 1999) publikációja és a 

berendezés fenti teljesítményadatai alapján a 4 éves idıszak alatt az elvárt 

elektromos áram termelés 520030 kWh. A tényadatok szerint a megtermelt 

elektromos áram mennyisége 5678 kWh; azaz évenként 1419,5 kWh. Mivel 

a tényadat elméleti oldalról alátámasztott, így a gazdasági elemzés ennek 

felhasználásával készül. 

A modell a következık feltételezése mellett érvényes: 

− Az inflációs és hozamelvárás illetve a leírási kulcs meghatározása az 

Anyag és módszer címő fejezetben leírtak alapján történik, a 

tervezési idıszak 2007-tól 2026-ig tart. A számításba bevont cash 

flow-elemek eltérı jelzés hiányában a beruházás teljes idıtartama 

alatt konstansak; az értékek változásának egyedüli oka az árváltozás 

figyelembevétele.  

                                                 
30 727 kWh/m2/év x 11,97 m2 x 0,15 x 4 év=5200 kWh 
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− A napelem üzemeltetése nem jár költséggel, a helyigény által 

lekötött tıke elhanyagolható, illetve másra nem hasznosítható 

területen kerül elhelyezésre. 

− A napelemek a 13. évtıl a kezdeti teljesítmény 90%-át adják. (Ez 

megfelel a gyártó szerzıdés szerinti vállalásának.) 

− A megtermelt elektromos áramot 9,3531 € cent-ért lehet értékesíteni. 

− A beruházás 2006. 12. 31-i idıpontban 13244 €-ba kerül. 

− A vállalatnak egyéb üzletágakból pozitív adófizetési kötelezettsége 

van, így az adott (veszteséges) projektbıl származó negatív 

adófizetési kötelezettség pozitív pénzáramlásként értelmezhetı. 

 

A felvázolt napelem telepítése a tervezési idıszak végére -7000 € nettó 

jelenértéket eredményez (lásd 17. táblázat). Ez az eredmény a napenergia 

hasznosítás terén korántsem mondható szokatlannak. A megtérüléshez egy 

emberöltı is kevés. Ahhoz, hogy a projekt 20 éves futamidıt feltételezve 

zérus nettó jelenértéket eredményezzen, az átvételi árnak 75 € cent/ kWh 

(hozzávetıleg 200 Ft/kWh) értéket kellene elérnie. Érdemes megjegyezni, 

hogy Ausztriában a napelemmel termel elektromos áram átvételi ára 60 

cent/kWh. 

A hivatalos áram átvételi árral történı kalkuláció alulbecsüli a projekt 

jövedelmezıségét, hiszen a valóságban ilyen kis teljesítmény esetén nem 

történik meg a hálózati átadó állomás kiépítése. Sokkal reálisabb az a 

feltevés, miszerint a berendezéssel magánemberek, háztartási célra 

termelnek áramot, így az általuk fizetendı áramdíj (3432 Ft/kWh, 13 € 

cent/kWh) összegével számítva a nettó jelenérték -8000 €, azaz a 

                                                 
31 A 2007-re vonatkozó hivatalos elektromos áram átvételi ára 24,71 Ft 
(www.eh.gov.hu/gcpdocs/ 200702/ktelezrakvltozsa_honlapra.xls).  
32 www.eh.gov.hu/gcpdocs/200702/kzzemi_dijak_2007feb.xls 
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rentabilitás ebben az esetben a magasabb áramdíj ellenére romlik. Ennek 

oka, hogy a számításokban ekkor nem szerepel a társasági adó, mely az 

elızı esetben az elsı hét éven az értékcsökkenési leírás és a hitelkamatok 

miatt pozitív pénzáramként jelentkezett, hiszen a feltételek között szerepel, 

hogy a beruházónak egyéb üzletágakban van kellı mennyiségő adóköteles 

eredménye, így a napelem üzletág vesztesége ceteris paribus 

adómegtakarítást tesz lehetıvé. 

Az utóbbi feltételek mellett, ahhoz, hogy a projekt az alternatív lehetıségek 

szintjén teljesítsen (20 éves futamidı esetén az NPV zérus legyen) a 

berendezés beszerzési értéke maximum 1600 € (csaknem a valóságos érték 

tizede) lehet, vagy az éves termelésnek az elsı években több, mint 8000 

kWh/év (több, mint ötszöröse az eredetinek) értéket kell elérnie. 

A fent bemutatott projekt esetében a napelemes áramtermelés nem 

jövedelmezı. Ebben csak a technológia fejlıdése hozhat áttörést, mely 

lehetıvé tenné a berendezés elıállítási költségeinek drasztikus mérséklését, 

illetve a hatásfok jelentıs növelését. 

Az eredmények összefoglalásaként a 47. ábra a projekt jövedelmezıségét 

magáncélú telepítés esetén a beruházás évenként számított nettó 

jelenértékének az évek függvényében történı ábrázolásával szemlélteti. 
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47. ábra: A napelem projekt megtérülése 

 

A fenti projekt negatív gazdasági teljesítménye ugyan a felvázolt feltételek 

mellett nem tévedés, mégis a fotovillamos (PV) berendezésekrıl általánosan 

hiba volna ugyanezt feltételezni. Jó ellenpélda erre a The Wall Street 

Journal 2006 novemberi számában megjelent cikk /az irodalomjegyzékben 

lásd. Fialka, 2006/, mely a Michigan-i székhelyő, PV berendezések 

gyártásával és értékesítésével foglalkozó Energy Converion Devices Inc. 

vállalat piaci sikereirıl számol be. Nyilvánvaló az alkalmazott technológia 

lehetıvé teszi a berendezések gazdaságos mőködtetését, hiszen ellenkezı 

esetben a piac elutasítaná azokat. Továbbá az is feltételezhetı, hogy a 

cikkben szereplı 15 milliárd USD árbevétel nem származhat elhivatott 

környezetvédık vásárlásaiból. 

 

 



17. Táblázat: A modellezett napelem rendszer beruházás-gazdaságossági számítása (adatok kerekítve, €-ban) 
Évek Energiaár-

index 
Diszkont-

ráta 
Beszerzési 

érték 
Árbevétel Hitel Törlesztés Kamat Adó FCF DCF Kum. 

DCF 
Annuitás 

2006   13240  9270    -3970    

2007 11,2% 9,1%  150  -700 -560 370 -740 -680 -680  

2008 10,5% 26,0%  160  -750 -510 360 -730 -530 -1210  

2009 9,7% 25,0%  180  -790 -470 350 -730 -420 -1630  

2010 9,0% 23,6%  200  -840 -420 340 -720 -340 -1970  

2011 8,2% 22,6%  210  -890 -370 330 -720 -270 -2250  

2012 7,5% 13,5%  230  -940 -320 320 -710 -240 -2490  

2013 6,7% 13,5%  240  -1000 -260 280 -740 -220 -2710  

2014 6,0% 13,5%  260  -1060 -200 -10 -1010 -270 -2980  

2015 5,2% 13,5%  270  -1120 -140 -20 -1010 -230 -3210  

2016 4,5% 13,5%  280  -1190 -70 -30 -1010 -210 -3420  

2017 3,7% 13,5%  290  0 0 -50 250 40 -3370  

2018 3,0% 13,5%  300  0 0 -50 250 40 -3330  

2019 2,5% 13,5%  280  0 0 -40 230 30 -3300  

2020 2,5% 13,5%  280  0 0 -50 240 30 -3270  

2021 2,5% 13,5%  290  0 0 -50 250 30 -3240  

2022 2,5% 13,5%  300  0 0 -50 250 20 -3220  

2023 2,5% 13,5%  310  0 0 -50 260 20 -3200  
2024 2,5% 13,5%  310  0 0 -50 260 20 -3180  

2025 2,5% 13,5%  320  0 0 -50 270 20 -3160  

2026 2,5% 13,5%  330  0 0 -50 280 20 -3140 -1040 

NPV           -7120  
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5 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
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A Szakirodalmi áttekintés címő fejezetben az externáliák okozta allokációs 

zavarok feltérképezésére bemutatott mikroökonómiai modellen további 

fejlesztések végezhetık. A modell kizárólag a fosszilis energiafelhasználást 

jellemzı negatív externáliákat jelenti meg. Ugyanakkor az alábbi 

vizsgálódás bıvíthetı volna az egyes megújuló energiaforrások (különösen 

a biomassza hasznosítás) alkalmazásának pozitív externális hatásaival 

(vidékfejlesztésben betöltött szerep, munkahelyteremtés, parlagoltatás 

elmaradása, stb) is. Hiányzik a modell pontos algebrai leírása, továbbá nem 

tisztázott a pontos összefüggés sem, ami a termelés edgeworth-

négyszögének szerzıdési görbéje és az ez alapján megszerkesztett 

transzformációs görbe között áll fenn.  

A szakirodalmak ugyan eligazítást nyújtanak az általános összefüggésekre, 

melyek szerint: 

− ha a szerzıdési görbe alulról nézve konkáv, a transzformációs görbe 

konvex, 

− ha a szerzıdési görbe lineáris, a transzformációs görbe is leineáris, 

− ha a szerzıdési görbe alulról nézve konvex, a transzformációs görbe 

konkáv. Ez az az eset, amikor az externáliák internalizáltak. 

 

Ennek ellenére feltételezhetıen az egyes izokvant görbék algebrai 

modellezésével pontosabb összefüggések lennének feltárhatók. 

(Kipróbálható volna esetleg Cobb és Douglas által ajánlott összefüggés is, 

és az így kapott izokvantok számítógépes modellezése esetleg pontosabb 

eredményekre vezethetne.) 

 

Az Eredmények fejezetben bemutatott beruházási projektek számának 

növelésével a jövedelmezıségre vonatkozó eredmények megbízhatóbbá 
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válnának. Ennek feltételei a doktori kutatást méretében, idı- és 

forrásigényében jóval meghaladó projekt keretein belül lennének adottak. 

Az eredmények megbízhatósága nem csak a projektek számának 

növelésével, hanem a modellezett energiatermelési módok szélesítésével 

egyaránt fokozható. A disszertáció kereteibe nem fért bele a biogáz-gyártás, 

az energiaültetvények növényeibıl pellet-elıállítás, a bioetanol-gyártás, a 

napkollektoros melegvíz termelés és a geotermia-hasznosításának gazdasági 

vizsgálata. Ezen elvégzett elemzések lehetıvé tennék, hogy a hazai zöld-

energiatermelés különbözı lehetıségeinek összehasonlítása után ezek 

magyarországi optimális megoszlására javaslat készüljön. Továbbá, hogy a 

feltérképezett jövedelmezıség alapján a legjobbra állami támogatási 

konstrukciók legyenek kidolgozhatók. 

A disszertáció ugyancsak kompromisszumok eredménye a téma 

elhatárolásának tekintetében is, hiszen például a biodízel gyártás 

gazdaságossági elemzése csak az elıállító üzemre készül el. A dolgozat 

ugyan foglalkozik a biomassza energetikai hasznosításának agrárpolitikai 

kérdéseivel, de nem készül a teljes vertikumra vonatkozó gazdaságossági 

elemzés (a mezıgazdaságtól a makrogazdasági, társadalmi hatásokig, sıt 

technikai oldalról a berendezések teljes életciklus elemzéséig). Ha ez 

megtörténne, további fontos vidékfejlesztési, gazdaságpolitikai 

következtetések is levonhatóak lennének. 

A dolgozat csak érintılegesen foglalkozik a hazai biomassza potenciál 

becslésével, holott ez kulcsfontosságú volna a biomassza hasznosítás 

fokozása szempontjából. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a téma nem csupán közgazdasági 

kérdéseket vet fel, így az alaposabb vizsgálatokhoz agrármérnökök, 

gépészek, informatikusok együttmőködésére volna szükség. 
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A dolgozat legfontosabb eredményének és gyakorlati alkalmazhatóságának 

az tekinthetı, hogy a feltérképezett energiatermelési módok kapcsán 

folytatott valóságos tervezési munkában eligazítást nyújthat a 

befektetıknek, ezzel növelhetı a megújuló forrásokból származó energia, és 

egyúttal csökkenthetı a környezet terhelés, miközben a beruházások 

növekedése jelentıs makrogazdasági elınyökkel jár. Egyedül a napelemes 

energia-hasznosítás jelent gazdasági kudarcot; világos, hogy ebben változás 

csak a technológia jelentıs fejlıdése esetén következik be. 
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6 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
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1. Megállapítottam, hogy a biomassza folyékony üzemanyagként 

történı felhasználása a termıföld hasznosításakor a többi árunövény 

termelésével szemben - a fosszilis energia árának és a 

növénytermelés hozamainak függvényében, idıben és térben is 

változó intenzitású – erısödı konkurensként jelentkezik. A termelık 

a közeljövıben a piaci árak és a támogatások nyomán javuló 

jövedelmezıségi kilátások miatt a hagyományos szántóföldi 

növények energetikai célra történı termesztését preferálják majd. Ez 

– rossz terméső esztendıkben - a gabona és az olajnövények piacain 

átmeneti hiányt okozhat, amelyre a takarmány- és élelmiszerárak is 

növekedéssel reagálnak.  

 

2. Magyarországon a biomassza tüzelésére létesült erımővek 

nyersanyagigényét elsısorban a hagyományos erdıgazdasági és 

mezıgazdasági melléktermékekkel célszerő fedezni. Ezek 

korlátozott kapacitása miatt azonban – célszerően az átlagosnál 

rosszabb termıképességő területeken – energianövény-ültetvények 

létesítendık, illetve fokozni indokolt a mezıgazdasági 

melléktermékek energetikai célra történı hasznosítását. 

 

3. A dolgozatban felvázolt biomassza hasznosítási módok mindegyike 

20 év alatti megtérülést eredményez. A biodízel gyártás és új 

biomassza hıerımő-létesítés gazdaságossága azonban igen érzékeny 

a végtermék átvételi árára, s a projektek - a számított árak 

kismértékő (5-10%-os) csökkenése következtében is - már 

gazdaságtalanná válnak. A hagyományos hıerımő biomassza 

tüzelésőre történı átalakítása esetében ez csupán enyhén rontja a 

projekt jövedelmezıségét. Ezért a hıerımő átalakítások esetében 
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célszerő lenne differenciálni az elektromos áram kötelezı átvételi 

árát, mivel így elkerülhetı volna ezen projektek esetleges túlzott 

támogatása. 

 

4. A felvázolt szigetszerő napelemes áramtermelés gazdaságtalan, amin 

csak a technológia jelentıs fejlıdése változtathat. Ahhoz, hogy a 

bemutatott projekt az alternatív lehetıségek szintjén teljesítsen, az 

átvételi árnak 75 € cent/ kWh (hozzávetıleg 200 Ft/kWh) értéket 

kellene elérnie. 
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7 ÖSSZEFOGLALÁS 
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A dolgozatból egyértelmően kitőnik, hogy a fenntartható fejlıdés elveinek 

gyakorlattá formálása komplex feladat. Világos, hogy a gazdasági, 

társadalmi és ökológiai aspektusok sem szemlélhetık elkülönítve. Ezek 

együttes formálódása, átalakulása válthatja valóra a fenntartható fejlıdés 

vízióját. 

A földi bioszféra teljes elpusztítását elkerülendı, szükséges a globális 

környezetszennyezésért az egyik legnagyobb mértékben felelıs szektor, az 

energiatermelés és fogyasztás fenntartható rendszerré alakítása. Ez az 

energiatermelés szempontjából a megújuló energiahordozók újbóli 

felfedezését jelenti. 

A hazai megújuló erıforrások részarányának növekedésére kitőzött célok 

megvalósíthatók, viszont a jövıben ezek eléréséhez az eddigieknél 

jelentısebb áldozatokat kell hozni. Anyagi áldozatként jelentkezik a 

jelenlegi állami támogatások fenntartása, esetenként a beruházásokhoz 

nyújtott vissza nem térítendı támogatások fokozása. Nem direkt anyagi 

áldozatként egészen biztosan meg kell jelennie a felnövekvı generációk 

környezettudatos nevelésének és a jelenlegi pazarló fogyasztói magatartás 

visszaszorításának. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a megújuló energia kiaknázására 

létesített projektek támogatásigénye a fosszilis energiahordozó árának 

relatív emelkedésével fokozatosan csökken. A jelenlegi támogatásigény 

hátterében az áll, hogy azonos energia-output esetén a piaci árak alapján 

drágább a megújuló erıforrások használata. Így a projektek piaci 

jövedelmezısége a többletköltségek ellensúlyozása véget csupán 

támogatások alkalmazásával érhetı el. A támogatásigény mérséklıdésére a 

másik lehetıséget a technológiai fejlıdés jelentheti, hiszen ekkor a megújuló 

erıforrások alkalmazásának költségei alacsonyabbak lennének. 



 129 

A biodízel környezeti-mérlege egyértelmően pozitív. A növényi 

nyersanyagból készült termék teljes mértékben széndioxid-semleges. Az 

elıállítás ugyan energia, és anyagfelhasználással jár, melyhez kötıdik 

széndioxid emisszió, de a fosszilis dízelolaj elıállítása sem széndioxid-

semleges, így a gyártás és felhasználás fázisait egyaránt figyelembe vevı 

összehasonlítás alapján egyértelmően a biodízel részesítendı elınyben. 

Ugyancsak hasonló logikával igazolható, hogy a szilárd biomassza erımővi 

elégetése környezetbarát energiatermelési mód. A dolgozat egy biodízelt 

gyártó üzem és két biomassza tüzeléső hıerımő beruházás-

gazdaságosságának elemzése révén mutatja be a fenntartható 

energiagazdálkodás mikropénzügyi vonatkozásait. A tervezési idıszak 

végére a modellezett üzemek mindegyike pozitív nettó jelenértékkel 

rendelkezik. A számítás a legszigorúbb, aktuális piaci feltételek mellett 

készült. Ugyanakkor az elvégzett érzékenység-vizsgálatok rámutatnak a 

projektek kritikus elemeire, mint például a biodízel és az elektromos áram 

piaci átvételi ára, illetve a repcemag felvásárlási ára, melyek kismértékő, 

kedvezıtlen irányú árváltozása rontja a beruházások jövedelmezıségét. 

A napelemes áramtermelés a modellezett projekt esetében gazdaságilag 

kudarcot vallott. Áttörést a technológia fejlıdése, illetve az alternatív 

energiahordozó árának emelkedése hozhat. 

Mindemellett a dolgozatban felvázolt feltételek mellett történı biodízel 

üzem, biomassza tüzeléső hıerımő létesítése nemcsak egy komoly lépés a 

fenntartható energiagazdálkodás irányába, hanem egyúttal jövedelmezı 

befektetés is. Így ezen projektek azok számára is hívogatóak, akik kizárólag 

piaci oldalról szemlélve, egy jól megtérülı beruházást kívánnak 

megvalósítani. 
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ABSTRACT 

 

The thesis makes it clear that forming the principles of sustainable 

development into practice comes out to be a complex task. It’s clear that 

economic, social and ecological aspects can not be demonstrated separately. 

The collective formation, conversion of these can turn the vision of 

sustainable development to reality. 

To avoid the global destruction of the biosphere of our planet, people have 

to change their consumption habits. An important role in this procedure 

takes the development of the energy management to a sustainable system, 

where it’s necessary to switch from fossil energy resources to regenerating, 

sustainable resources. 

 

The determined targets of increasing the share of domestic renewable 

resources can be achieved, but greater sacrifices had to be made in the future 

to reach them. As a material sacrifice the maintenance of public subsidies 

can be mentioned, occasionally raising the amount of non-refundable 

investment subsidies. As an immaterial sacrifice the environmental 

education of the next generation and the finishing of wasting consumer 

behaviour can be pointed out. 

It is important, however, to note that the need for subsidies of the projects 

for the exploitation of renewable resources is gradually decreasing with the 

relative increase of the price of the fossil energy sources. In the background 

of the present need for subsidies we can find that the use of renewable 

resources is more expensive – with the similar energy output - according to 

market rates. Thus in order to balance the overruns, the market profitability 

of the projects can only be reached by applying subsidies. Technological 

development can be another possibility of reduction of the need for 



 131 

subsidies, as then the expenses of applying renewable resources would be 

lower. 

The ecological balance of bio diesel is clearly positive. The product made of 

vegetable raw materials is fully carbon-dioxide neutral. Though the 

production comes with energy and material consumption causing carbon-

dioxide emission, but the manufacturing fossil diesel oil is not carbon-

dioxide neutral too. Considering the phases of production and consumption 

altogether bio diesel is much more advantageous. Using the same logic it 

can be proven also, that firing hard biomass in power plants is an 

environment-friendly energy production method. 

The thesis explains the micro-financial relations of sustainable energy 

management through the profitability analysis of a bio diesel factory and 

two biomass firing power plants. Each of the modelled factories provides a 

positive present value at the end of the planning period. The calculation 

meets the hardest actual market requirements. The sensitivity analysis points 

out the critical elements of the projects like the take-over price of bio diesel 

and electricity and purchase price of rape corn, where the disadvantageous 

change of these cause the reduction of profitability. 

The electricity production of solar cells in the case of the model-project 

ended in an economic failure. Technological development can bring the 

breakthrough here. 

The establishment of a bio diesel factory or biomass firing power plant 

under the conditions outlined in this thesis is not only a serious step towards 

sustainable energy management, but also a profitable investment. It is an 

excellent investment for those, who want to realize a good deal. 
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