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Magyarország megújuló energiatermelésének
kilátásai
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A magyar megújuló energetikai szabályozás az utóbbi években teljesen megválto
]RWWD]~MWiPRJDWiVLUHQGV]HUEHQDIĘV]HUHSHWDELRPDVV]D HOVĘVRUEDQDWĦ]LID pV
DJHRWHUPLNXVHQHUJLDNDSMD$Yt]HQHUJLDPHQQ\LVpJHpYWL]HGHNyWDVWDJQiO~MV]pO
HUĘPĦYHNWHOHStWpVpKH]QLQFVNLOiWiVWiPRJDWiVUDDQDSHOHPHNODNRVViJLIHOKDV]
QiOiVDYLV]RQWIRO\DPDWRVDQQĘ$]pOHOPLV]HUWHUPHOpVHOVĘGOHJHVVpJpUHWHNLQWHW
WHOHOVĘVRUEDQDPHOOpNWHUPpNHN ELRJi]Q|YpQ\LV]iUDNHUGpV]HWLKXOODGpNRNVWE 
HQHUJLDFpO~KDV]QRVtWiVDM|KHWV]yEDGH±DPDJ\DUWHUPHOpVLSRWHQFLiOW¿J\HOHPEH
YpYH±UHiOLVDQNHOOV]iPROQLDPH]ĘJD]GDViJLWHUOHWHJ\UpV]pQHNHQHUJHWLNDLKDV]
QRVtWiViYDOLVHOVĘVRUEDQDJ\HQJpEEPLQĘVpJĦI|OGWHUOHWHNHQ$U|YLGYiJiVIRUGX
OyM~IDOWHWYpQ\HNpVHQHUJLDHUGĘWHOHStWpVpYHOQ\HUWIDDSUtWpNIDMODJRVKR]DPDPD
JDVDEEDKDJ\RPiQ\RVHUGĘK|]NpSHVWUiDGiVXOD]iUEHYpWHOU|YLGHEELGĘV]DNDODWW
MHOHQWNH]LN8J\DQDNNRUQDJ\RQNHYpVD]LQIRUPiFLyDUUyOKRJ\DPDUJLQiOLVPH]Ę
JD]GDViJLWHUOHWHQPHNNRUDIDMODJRVN|OWVpJJHOpVN|UQ\H]HWLKDWiVRNPHOOHWWpUKH
WĘHODW|EEOHWKR]DP0DJ\DURUV]iJpYUĘOpYUHQ|YHNYĘLPSRUWIJJĘVpJHPLDWWHJ\UH
NLV]ROJiOWDWRWWDEEKHO\]HWEHNHUOPDMGDM|YĘEHQeSSHQH]pUWQHP]HWLpUGHNKRJ\
DM|YĘEHQDKD]DLYLOODPRVHQHUJLDIRJ\DV]WiVG|QWĘUpV]pWKD]DLHUĘPĦYHNiOOtWViN
HOĘPHJIHOHOYHD]HOOiWiVEL]WRQViJNOtPDYpGHOHPpVYHUVHQ\NpSHVVpJKiUPDVFpO
NLWĦ]pVpQHNLV$]LGĘMiUiVIJJĘQDSpVV]pOHUĘPĦYHNWHUPHOpVHLGĘEHQIRO\DPDWR
VDQKHNWLNXVDQYiOWR]LNH]pUWDYLOODPRVHQHUJLDLJpQ\HNG|QWĘUpV]pWWRYiEEUDLV
IRVV]LOLVpVDWRPHUĘPĦYHNWHUPHOLNPHJ.L]iUyODJPHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNDONDO
PD]iViUDQHPOHKHWD]RUV]iJYLOODPRVHQHUJLDHOOiWiViWDODSR]QLH]pUWQHPPRQG
KDWXQNOHDW|EELHQHUJLDWHUPHOpVLPyGUyO$]~MWiPRJDWiVLUHQGV]HUNHUHWpEHQD
PHJ~MXOyHQHUJLiEyOWHUPHOWYLOODPRVHQHUJLiWDSLDFRQpUWpNHVtWLNWHKiWDEHIHN
tetés pénzügyi szempontból nagyobb eséllyel térül meg, mint a korábbi támogatási
UHQGV]HUEHQ$]~MWiPRJDWiVLUHQGV]HUFpOMDDWUDQV]SDUHQFLDIHQQWDUWiVDDPHJ
~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNDUiQ\iQDNQ|YHOpVHpVDYHUVHQ\EL]WRVtWiVDPHOOHWW~MWHUPH
OĘNDSDFLWiVRNOpWHVtWpVH$KD]DLELRJi]LSDUIHMOĘGpVpWW|EEHNN|]|WWDNDGiO\R]]DD
QHP]HWN|]L|VV]HKDVRQOtWiVEDQU|YLGLGHLJpUYpQ\HVWiPRJDWRWWiWYpWHOLiUD]|Q
W|]pVLOHKHWĘVpJHNKLiQ\D NHWWĘVWHUPHV]WpVDNDGiO\D pVDERQ\ROXOWHQJHGpO\H]p
VLHOMiUiV
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Az elmúlt évtizedek gazdasági növeNHGpVHW|EEHNN|]|WWDQQDNN|V]|QKHWĘ
hogy rendkívül olcsón lehetett a természeti
HUĘIRUUiVRNDWIHOKDV]QiOQLDWHUPHOpVKH]
a szállításhoz vagy a kényelmesebb életmódhoz. Világszerte nagyon kevés régióra
korlátozódik a fosszilis energiahordozók
kitermelése, ráadásul többségében politikailag megbízhatatlan országokról és térséJHNUĘOYDQV]yDPHO\HNJ\DNUDQDSROLWLNDL
zsarolás eszközeként, stratégiai fegyverként
is használják az energiaexportot. A globális
népességszám emelkedésével párhuzamoVDQGHDQQiODODFVRQ\DEEWHPEHQQĘWWD]
HQHUJLDIRJ\DV]WiVLV8J\DQDNNRUDM|YĘEHni életmódváltozás miatt (urbanizáció és
motorizáció) az emberek átlagos energiafogyasztása is növekszik majd, azonban a
fejlett országokban az energiahatékonyság
javulása mérsékelheti vagy kompenzálhatja
ezt a folyamatot.
Míg a 19. század elejéig a globális energiafelhasználás közel 100%-át a biomaszV]DDGWDDGGLJDJĘ]JpSHNWpUKyGtWiViYDO
a 20. század elején az összes energiaigény
felét már a szén szolgáltatta. Ugyanakkor
DEHOVĘpJpVĦUREEDQyPRWRUIHOWDOiOiViYDO
V]HPpO\JpSNRFVLUHSOĘJpS IRNR]DWRVDQ
HPHONHGHWWDNĘRODMLUiQWLNHUHVOHWVH]]HO
párhuzamosan a földgázfelhasználás is. A
JOREiOLVYpJVĘHQHUJLDIRJ\DV]WiVyWD
W|EEPLQWNpWV]HUHVpUHQĘWWpVEHQ
elérte a 390 EJ-t (REN21, 2017). A primer
energia feldolgozásával és disztribúciójával
a veszteség eléri a 30%-ot, ezért az 570 EJ
SULPHUHQHUJLDWHUPHOpVEĘO(-N|UO
DODNXODYpJVĘHQHUJLDIRJ\DV]WiV$OHJQDgyobb fogyasztó továbbra is az ipar 37%-os
részesedéssel, a közlekedés aránya 28%-ot,
a lakossági fogyasztásé 23%-ot tesz ki. A kereskedelem és közszolgáltatás aránya 8%, a
PH]ĘJD]GDViJHUGpV]HWYLV]RQWFVXSiQ
RVDUiQ\WNpSYLVHODYpJVĘIRJ\DV]WiVEyO
$YpJVĘHQHUJLDIRJ\DV]WiVEDQDIRVV]LOLV

HQHUJLD NĘRODMV]pQI|OGJi] DUiQ\D
ben 78,3%-ot, a megújuló energiaforrások
19,2%-ot, a nukleáris energia pedig 2,5%-ot
tett ki (IEA, 2016; REN21, 2017).
Az EU-ban 2020-ra a megújuló enerJLDIRUUiVRN UpV]DUiQ\iW D EUXWWy YpJVĘ
energiafelhasználásban közösségi szinten
20%-ra kell emelni, ezen belül Magyarország célértéke 13%. Ugyanakkor a Magyarország megújuló energia hasznosítási
cselekvési terveFtPĦNLDGYiQ\EDQ DWRYiEbiakban Nemzeti Cselekvési Terv – NCST)
DLJWHUMHGĘPHJ~MXOyHQHUJLDKRUGRzó-felhasználás alakulásáról az olvasható,
hogy a magyar kormány ennél magasabb,
14,65%-os részesedést vállalt a 2010. évi
7,4%-hoz képest. A kötelezettségvállalás
mértékének növelése ellenére Magyarország az EU28-tagállamok rangsorában a
PH]ĘQ\DOMiQKHO\H]NHGLNHO
$1<$*e60Ï'6=(5
gVV]HKDVRQOtWypVLGĘVRUHOHP]pVVHOYL]Vgáltuk a megújuló energiaforrások megoszlását a Nemzeti Cselekvési Terv alapján
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adatbázisának felhasználásával. Az energiahordozó-források arányát és a megújuló
energiaforrások és hulladékok szerepét a
villamosenergia-termelésben a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján
elemeztük. Továbbá a Magyar Energetikai
pV.|]PĦV]DEiO\R]iVL+LYDWDO (MEKH)
nyilvántartásából szerzett adatok szolgálWDNDODSXODKi]WDUWiVLPpUHWĦNLVHUĘPĦYHN
(HMKE) energiaforrások szerinti beépített
WHOMHVtWĘNpSHVVpJHYL]VJiODWiKR]
(5('0e1<(.e6e57e.(/e6h.
Magyarország megújuló energiaforrásainak megoszlását 2010-ben és 2020ban az NCST adatai mutatják (1. ábra).
+ĘpUWpNEHQNLIHMH]YHEHQDPHJ~MXOy
energiaforrások közel 49 PJ energiát szolgáltattak, amelynek 83%-át (40,74 PJ) a
biomassza felhasználása tette ki. A geotermikus energia 9%-ot (4,23 PJ), a biogáz, a
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QDSYt]HQHUJLDpVDKĘV]LYDWW\~NHJ\HQként mintegy 1-1%-ot (0,32 PJ, 0,25 PJ,
0,70 PJ, 0,25 PJ), míg a szélenergia 5%-ot
(2,49 PJ) képviselt a megújuló energiaforUiVRNPHJRV]OiViEDQ$FpONLWĦ]pVUD
a megújuló energiaforrások mennyiségének
NpWV]HUHVpUH 3- Q|YHOpVH$FpONLWĦzés szerint a geotermikus energia aránya
17%-ra (16,43 PJ), a napenergiáé 4%-ra
(3,73 PJ), a szélenergiáé 5%-ra (5,56 PJ), a
KĘV]LYDWW\~NKDV]QiODWDUD 3- D
biogázé 5%-ra (4,36 PJ), a vízenergiáé 1%-ra
(0,86 PJ) emelkedik. A „modern” megújuló
HQHUJLDIRUUiVRNDUiQ\iQDNQDJ\PpUWpNĦ
növelésével a biomassza-felhasználás aránya 62%-ra csökken a 2010. évi 83%-os ré-
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V]HVHGpVKH]NpSHVWKĘHQHUJLiEDQNLIHMH]YH
azonban a 2010. évi 40,74 PJ-ról 2020-ra
3-UDQĘDELRPDVV]iEyOV]iUPD]y
HQHUJLDpUWpNYDJ\LVRVHPHONHGpVUĘO
van szó (1. ábra).
Az NCST szerint 2010-ben Magyarországon összesen 401 hektáron termesztettek fás szárú, 2122 hektáron lágy szárú
HQHUJLDQ|YpQ\HNHW(WHUOHWHNUĘOOHNHUOĘ
ELRPDVV]DW|PHJH±V]iUD]WRQQDKD
átlaghozammal számolva – mintegy 50 ezer
WRQQiUDEHFVOKHWĘ$NRUiEELFpONLWĦ]pV
értelmében 2020-ra az energianövényekkel potenciálisan hasznosítható területek
nagysága 200 000 hektárra emelkedne
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2012).

1. ábra
Magyarország megújuló energiaforrásainak megoszlása a Nemzeti Cselekvési Terv alapján,
2010–2020

83,2%

62,1%

Forrás: saját szerkesztés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2012) alapján
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2. ábra
Magyarország alap-energiahordozói a termelés arányában, 2015

40,4%

Forrás: saját szerkesztés KSH (2017b) alapján

Ma már látszik, hogy a cél megvalósíthatósága a jelenlegi gazdasági környezetben
HUĘVHQPHJNpUGĘMHOH]KHWĘ
0DJ\DURUV]iJRQ HJ\UH LQNiEE QĘWW D
I|OGJi]D]DWRPHUĘPĦYHNEHQWHUPHOWYLOlamos energia és a megújuló energiahordozók felhasználása. A Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) adatbázisa alapján a primer
energia felhasználása 2000–2008 között
IRO\DPDWRVDQQĘWWDJD]GDViJLYLOiJYiOViJ
hatására 2009-ben 6,3%-kal csökkent, az
utóbbi években a primer energia felhaszQiOiVD KĘpUWpNEHQ ± 3- N|UO
változott (KSH, 2017a). A hazai primer
energiatermelés 2007-ig fokozatosan csökkent, azóta szerény mértékben emelkedett
és 2008–2016 között évi 430–490 PJ között
stabilizálódott (KSH, 2017a). 2015-ben a
megtermelt primer energiát a nukleáris
energia (40,4%), a szén (14,8%), a földgáz
  D NĘRODM   D V]pO  
és a vízenergia (0,2%) biztosította (KSH,
2017b). A fennmaradó 22,3%-ot a biogáz,
biomassza, kommunális és ipari hulladék,
ELR]HPDQ\DJpVD]HJ\pEQHPpJKHWĘPHJújuló energia tette ki (2. ábra).
$ YpJVĘ HQHUJLDIHOKDV]QiOiV  yWD
évente átlagosan 15 Mtoe körül volt. 2015ben az egyes ágak részesedése a követke]ĘNpSSHQDODNXOWODNRVViJN|]OH-

kedés 26,5%, ipar 25,0%, kereskedelem és
N|]FpO~ V]ROJiOWDWiVRN  PH]ĘJD]GDViJHUGĘJD]GiONRGiVpVKDOiV]DW
(KSH, 2017c). Az utóbbi években a primer
energiabehozatal a hazai termelés 50-70%át tette ki, a kivitele pedig a termelés 3040%-át (KSH, 2017a).
Statisztikai okok miatt nagyot
XJURWWDPHJ~MXOyHQHUJLDKD]DL
részaránya
A megújuló energia aránya 2015-ben a
WHOMHVEUXWWyYpJVĘHQHUJLDIRJ\DV]WiVEyO
14,5% volt, míg 2014-ben ez az arány csak
9,6%-ot ért el. Nem a megújulóenergiaV]HNWRU WHOMHVtWPpQ\H QĘWW PHJ KLUWHOHQ
ilyen mértékben, hanem egy statisztikai
PyGV]HUWDQLYiOWR]iVQDNN|V]|QKHWĘH]D
nagy ugrás. A Magyar Energetikai és KözPĦV]DEiO\R]iVL+LYDWDO 0(.+ ~MPyGszerrel határozta meg a szilárd biomassza
lakossági felhasználásának nagyságát.
$NRUiEELJ\DNRUODWDWĦ]LIDIHOKDV]QiOiVW
IĘNpQWHUGpV]HWLVWDWLV]WLNiNUDWiPDV]NRGva kalkulálta, ma már – több uniós tagországhoz hasonlóan – a háztartási enerJLDIHOKDV]QiOiVWIHOPpUĘDGDWIHOYpWHOEĘO
számítják. A különbség eredhet többek
között illegális (nem engedélyezett) fakiterPHOpVEĘOpVIDORSiVEyODPHO\QHNPpUWpNpW
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3. ábra
$ODSHQHUJLDKRUGR]yQDNPLQđVOđPHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNEyOWHUPHOWHQHUJLD
energiaforrások szerint, 2015

70,2%

Forrás: KSH (2017d)

a NAV évi 0,5 millió köbméterre becsüli.
$]HUGpV]HWLKDWyViJWpYHGpVHPLDWWQĘWW
QiOXQNHJ\LNpYUĘODPiVLNUDDELRHQHUJLD
termelés 4%-ponttal, mert megbízhatatlan
az adatuk. Az átsorolás után módosításra
NHUOWHND]HOĘ]ĘpYLDGDWRNLVtJ\
ben 16,5%-ot, 2013-ban 16,2%-ot, 2014-ben
pedig 14,6%-ot tett ki ez az érték. Ez azt is
jelenti, hogy 2011–2015 között legjobb esetben is stagnált a megújuló energia aránya
DWHOMHVEUXWWyYpJVĘHQHUJLDIRJ\DV]WiVEyO
(Eurostat, 2017).
$KD]DLKi]WDUWiVRNIĦWpVLFpO~HQHUJLDfelhasználásának újraszámítása az Európai
%L]RWWViJV]UHQGHOHWHKDWiViUD
történt, mely a korábbinál részletesebb
adatszolgáltatásra kötelezte a Központi
Statisztikai Hivatalt. A KSH 2009 óta rendszeresen végzett háztartási költségvetési és
életkörülmény-adatfelvételét egészítette ki
részletesebb lakossági energiafelhasználási
adatokkal. Az újraszámolás eredményeképpen 2010 és 2015 között a hazai háztartási
biomassza-felhasználás éves szinten átlagosan mintegy 2,5-szeresére növekedett. Így
lényegében elértük a 2020-ra vonatkozó
FpONLWĦ]pVQNHWKLV]HQDPHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNEyOHOĘiOOtWRWWHQHUJLDIHOKDV]nálásának részaránya 2015-re 14,5%-ra
QĘWWDPLPLQLPiOLVHOWpUpVWPXWDWDYiOODOW

14,65%-tól és meghaladja az EU által elvárt
13%-ot. Más tagországok (például Belgium, Hollandia, Nagy-Britannia) is hasonló
módosítást eszközöltek statisztikájukban,
tJ\WDJRUV]iJEDQQĘWWDODNRVViJLWĦ]LID
felhasználás, de az átsorolással a magyar
érték mutatja a legnagyobb eltérést a korábbi kalkulációkhoz képest (Eurostat, 2017).
0HJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNEyO
HOĘiOOtWRWWHQHUJLD
A megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt energia értéke 2000–2015
N|]|WWW|EEPLQWV]HUHVpUHQĘW
PJ-ról 92,8 PJ-ra (KSH, 2017d). 2015-ben
a biomasszából és kommunális hulladékból
származó megújuló energia aránya 70,2%
(65,1 PJ) volt. A biomassza gyakorlatilag
DQ|YpQ\WHUPHV]WpVEĘOpVD]HUGpV]HWEĘO
V]iUPD]y PHOOpNWHUPpNHNEĘO iOODWWHQ\pV]WpVEĘO pOHOPLV]HULSDUEyO YDJ\ NLfejezetten erre a célra termesztett fás és
OiJ\V]iU~HQHUJLDQ|YpQ\HNEĘOV]iUPD]RWW
A bioüzemanyagok részesedése 17,0%-ot
(15,8 PJ) tett ki. A többi megújuló energiahordozó hozzájárulása egyenként nem haladta meg az 5%-ot, a geotermikus energia
aránya 4,6%, a biogázé 3,8%, a szélenergiáé
2,7%, a napenergiáé 0,9%, a vízenergiáé
pedig 0,8% volt (3. ábra '|QWĘHQKĘHQHU-
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4. ábra
Megújuló energiaforrások és hulladékok aránya a villamosenergia-termelésben, 2015

51,7%

Forrás: KSH (2017e)

gia, kisebb mértékben villamos energia
termelésére, biogáz, illetve bioüzemanyag
HOĘiOOtWiViUDKDV]QiOMiNIHODELRPDVV]iW
(KSH, 2017d).
Korábban szinte csak nukleáris és fosszilis energiából történt a villamosenergia-termelés, mára egyre nagyobb szerepet kapnak
a megújuló energiaforrások is. 2015-ben
újabb történelmi rekordot döntött a hazai
fogyasztásban a villamosenergia-import,
YDODPLQWD3DNVL$WRPHUĘPĦWHUPHOpVpQHN
részaránya is. Éves szinten a villamosenerJLDIRJ\DV]WiV7:KpUWpNpEĘODKD]DL
WHUPHOpVRW HEEĘODSDNVLWHUPHOpVD
hazai termelés 52,2%-a), az import villamos
energia pedig 31%-ot képviselt. Mindez azt
jelenti, hogy a bruttó villamosenergia-fogyasztás közel 31%-a importból, 36%-a pedig nukleáris energiából származott (KSH,
2017f). Klímavédelmi szempontból nem túl
HOĘQ\|VPyGRQD]LPSRUWiOWYLOODPRVHQHUJLiWIĘNpQWOHQJ\HOXNUiQpVFVHKV]pQW]HOpVĦHUĘPĦYHNEL]WRVtWRWWiNEHQD
megújuló alapú villamosenergia-termelés
aránya az összes villamos energia felhasználásából 7,3%-ot tett ki (KSH, 2017e).
A megújuló alapú villamosenergia-termelés biomasszából (51,7%), szélenergiából
(21,6%), szennyvíztelepi gáz, depóniagáz
és egyéb biogázból (9,1%), kommunális hul-

ladékból (6,5%), napenergiából (3,8%) és
vízenergiából (7,3%) származott (4. ábra).
0HJ~MXOyiUDPWHUPHOpVL
WiPRJDWiVLUHQGV]HU 0(7È5
$&V]iP~(XUySDL%L]RWWViJL
Iránymutatás a korábbi uniós szabályozáshoz képest a megújuló villamosenergiatermelés támogatása vonatkozásában új
elveket határozott meg. Többek között azt
LVKRJ\DWHUPHOĘNQHNDSLDFRQNHOOpUWpkesíteni a villamos energiát és a részükre
¿]HWHWWIHOiUMHOHQWLDPĦN|GpVLWiPRJDWiVW
$NLWĦ]|WWFpORNN|]|WWV]HUHSHOWKRJ\DWHUPHOĘNQHOHJ\HQHNpUGHNHOWHNDEEDQKRJ\
negatív árak esetén is termeljenek villamos
HQHUJLiW$PDJ\DU2UV]iJJ\ĦOpVEDQ
fogadta el az új megújuló áramtermelési támogatási rendszert (METÁR), amely 2017.
január 1-jén hatályba is lépett. A megújuló
energia átvételét a VET és a kapcsolódó
HJ\pEMRJV]DEiO\RNGLɣHUHQFLiOWDQNpWIpOH
UHQGV]HUEHQtUMiNHOĘHJ\UpV]WiWDODNtWYDPHJPDUDGWDNRUiEELN|WHOH]ĘiWYpWHOL
rendszer (KÁT vagy METÁR-KÁT), másrészt bevezette a prémiumtípusú támogatás
rendszerét. A METÁR fokozatosan leváltja a KÁT-ot, amelynek teljes kivezetése az
XWROVy.È7RVV]HU]ĘGpVOHMiUDWiWN|YHWĘHQ
W|UWpQLNPHJOHJNpVĘEEEHQ
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A METÁR 45 milliárd Ft éves költségvetéssel ösztönzi a zöldenergia-termelést
Magyarországon. Három kategóriában lehet támogatást igényelni:
$N|WHOH]ĘiWYpWHOLWiPRJDWiVDNLV 
NLORZDWWDODWWLWHOMHVtWĘNpSHVVpJĦ OpWHVtWményekre és demonstrációs projektekre
korlátozódik.
$]NLORZDWWIHOHWWLWHOMHVtWĘNpSHVVpJĦOpWHVtWPpQ\HNDYLOODPRVHQHUJLDSLDFL
árán felül adminisztratív prémiumot kapnak, a létesítmények a piac jelzéseit követik.
$]PHJDZDWWIHOHWWLWHOMHVtWĘNpSHVVpJĦ
OpWHVtWPpQ\HNpVDV]pOHUĘPĦYHNHVHWpEHQ
a prémium meghatározása és a kedvezményezettek kiválasztása versenyeztetéses
ajánlattételi eljárásban történik.
A 0,5 MW beépített teljesítmény alatti új
pStWpVĦHUĘPĦYHNpVGHPRQVWUiFLyVSURMHNtek prémiumtípusú támogatása továbbra
LVD.È7DOiWDUWR]LN$Ki]WDUWiVLPpUHWĦ
NLVHUĘPĦYHNVHPMRJRVXOWDND0(7È5
ra, azokra továbbra is a korábbi szabályok
szerinti szaldós elszámolás marad irányadó.
A METÁR két esetben alkalmazandó:
A lejárt KÁT-jogosultságok prémiumtípusú támogatásra nem válthatók, azt csak
~MpStWpVĦPHJ~MXOyHQHUJLiWIHOKDV]QiOy
YLOODPRVHQHUJLDWHUPHOĘN LJpQ\HOKHWLN
$0(7È5.È7UDMRJRVXOWWHUPHOĘNYiODV]Whatják a prémiumtípusú támogatást, azonban
H]WN|YHWĘHQQHPOHKHWVpJHVD0(7È5.È7
UHQGV]HUEHW|UWpQĘYLVV]DWpUpV$WiPRJDtás mértéke a mindenkori támogatott ár és
a mindenkori piaci referenciaár közötti különbség. A támogatott ár kétféle módon jöhet
létre: a pályázati eljárás során vagy a pályázat
nélküli esetben. A támogatás mértékének
kalkulációjához szükséges meghatározni a
SLDFLUHIHUHQFLDiUDWLVDN|YHWNH]ĘNV]HULQW
 1DSHUĘPĦYHN HVHWpQ D +XQJDULDQ
Power Exchange (HUPX) másnapi órás
iUDLQDNDQDSHUĘPĦYHNWHUPHOpVpYHOV~lyozott havi átlaga.
 6]pOHUĘPĦ HVHWpQ D +83; PiVQDSL
yUiViUDLQDNDV]pOHUĘPĦYHNWHUPHOpVpYHO
súlyozott havi átlaga.
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1HPQDSHUĘPĦYDJ\V]pOHUĘPĦHVHWpQD
HUPX másnapi órás árainak havi számtani
HJ\V]HUĦ iWODJD
$SiO\i]DWLUHQGHOHWDN|YHWNH]ĘNRUOitokat határozza meg a 2021-ig kiosztható
éves támogatásokra:
0(7È5.È7HVHWpQpYHQWHPLOOLárd Ft.
3iO\i]DWLHOMiUiVQpONOLSUpPLXPWiPRgatásra évente 10 milliárd Ft.
3iO\i]DWLHOMiUiVEDQNLRV]WKDWySUpPLumtámogatásra évente 15 milliárd Ft.
Általánosságban elmondható, hogy a beIHNWHWĘND]HQHUJLDSLDFRQNEpYYHO
HOĘUHWHUYH]QHNpVDNRUiEEL.È7UHQGV]HUW
SRQWDWHUYH]KHWĘVpJKLiQ\DRNiQEtUiOWiN
A METÁR rendszer keretében a megújuló
energiából termelt villamos energiát ma
már a piacon értékesítik, vagyis a támogatás pénzügyi szempontból nagyobb eséllyel
megtérül, mint a korábbi rendszerben. Az új
támogatási rendszer célja a transzparencia
fenntartása, a megújuló energiaforrások
arányának növelése és a verseny biztosítása
PHOOHWW~MWHUPHOĘNDSDFLWiVRNOpWHVtWpVH
A KÁT rendszer a megújuló energiaforUiVEyOSpOGiXOQDSHQHUJLiEyOW|UWpQĘYLOODmosenergia-termelés ösztönzésének egyik
eszköze. A lejáró KÁT-támogatásra irányuló
kérelmeket utoljára 2016. december 31-ig
lehetett benyújtani a Magyar Energetikai és
.|]PĦV]DEiO\R]iVL+LYDWDOKR] 0(.+ pV
DKDWiULGĘOHMiUWiLJNpUHOHPpUNH]HWW
be 2000 megawatt kapacitás létesítésére.
A kérelmek nagy része 0,5 MW alatti napHOHPHVHUĘPĦWiPRJDWiViUDLUiQ\XOGH
MHOHQWĘVD0:IHOHWWLQDSHOHPHVHUĘPĦYHNV]HUHSHLV0LQGH]D]WMHOHQWLKRJ\
EHQMHOHQWĘVHQQ|YHNHGHWWDQDSHUĘPĦYHNV]iPD+DPLQGHQEDQEHDGRWW
WiPRJDWiVLNpUHOHPKH]WHUYH]HWWHUĘPĦ
megvalósulna, akkor a hazai napelemes
NDSDFLWiV±DKi]WDUWiVLPpUHWĦNLVHUĘPĦYHNHWQHPV]iPtWYD±PLQWHJ\
0:UDQĘQHYpJpLJDPLPHJKDODGQi
D3DNVL$WRPHUĘPĦWHOMHVtWPpQ\pW$QDSHOHPHVHUĘPĦYHNLO\HQPpUWpNĦpVJ\RUVD-
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ságú növekedése óriási kihívás elé állítja az
iUDPHORV]WyKiOy]DWRW]HPHOWHWĘFpJHNHW
mert számos csatlakozási kérelem elbíráláVDPDMGNLYLWHOH]pVHpVDQDSHUĘPĦYHNLGĘMiUiVIJJĘPĦN|GpVHRNR]WDNLKtYiVRNUD
W|UWpQĘIHONpV]OpVDN|]HOM|YĘEHQMHOHQWĘV
elosztóhálózati fejlesztéseket igényel.
A Magyarországon telepített fotovoltaikus
kapacitások folyamatosan emelkedtek az
elmúlt években, 2016-ban meghaladták
a 160 megawattot (MEKH, 2017). Ennek
MHOHQWĘVUpV]pWD]NLORZDWWQiONLVHEE
WHOMHVtWPpQ\ĦHUĘPĦYHNV]ROJiOWDWWiND]
ennél nagyobb kapacitások összességében
25,2 megawattot képviseltek a teljes kapacitásból. 2016-ban 100 MW új kapacitás jött létre, így a teljes állomány 2017-re
meghaladta a 270 MW-ot. A 2016-ban a
MEKH-hez benyújtott tervek 100%-os megvalósítására azonban nem számíthatunk
(az átvételi rendszer 2017. január elsejei
módosulása miatt, amely a korábbiakhoz
NpSHVWFV|NNHQWLD]iWYpWHOLLGĘV]DNRW HQQHNHOOHQpUHDN|YHWNH]ĘpYHNEHQDQDSHQHUJLDWHUPHOpVMHOHQWĘVQ|YHNHGpVpUHV]iPtWKDWXQN0DJ\DURUV]iJRQHJ\HOĘUHQHP
várhatók megakapacitású (pl.: 100 MW)
QDSHUĘPĦEHUXKi]iVRNGHEHQD]
újonnan telepített napenergia kapacitások
így is rekordot döntöttek (MEKH, 2017).
-HOHQOHJD0iWUDL(UĘPĦiOWDO]HPHOWHWHWW
PHJDZDWWRVQDSHUĘPĦDOHJQDJ\REEKD]iQNEDQGHD'XQDPHQWL(UĘPĦ0:
EHpStWHWW WHOMHVtWPpQ\Ħ V]ROiUSDUN OpWHsítését tervezi, a holland Photon Energy
pedig összesen 50 MW kapacitással több
kisebb napelempark létrehozását jelentette
be (MEKH, 2017).
$ QDSHUĘPĦYHN ]HPLGHMpW D QDSVtéses órák száma nagymértékben befolyásolja. Magyarországon átlagosan évi
±yUD]HPLGĘYHOV]iPROKDWXQN
DPLHJ\0:RVQDSHUĘPĦHVHWpQ
0:KpYHVHOĘiOOtWRWWYLOODPRVHQHUJLiW
MHOHQWHUĘPĦYHQNpQW(]N|UOEHOO
háztartás éves villamosenergia-felhasználását fedezi. 2015-ben a KÁT keretében

DQDSHUĘPĦYHN|VV]HVHQ*:KPHQ\Q\LVpJĦYLOODPRVHQHUJLiWpUWpNHVtWHWWHN
ami 2014-hez képest 54,5%-os növekedést
jelent. A KÁT keretében a napelem-üzemelWHWĘNUpV]pUHEHQPLOOLyIRULQW
NHUOWNL¿]HWpVUHDPLEĘODN|WHOH]ĘiWYpWHOL
iUpVDSLDFLiWODJiUN|]|WWLNO|QEVpJEĘO
HUHGĘ.È7WiPRJDWiVPLOOLyIRULQWRW
tett ki (MEKH, 2017).
7RYiEEQĘDNLVHUĘPĦYHNV]iPD
$Ki]WDUWiVLPpUHWĦNLVHUĘPĦYHN +0.( 
YDJ\LVD]N:DODWWLEHpStWHWWWHOMHVtWĘNpSHVVpJĦNLVHUĘPĦYHNNDSDFLWiVDpYUĘOpYUH
Q|YHNV]LNG|QWĘHQDQDSHOHPHVUHQGV]HUHN
V]iPiQDNpVNDSDFLWiViQDNEĘYOpVpYHO$]
N:IHOHWWLPpUHWWDUWRPiQ\EDQLVQĘD
QHPHQJHGpO\N|WHOHVNLVHUĘPĦYHNV]iPD
a növekedés motorját ebben a kategóriában
LVDQDSHOHPMHOHQWL$Ki]WDUWiVLPpUHWĦ
NLVHUĘPĦYHNEHpStWHWWWHOMHVtWĘNpSHVVpJH
2016 végére elérte a 165,5 MW-ot, ami az
HOĘ]ĘpYKH]NpSHVWRVQ|YHNHGpVWMHOHQW
(5. ábra $Ki]WDUWiVLPpUHWĦNLVHUĘPĦvek kategóriában 2016 végén összesen közel
GDUDENLVHUĘPĦFVDWODNR]RWWDYLOODPRVHQHUJLDKiOy]DWUDDPLD]HOĘ]ĘpYYpJL
15 000 darabhoz képest 35%-os emelkedést
jelentett (MEKH, 2017).
$OHJW|EEKi]WDUWiVLPpUHWĦNLVHUĘPĦ
az 5 kW alatti kategóriába tartozik. A felhasznált energiahordozó fajtáját tekintve
nap-, szél-, vízenergiát, biogázt, biomaszszát, földgázt, valamint egyéb energiahordozókat (termálmetánt, benzint és dízelt)
hasznosítanak a HMKE-k. A legelterjedWHEEHNDQDSHOHPHVNLVHUĘPĦYHN 
GE DPHO\HND]|VV]HVEHpStWHWWNLVHUĘPĦYL
teljesítmény 99,2%-át (164,08 MW) tették
NLYpJpQ$QDSHOHPHVNLVHUĘPĦYHN
WHOMHVtWPpQ\HDPHJ~MXOyHQHUJLiEyOHOĘállított villamos áramnak kevesebb mint
1%-át teszi ki (MEKH, 2017).
Ä$WRP6]pQ=|OGIRUJDWyN|Q\Y´
Az Európai Parlament 2015. december
közepén megszavazta Az európai energia-
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5. ábra
+i]WDUWiVLPpUHWğNLVHUđPğYHNEHpStWHWWWHOMHVtWđNpSHVVpJHHQHUJLDIRUUiVRNV]HULQW
2008–2016

Megjegyzés: * Egyéb: termálmetán, benzin.
Forrás: MEKH (2017)

unió feléFtPĦiOOiVIRJODOiVW 
(INI)), amely „európai energetikai víziót”
PXWDWEHD]DWRPHQHUJLDIRQWRVV]HUHSpUĘO
Az EU felismerte, hogy a nukleáris alapú
villamosenergia-termelés nélkülözhetetlen
eleme a villamosenergia-rendszernek, hiV]HQD]DWRPHQHUJLDHJ\LGHMĦOHJNpSHVPHJfelelni a versenyképességi, ellátásbiztonsági
pVNOtPDYpGHOPLJOREiOLVFpONLWĦ]pVHNQHN
is. A dokumentum világosan jelzi azt is,
hogy „az energiamix megválasztása, meghatározása tagállami hatáskör”, azaz ezt a
szuverén jogot senki semmilyen körülmények között nem sértheti meg.
A Nemzeti Energiastratégia 2030FtPĦ
kiadványban számol be a magyar kormány
LJ WHUMHGĘ HQHUJLDVWUDWpJLiMiUyO
Az ún. „Atom-Szén-Zöld forgatókönyv”
alapján a cél az energiatakarékosság, az
HQHUJLDIJJĘVpJFV|NNHQWpVHDPHJ~MXOy
HQHUJLDIRUUiVRNOHKHWĘOHJQDJ\REEDUiQ\EDQW|UWpQĘIHOKDV]QiOiVDDEL]WRQViJRV
atomenergia termelése és erre építve a közlekedés villamosítása. A forgatókönyv nem
mond le a fosszilis üzemanyagok (földgáz,
V]pQ VWUDWpJLDLV]HUHSpUĘO0DJ\DURUV]iJ

I|OGUDM]LDGRWWViJDLW¿J\HOHPEHYpYHOHJLQNiEEDELRPDVV]DDODS~±IĘOHJHUGpV]HWL
pVPH]ĘJD]GDViJEyOV]iUPD]y±JHRWHUmikus, termál- és napenergia-termelést
tartja a kormány perspektivikusnak. A Magyarországon rendelkezésre álló potenciális megújuló energia 2600-2700 PJ évente
(jelenleg 1000–1100 PJ közötti az enerJLDIHOKDV]QiOiV DPHO\EĘODQDSHQHUJLD
potenciálisan 70%-os, a szélenergia 20%os, a biomassza 7,5-12,0%-os arányban
UpV]HVOKHW$M|YĘEHQH]HNHQNtYOPpJD
geotermikus és vízenergia jöhet számításba
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2012).
0DJ\DURUV]iJLPSRUWIJJĘVpJHPLDWW
kiszolgáltatottabb helyzetben van, ezért
nemzeti érdek, hogy a hazai villamosenerJLDIRJ\DV]WiVG|QWĘUpV]pWLGHKD]DKD]DL
HUĘPĦYHNiOOtWViNHOĘPHJIHOHOYHD]HOOitásbiztonság, klímavédelem és versenykéSHVVpJKiUPDVFpONLWĦ]pVpQHN$PHJ~MXOy
energiaforrások létéhez elengedhetetlen beruházási, átvételi és egyéb állami közvetett
és közvetlen támogatásokra van szükség.
Ugyan a klímavédelmi célok elérése érdekében a megújuló energiaforrásokra és atom-
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energiára egyaránt indokolt támaszkodni,
DPHJ~MXOyHQHUJLiUDDODSR]RWWHUĘPĦYHN
DWHFKQROyJLDLIHMOĘGpVN|YHWNH]WpEHQpYUĘO
évre olcsóbbá válnak, azaz egyre alacsonyabb villamosenergia-ár mellett megtéUOQHNpVDWiPRJDWiVRNQDNN|V]|QKHWĘHQ
HJ\UHW|EEpSOEHOĘON
Az Európai Bizottság számításai szerint
KHO\V]tQWĘOIJJĘHQHXUy0:KN|]|WWV]yUyGQDNDV]iUD]I|OGLV]pOHUĘPĦYHN
megtérülési árai. Magyarország szempontjából kevésbé releváns, de mégis jelzésérWpNĦKRJ\WDYDO\UHNRUGDODFVRQ\HXUy
MWh átvételi árral nyert a svéd Vattenfall
HJ\WHQJHULV]pOHUĘPĦWHQGHUHQ Reuters,
2018).
6ĘWPiMXViEDQDGiQ'RQJ(QHUJ\
támogatás nélküli ajánlattal vitt el egy tendert (Bloomberg markets, 2017). Ez természetesen csak a jéghegy csúcsa, de évekkel
H]HOĘWWPpJH] LV HONpS]HOKHWHWOHQQHNWĦQW
Mivel Európa kitart klímavédelmi törekvései mellett és továbbra is támogatja a
PHJ~MXOyHQHUJLDHOĘiOOtWiViWH]pUWD]LO\HQ
WtSXV~HUĘPĦYHNLQQRYiFLyMDIRO\WDWyGKDW
a megtérülésükhöz szükséges áramár pedig
tovább eshet.
Magyarországon 2014-ben a KÁT keretében a megújuló energiaforrások 48,96 milliárd Ft támogatási összeget kaptak, ami azt
is jelenti, hogy a fajlagos, átlagos megújuló
HQHUJLiUDMXWyWiPRJDWiV)WN:K
D]iWODJRViWYpWHOLiUSHGLJ)WN:K
pUWpNYROWHOVĘNLOHQFKyQDSMiEDQD
biomassza-alapú termeléshez kWh-ként
FVDN¿OOpUUHOD]LGĘMiUiVIJJĘV]pOHQHUgia-termeléshez pedig 5,32 forinttal kellett
KR]]iMiUXOQLDN|OWVpJYLVHOĘQHN
$PHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRN±IĘOHJD]
LGĘMiUiVIJJĘN±MHOHQWĘVKDWiVVDOYDQQDN
a villamosenergia-rendszerre is. A napHUĘPĦYHNpVDV]pOHUĘPĦYHNFVDNDNNRU
termelnek villamos energiát, ha süt a nap,
LOOHWYHI~MDV]pO(OOHQNH]ĘHVHWEHQDYLOODPRVHQHUJLDLJpQ\HNG|QWĘUpV]pWWRYiEEUDLVIRVV]LOLVDWRPpVHJ\pEHUĘPĦYHN
WHUPHOLNPHJ$]LGĘMiUiVIJJĘQDSpV

V]pOHUĘPĦYHNWHUPHOpVHLGĘEHQIRO\DPDtosan változik. Például januárban a napHUĘPĦYHNDV]pOHUĘPĦYHNRVNLhasználtsággal képesek villamos energiát
WHUPHOQL(EEĘOLVOiWKDWyKRJ\NL]iUyODJ
megújuló energiaforrások alkalmazására
nem lehet az ország villamosenergia-ellátását alapozni. Magyarország nincs olyan
energetikai helyzetben, hogy bármilyen
energiatermelési módról lemondjon. Így a
nukleáris energiaforrások mellett továbbra
is szükség lesz a megújuló energiaforráVRNIHMOHV]WpVpUHpVHJ\pEHUĘPĦYHNpSttésére is, hogy a 2030-as években a hazai
HUĘPĦYHNEL]WRQViJRVDQNLWXGMiNPDMG
szolgálni a villamosenergia-igényeket.
$V]pOHUĘPĦYHN±DEHpStWHWWWHOMHVtWPpQ\W
és a megtermelt villamos energia menyQ\LVpJpW¿J\HOHPEHYpYH±pYHVV]LQWHQ
csak 23%-os kihasználtsággal tudtak
energiát termelni 2015-ben, így a beépíWHWW0:V]pOHUĘPĦYLWHOMHVtWPpQ\
a valóságban csak átlagosan 73,3 MW
WHOMHVtWPpQ\W NpSYLVHOW $ V]pOHUĘPĦYHN
teljesítménye 5,84 MW és 306,65 MW között folyamatosan, hektikusan változott
(MAVIR, 2017  (EEĘO N|YHWNH]LN KRJ\
QHPOHV]PHJKDWiUR]yDV]pOHUĘPĦYHNKR]zájárulása a villamos energia termeléséhez.
Bioüzemanyag
Etanol és biodízel. Magyarország a Megújuló Energia Irányelv által a közlekedés
V]iPiUDHOĘtUWRVPHJ~MXOyHQHUJLDarányt a Nemzeti Cselekvési Terv szerint
95%-ban folyékony bioüzemanyagok révén
kívánja teljesíteni. A terv szerint Magyarország 2020-ban 475 ezer tonna (304 ktoe,
PLOOLyOLWHU JDERQiEyOHOĘiOOtWRWWHWDQRO
illetve 205 ezer tonna (180 ktoe, 232 milOLyOLWHU Q|YpQ\RODMDODS~HOVĘJHQHUiFLyV
és 25 ezer tonna (22 ktoe, 28 millió liter)
KXOODGpNEyOHOĘiOOtWRWWPiVRGLNJHQHUiFLyV
biodízel felhasználásával teljesítené az EU
HOĘtUiVDLW
A Nemzeti Cselekvési Tervben rögzített
ütemezés alapján a 2020. évi cél teljesítésé-

Popp et al.: Magyarország megújuló energiatermelésének kilátásai

KH]V]NVpJHVH]HUWRQQDHWDQROHOĘiOOttásához 1,55 millió tonna kukorica feldolgozása szükséges. Ez átlagos években 240 ezer
hektáron, vagyis az 1 millió hektár körüli
NXNRULFDWHUOHWQHJ\HGpQPHJWHUPHOKHWĘ
(Popp – Potori, 2011). Az etanolcélú feldolgozás eredményeként mintegy 500 ezer
tonna melléktermék keletkezésével lehet
V]iPROQL(QQHNQHJ\HGHDQHGYHVĘUOpses etanolgyártásból származó CGF (Corn
Gluten Feed), CGM (Corn Gluten Meal)
pVFVtUDRODMDW|EELDV]iUD]ĘUOpVHVWHFKnológia mellékterméke: a gabonatörköly
és a DDGS (Distillers Dried Grains with
Solubles). A biodízelgyártás 2020. évi
(500 ezer tonna olajos mag, illetve 200 ezer
tonna növényi olaj) alapanyagigénye 200250 ezer hektárt köthet le (Popp – Potori,
2011). Mivel a felhasználni kívánt biodízel
mennyisége mindössze 6 energiaszázalékot jelentene a gázolaj-felhasználásban,
ezért a termékpálya kilátásait az Európai
Bizottság által bevezetett 7%-os korlát nem
befolyásolja. Az (EU) 2015/1513 irányelve
2020-ra 7%-ban maximálja a hagyományos bioüzemanyagok beszámíthatóságát
a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben rögzített célértékek teljesítésekor
DN|]OHNHGpVYpJVĘHQHUJLDIRJ\DV]WiViUD
vonatkozóan.
A megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt energiában 2015-ben a
biomassza és kommunális hulladék után a
bioüzemanyagok részesedése (17%) volt a
legmagasabb. Magyarországon jelenleg évi
1,6 millió tonna kukoricát használnak fel
etanolgyártásra. 2011-ig csak a Hungrana
szabadegyházi gyára gyártott üzemanyagcélú etanolt. A Hungrana Kft. éves szinten
mintegy egymillió tonna magyar kukoricát
dolgoz fel, de az etanol mellett izoglükózt
LVHOĘiOOtWtJ\H]HUWRQQDNXNRULFDD]
HWDQROJ\iUWiVW PLOOLyOLWHUpY V]ROJiOja. A Pannonia Ethanol dunaföldvári gyárában 2012 áprilisában indult a gyártás, ahol
DEĘYtWpVHUHGPpQ\HNpQWpYHQWHHJ\PLOOLy
tonna kukorica feldolgozásával 450 millió
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OLWHUELRHWDQROHOĘiOOtWiViUDNpSHVGHpYL
325 ezer tonna DDGS-t és 10 ezer tonna
kukoricaolajat (takarmányadalékot) is termel. A Pannonia Ethanol Zrt. dunaföldvári
üzemével ma a legnagyobb etanolgyártó az
(8EDQ$NpW]HPHJ\WWHVHWDQROWHUPHOĘ
kapacitása évi 1,6 millió tonna kukorica
feldolgozásával nagyjából megegyezik
D 1HP]HWL &VHOHNYpVL 7HUY HOĘLUiQ\]DWD
szerint 2020-ban felhasználni tervezett
 PLOOLy OLWHUUHO KDEiU D] HOĘiOOtWRWW
HWDQROHJ\UpV]HH[SRUWUDNHUOpVMHOHQWĘV
PpUWpNĦD]LPSRUWLVCsipkés és Gál egy
RVWDQXOPiQ\XNEDQD]ĘV]LE~]iUDpV
DNXNRULFiUDDODSR]RWWELRHWDQROHOĘiOOtWiV
hozamának összehasonlítását végezték el
pVPHJiOODStWRWWiNKRJ\D]ĘV]LE~]iKR]
NpSHVWDNXNRULFiEyOKR]]iYHWĘOHJHVHQ
V]HUW|EEELRHWDQROQ\HUKHWĘNLKHNWiURQNpQW0LYHODNpWQ|YpQ\EĘOWRQQiQNpQW
N|]HOD]RQRVPHQQ\LVpJĦDONRKROiOOtWKDWy
HOĘDNO|QEVpJDWHUPpViWODJRNEyODGyGLN
DNXNRULFDHVHWpQWKDD]ĘV]LE~]D
HVHWpQWKD PHO\DNXNRULFDHVHWpEHQ
majdnem 2-szeres (Csipkés – Gál, 2016).
A biodízel nagyobb arányú magyarországi felhasználása csak a bioüzemanyagUpV]DUiQ\N|WHOH]ĘHOĘtUiVDXWiQNH]GĘG|WW
PHJHOHMpWĘO$5RVVL%LRIXHO=UWNRPiURPLpV]WHUH]Ę]HPHEDQNH]GWH
meg a termelést és kibocsátása a hazai felKDV]QiOiVELRGt]HOLJpQ\pWPHJN|]HOtWĘOHJ
fedezte. Az üzem éves termelési kapacitása
150 ezer tonna, ezen kívül csupán a mátészalkai Inter-Tram Kft. (12 ezer tonna)
rendelkezett biodízel gyártására alkalmas
pV]WHUH]ĘNDSDFLWiVVDOGHEHQIHOV]imolási eljárás alá került. A termékpályán
PHJKDWiUR]yV]HUHSHWEHW|OWĘ5RVVLDWHUmeléséhez évente több mint 30 ezer tonna
KDV]QiOWVWĘRODMDWLVIHOKDV]QiO Popp –
Potori, 2011 $KDV]QiOWVWĘRODMEyONpV]OW
biodízel felhasználása kétszeresen számolható el a 2020-as célok teljesítésében, így
pUWpNHVHEEPLQWDQ|YpQ\LRODMEyOHOĘiOOtWRWWELRGt]HO$KDV]QiOWVWĘRODMPHOOHWWD
hazai biodízelgyártás jelenleg még mintegy
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100-120 ezer tonna növényi olaj alapanyagot igényel, ami 250-300 ezer tonna olajos
PDJEyOiOOtWKDWyHOĘ$]DODSDQ\DJQHPNL]iUyODJKD]DLV]iUPD]iV~PLYHODWHUPHOĘN
az árak függvényében esetenként repce-,
szója-, illetve pálmaolajat importálnak
(Popp – Potori, 2011).
Bizonytalanságot okozott és tiltakozást
váltott ki a hazai bioüzemanyag-gyártók körében, hogy az Európai Bizottság 2017. évi
javaslata szerint 2030 után a jelenlegi 7%-ról
3,8%-ra csökkenne az élelmiszer- és takarPiQ\Q|YpQ\HNEĘOHOĘiOOtWRWWELR]HPDQ\DJ
bekeverési aránya energia-egyenértékben
kifejezve (European Commission, 2017).
A Bizottság érvelése szerint a bioüzemanyag
nyersanyaga takarmányként is felhasználható, ezért indokolt azt visszaszorítani a
bioüzemanyag-gyártásból, ahol mellékWHUPpNNpQW PDJDV IHKpUMHWDUWDOP~ VĘW
*02PHQWHV WDNDUPiQ\WLVHOĘiOOtWDQDN
(]D]WMHOHQWLKRJ\D%L]RWWViJD]HOVĘJHnerációs bioüzemanyagokkal szemben az
újabb generációs bioüzemanyagokat réV]HVtWLHOĘQ\EHQ+R]]iNHOOWHQQLKRJ\

a fejlettebb generációs technológiát nem
D]HOVĘJHQHUiFLyVWHFKQROyJLDURYiViUD
hanem annak kiegészítéseként indokolt elterjeszteni. Továbbá az autók esetében nem
alkalmazható ipari méretben a megújuló
energiaforrás, mint például a szél- és napenergia, de még az elektromos autók elterjedése is várat magára, ezért a „zöldítésre”
HJ\HOĘUHDIHQQWDUWKDWyELR]HPDQ\DJRN
(bioetanol és biodízel) szolgálnak. Az
EU-ban a bioüzemanyag-gyártás egyérWHOPĦM|YĘNpSSHOFVDNLJUHQGHONHzik, habár az Európai Bizottság javaslatot
GROJR]RWW NL D  XWiQL LGĘV]DNUD D]
pOHOPLV]HUpVWDNDUPiQ\Q|YpQ\HNEĘOHOĘállított bioüzemanyag-felhasználás további korlátozásáról (European Commission,
2017). 0DDYLOiJRQHOĘiOOtWRWWIRO\pNRQ\
bioüzemanyag 75%-át a bioetanol teszi
NL$EDQHOĘiOOtWRWW milliárd liter
üzemanyagcélú etanol és 34 milliárd liter
biodízel a világ üzemanyag-fogyasztásának
csaknem 4%-át tette ki energia-egyenértékben kifejezve (6. és 7. ábra). Az üzemanyagFpO~ ELRHWDQRO OHJQDJ\REE HOĘiOOtWyMD D]

*OREiOLV]HPDQ\DJFpO~ELRHWDQROHOđiOOtWiVDODNXOiVD²iWODJ

Forrás: OECD/FAO (2017); RFA (2017)
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USA, a világpiacot viszont Brazília uralja.
-HOHQWĘVOHPDUDGiVVDOPLOOLiUGOLWHUUHO
DKDUPDGLNOHJQDJ\REEWHUPHOĘD](XUySDL
Unió volt. 2026-ra az etanol termelése az
HOĘUHMHO]pVHNV]HULQWPLOOLiUGOLWHUUHQĘ
világszerte (OECD/FAO, 2017; RFA, 2017).
A globális gabonatermelés mintegy
8-9%-át használták fel bioüzemanyag-célú
etanolgyártásra 2016-ban. A melléktermékek takarmánycélú hasznosítását (DDGS,
&*)VWE LV¿J\HOHPEHYpYHD]HWDQROLSDU
nettó gabonafelhasználása a globális termelés 6%-ára rúgott. Kukoricából a felhasználás már eléri a világtermelés 13%-át,
cukornádból pedig a 20%-át. Ma mintegy
évi 140 millió tonna gabona szolgálja az
etanolgyártást, ennek 90%-a az USA-ra
esik, a fennmaradó 10% az EU-ban, Kínában és Kanadában kerül feldolgozásra.
$]HWDQROJ\iUWiVPiVLNIĘQ\HUVDQ\DJD
D FXNRU YLOiJSLDFD MHOOHP]ĘHQ NHUHVOHWL
piac, ezáltal befolyásolva a brazil etanol
nemzetközi kereskedelmét. 2026-ban az
etanolgyártás a világ gabonatermelésének
10-11%-át (nettó 7-8%-át) igényli, az USA-

ban a megtermelt kukorica 35%-a szolgálja
PDMGD]HWDQROHOĘiOOtWiVW$JOREiOLVFXNRUnádtermelés etanolcélú felhasználásának
DUiQ\DDPDLUyOUDQĘ OECD/
FAO, 2017).
$ELRGt]HOHOĘiOOtWiVpVIHOKDV]QiOiVPD
IĘOHJ(XUySiUD±D](8UpV]HVHGpVHDJOREiOLVWHUPHOpVEĘON|UODODNXO±pVNLVHEE
mértékben az USA-ra koncentrálódik, bár
az utóbbi években több ország (Argentína,
Indonézia, Thaiföld stb.) is bekapcsolódott
a biodízelgyártásba. A 34 milliárd liter gloEiOLVELRGt]HOWHUPHOpVEĘOEDQD](8
D]86$PLOOLiUGOLWHUWiOOtWRWWHOĘ
(7. ábra), 2026-ra a globális biodízelgyártás
YiUKDWyDQPLOOLiUGOLWHUUHQĘ OECD/
FAO, 2017; RFA, 2017). 2016-ban a globális
növényolaj-termelés 12%-át használták fel
ELRGt]HOJ\iUWiVUDDN|YHWNH]ĘpYEHQH]
az arány gyakorlatilag nem változik, ugyanLViOODWL]VtURNEyOpVDKDV]QiOWVWĘRODMEyO
LVHJ\UHW|EEELRGt]HOWiOOtWDQDNHOĘIĘOHJD]
EU-ban, ahol ennek aránya eléri a 30%-ot.
A biodízelgyártásban a legfontosabb nyersDQ\DJDUHSFHRODMpVV]yMDRODMGHMHOHQWĘV

*OREiOLVELRGt]HOWHUPHOpVDODNXOiVD²iWODJ

Forrás: OECD/FAO (2017); RFA (2017)
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mennyiséget használnak fel pálmaolajból is
(OECD/FAO, 2017; RFA, 2017). Jelenleg évi
20 millió tonna növényolajból gyártanak
ELRGt]HOWHEEĘODUHSFHRODMPLOOLyWRQQiW
a szójaolaj 7 millió tonnát tesz ki. A biodízel-termelés nyersanyagigényének 70%-át
képviseli a repce- és szójaolaj (OECD/FAO,
2017).
$](8GLUHNWtYDN|WHOH]ĘYpWHV]LKRJ\
2020-ra 10%-ot érjen el a megújuló energia a közlekedési szektorban, beleértve a
ELR]HPDQ\DJRWDELRJi]]HPĦpVHOHNWromos autót, vonatot vagy a hibrid autót.
Ez az arány Magyarországon 2015-ben
 HEEĘO D ELR]HPDQ\DJ DUiQ\D D
fosszilis üzemanyagban 4,9%), az EU28
átlagában pedig 6,7% volt (Eurostat, 2017).
Magyarországon a bioüzemanyagok köteOH]ĘUpV]DUiQ\DPLQGDEHQ]LQEHQPLQG
a gázolajban 4,9%, ezzel még nem éri el
az Európai Bizottság által a hagyományos
bioüzemanyagok felhasználására bevezetett 7%-os szintet.
Magyarországon a bioüzemanyaggyártás mind gazdasági, mind környezeti
szempontból fenntartható módon zajlik.
Fontos kiemelni, hogy a megtermelt alapanyag hazai feldolgozásáról van szó, így a
KR]]iDGRWWpUWpNHOĘiOOtWiVDLV0DJ\DURUV]iJRQW|UWpQLN$]DODSDQ\DJEĘVpJHVHQ
rendelkezésre áll, a feldolgozók fontos innovációs tevékenységet folytatnak, jelenWĘVEHUXKi]iVRNDWKDMWDQDNYpJUH(XUySD
legmodernebb és legnagyobb kapacitású
gyárai közé tartoznak, hosszú távon pedig
kiszámítható partnerei a magyar gazdákQDN(QQHNHOOHQpUHDM|YĘEHQD](8V]DEiO\R]iVPLDWWQHPYiUKDWyD]HOVĘJHQHUiFLyV
WHFKQROyJLiYDOHOĘiOOtWRWWELR]HPDQ\DJ
gyártás növekedése Magyarországon, mert
D]pOHOPLV]HUpVWDNDUPiQ\Q|YpQ\HNEĘO
HOĘiOOtWRWWELR]HPDQ\DJRNDUiQ\iWDN|]lekedési szektorban 7%-ban korlátozta az
Európai Bizottság.
Biogáz. Magyarországon a biogáztermelés
IRUUiVDLWQDJ\UpV]WPH]ĘJD]GDViJLPHOOpNtermékek és energianövények adják 65%-os

részesedéssel, a termelés mintegy 26%-a
szennyvíziszapból származik, míg a maradék 9% depóniagáz feldolgozásából adódik
(Magyar Biogáz Egyesület, 2017). Amíg
hulladékra alapozott biogázüzemek kisebb
V]iPEDQIRUGXOQDNHOĘDV]HQQ\Yt]LV]DSra alapozott biogáztermelés folyamatosan
IHMOĘGLNKD]iQNEDQ
A hazai biogáztelepek egy része (Nyírbátor, Pálhalma-Újgalambos, Kenderes-Bánhalma, Kaposvár, Klárafalva, Kecskemét,
Csengersima, Dömsöd, Kapuvár, KaposV]HNFVĘ6]HJHG6]DUYDVpV7LV]DYDVYiUL
VWE DPH]ĘJD]GDViJLKXOODGpNRNIHOGROJRzását és ártalmatlanítását végzi. Ugyanakkor a biogázüzemek másik része (Budaörs,
Csepel-Központi Szennyvíztisztító, Délpesti Szennyvíztisztító, Dreher Sörgyár,
Debrecen, Dunakeszi, Észak-pesti Szennyvíztisztító, Kazincbarcika, Kecskemét, Komló, Siófok, Székesfehérvár, Vác, Veszprém,
*\ĘU6RSURQ6]HJHG6]RPEDWKHO\VWE D
V]HQQ\Yt]WLV]WtWiVDVRUiQNHOHWNH]ĘELRJi]W
(Klar-gázt vagy csatornagázt) hasznosítja.
$PH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJUHpSOĘ
mintegy 40 biogázüzem összteljesítménye
0:UDWHKHWĘ6]HQQ\Yt]LV]DSIHOKDV]nálására 25 létesítményt építettek, amelyek összkapacitása 12-13 MW. A magas
alapanyagköltségek és a bizonytalan ellátás
miatt egyes biogázüzemek leálltak, illetve
tervezik a leállásukat. A KÁT egyéb támogatás nélkül nem vonzó, a biogázüzemek
EHUXKi]iVL¿QDQV]tUR]iVDHJ\UHQHKH]HEbé válik. A KÁT-jogosultság biogáznál 15
évre, depóniagáznál 5 évre jár, de egyéb
támogatás esetében arányosan csökken.
$ELRJi]]HPHNQpOPpO\Y|OJ\LGĘV]DNEDQ
(alacsony átvételi árak) 50%-kal csökken
D]pUWpNHVtWpVDPLWIĘOHJFV~FVLGĘV]DNEDQ
(magas átvételi árak) értékesítenek. A teljes
LGĘV]DNEDQPĦN|GĘELRJi]]HPEĘO 
GE FVXSiQ]HPWHUPHOKĘHQHUJLiWLV
(Magyar Biogáz Egyesület, 2017).
A mintegy 32 darab KÁT-ba értékeVtWĘ ELRJi]]HP NDSDFLWiVD N|UOEHOO
0:(EEĘODOHJQDJ\REENDSDFLWiVVDO
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DV]DUYDVL$XIZLQG6FKPDFN(OVĘ6]ROgáltató Kft. (3,57+0,6 MW), a nyírbátori
Bátortrade Kft. (3,49 MW), a tatabányai
AVE Hulladékhasznosító Kft. (2,02 MW)
pVDNDSRVV]HNFVĘL.DSRVV]HNFVĘ0H]Ęgazdasági Zrt. (1,67 MW) rendelkezik.
A kaposvári Magyar Cukor Zrt. (4,6 MW),
D] DERQ\L 0H]ĘJD]GDViJL pV 6]ROJiOWDWy=UW 0: pVDKi]WDUWiVLPpUHWĦ
ELRJi]HUĘPĦYHN 0: QHPD.È7ED
pUWpNHVtWĘELRJi]]HPHN MEKH, 2017).
Kelet-Közép-Európa legnag yobb
biogázüzemét 2011 szeptemberében adták
át Szarvason, ahol az élelmiszeripar melléktermékét és szerves trágyát dolgoznak
fel. Az üzem 12,5 millió m3 biogázt termel
pYHQWHDPHO\QHNHJ\UpV]pEĘO|VV]HVHQ
4,17 MW beépített villamos teljesítménnyel,
gázmotor-generátorokban villamos áramot
IHMOHV]WHQHNDPLWDN9RVNLVIHV]OWVpJĦ
pVDN9RVN|]pSIHV]OWVpJĦKiOy]DWED
WiSOiOQDN$]]HPNpWWHOHSKHO\HQPĦködik: a központi üzem Szarvas külterüOHWpQPtJD¿yN]HPD*DOOLFRRS3XO\NDfeldolgozó Zrt. területén meleg vizet állít
HOĘDIĦWpVKH]WRYiEEiWHFKQROyJLDLJĘ]W
és áramot is termel, melynek nagy része a
KĦWĘUHQGV]HUWPĦN|GWHWL$ELRJi]iW
is a pulykatelep hasznosítja, amivel 1,5 millió m3 földgázt takarítanak meg évente.
A közel 500 millió forint uniós támogatással, 4,5 milliárd forintból épült biogázüzem
két telephelyét egy 4,2 km-es gázvezeték
köti össze. Legutóbb 2015 végén, Tiszavasváriban épült biogázüzem Magyarországon,
mégpedig az Új Széchenyi-terv keretében.
Az üzem 1250 kW beépített villamos teljesítménnyel évi 11 millió kWh villamos
HQHUJLDPHJWHUPHOpVpUHNpSHV$NHOHWNH]Ę
PLQWHJ\N:KĘWHOMHVtWPpQ\WDN|]HOL
YiJyKLGDNQDNpVPiVQDJ\REEKĘLJpQ\Ħ
vállalkozásoknak értékesítik (Kisari, 2017).
A biogáztermelés csak akkor versenyNpSHVKDNRPSOH[HOĘQ\HLWLV¿J\HOHPEH
YHV]LN$ELRJi]LSDUIHMOĘGpVHN|]YHWOHQ
kapcsolatot mutat az állami támogatási politikával. A támogatási rendszernek

117

stabilnak és megbízhatónak kell lenni.
$N|WHOH]ĘEHWiSOiOiVLWDULIiNUHQGV]HUH
sokkal hatékonyabb, mint a zöld tanúsítvány rendszer, ha a támogatott átvételi
ár viszonylag magas. Az EU tagországaiban nagy a szóródás a támogatott átvéteOLiUDNEDQ$KD]DLELRJi]LSDUIHMOĘGpVpW
akadályozza, hogy alacsony a támogatott
iWYpWHOLiUKLiQ\R]QDND]|QW|]pVLOHKHWĘVpJHN PLQWDNHWWĘVWHUPHV]WpVDNDGiO\D 
és bonyolult az engedélyezési eljárás. A méretnövelést hátráltatja a villamos hálózat
mennyiségi korlátja és a magas rácsatlakozási költség is. Energiahatékonysági és
beruházásgazdaságossági szempontból a
N|]YHWOHQKĘWHUPHOpVDOHJKDWpNRQ\DEEGH
ennek hasznosítása a legnehezebb, hiszen a
OHJW|EEKĘpSSHQQ\iURQNHOHWNH]LNDPLNRU
QLQFVUiV]NVpJLOOHWYHDKĘV]iOOtWiVDGUiga hálózat kiépítését igényli (Kisari, 2017).
A szarvasi biogázüzem fejlesztési leheWĘVpJHPDJiEDQIRJODOMDD]~MDODSDQ\DJRN
biztosítását (cellulóz és lignocellulóz hasznosítása), a hatékonyabb gázkinyerést és
Ji]KDV]QRVtWiVW FV~FVLGĘEHQIHOKDV]QiOiV
növelése, biometán gazdaságos termelése,
WHOMHVN|UĦKĘKDV]QRVtWiVIĦWpVpVKĦWpV D
IHUPHQWOpWHOMHVN|UĦKDV]QRVtWiViW |QW|]pV
és koncentráltabb tápanyagok kinyerése
pVIHOKDV]QiOiVD $]HUHGPpQ\HVHQPĦN|GĘELRJi]]HPHNQpODELRJi]HOĘiOOtWiV
üzemi feltételei mellett szükség van a ve]HWĘNSR]LWtYKR]]iiOOiViUDpVLQQRYiFLyV
képességére is.
$1\XJDW(XUySiEDQVLNHUHVHQPĦN|GĘ
ELRJi]WHOHSHNHOĘQ\|NNHOUHQGHONH]QHND
magyarországi üzemekkel szemben, mivel
DQ\XJDWHXUySDLJD]GiNMHOHQWĘViOODPL
WiPRJDWiVWNDSWDNNDSQDN~J\DEHUXKizásnál, mint a megtermelt villamos áram
átvételekor, szigorúak a hulladéktárolási
szabályok és drága a hulladéktárolás, vaODPLQWDELRWUiJ\DIHOYHYĘSLDFDEL]WRVtWRWW
A biogáz-technológia hazai elterjesztését
számos egyéb nehézség is terheli. Többek
N|]|WWDPH]ĘJD]GDViJDODFVRQ\M|YHGHOHPWHUPHOĘNpSHVVpJHDKDJ\RPiQ\RVHQHUJLD-
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WHUPHOĘpVHORV]WyLSDUiJDNHOOHQpUGHNHOWsége, a hálózatba táplált villamos energia
átvételének feltételei és a földgázhálózat
VĦUĦVpJHYDODPLQWDI|OGJi]YLV]RQ\ODJ
alacsony ára. További problémát okoz a léWHVtWpV¿QDQV]tUR]iVDpVD]LVPHUHWKLiQ\D
melléktermékek (biotrágya, szén-dioxid)
KDV]QRVtWiViEDQUHMOĘOHKHWĘVpJHNUĘOGH
maga az eljárás is alig ismert az átlagpolgár
pVD]|QNRUPiQ\]DWRNHOĘWW
Amikor a biogázzal termelt haszon
szemmel láthatóvá válik, nem tekintik
többé szemétnek a hulladékot. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a
biogáztermelés csak úgy lehet versenyképes
a hagyományos energiahordozókkal szemben, ha melléktermékeivel együtt komplexen vizsgálják és a társadalom számára
Q\~MWRWWHOĘQ\|NNHODUiQ\RVDQWiPRJDWMiN
(QQHN D WHFKQROyJLiQDN MHOHQWĘV D N|Unyezetvédelmi hozadéka, hiszen egyrészt
hulladékot semmisít meg, másrészt „zöld”
iUDPRW pVKĘW WHUPHOYDJ\LVKR]]iMiUXOD]
ÜHG-kibocsátás csökkentéséhez. Továbbá
a hulladékok megsemmisítésének alternatív
költségével is indokolt kalkulálni a gazdaságosság megítélésekor.
/HKHWĘVpJHN
D]HUGĘJD]GiONRGiVEDQ
A megtermelt primer energia termelésében a biomassza, a bioüzemanyag, a
biogáz, valamint a kommunális és ipari
hulladék 21,1%-kal részesedett 2015-ben.
A szél- és vízenergia 0,6 és 0,2%-os aráQ\DHOHQ\pV]ĘDQDSHQHUJLDV]HUHSHPpJ
ennél is kisebb volt. Ugyanakkor a teljes
EUXWWyYpJVĘHQHUJLDIRJ\DV]WiVEyODPHJújuló energia aránya 14,5% volt 2015-ben.
A megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt energia 2000–2015 között több
PLQWV]HUHVpUHQĘWW3-UyO3-
ra. Ebben a biomasszából és kommunális
hulladékból származó megújuló energia
aránya 70,2%-ot, a bioüzemanyagok részesedése pedig 17,0%-ot tett ki. A többi
megújuló energiahordozó hozzájárulása

egyenként nem haladta meg az 5%-ot, a
geotermikus energia aránya 4,6%, a biogázé
3,6%, a szélenergiáé 2,7%, a napenergiáé
pedig 0,9% volt. A biomassza a növényWHUPHV]WpVEĘOpVD]HUGpV]HWEĘOV]iUPD]y
PHOOpNWHUPpNHNEĘO iOODWWHQ\pV]WpVEĘO
élelmiszeriparból vagy kifejezetten erre a
célra termesztett fás és lágy szárú energiaQ|YpQ\HNEĘOV]iUPD]RWW$PHJ~MXOyDODS~
villamosenergia-termelés aránya 2015-ben
az összes villamos energia felhasználásából
(43 TW) 7,3%-ot tett ki, ennek 51,7%-a biomasszából, 21,6%-a szélenergiából, 9,1%-a
szennyvíztelepi gáz, depóniagáz és egyéb
biogázból, 6,5%-a kommunális hulladékból,
7,3%-a vízenergiából és 3,8% napenergiából
V]iUPD]RWW*\DNUDQIHOYHWĘGLNDNpUGpV
hogy az erdészeti biomassza egy részének
WĦ]LID HOW]HOpVHKHO\HWWMREEPHJROGiVW
kínál-e az energetikai ültetvény vagy a me]ĘJD]GDViJLPHOOpNWHUPpNHNIHOKDV]QiOiVD
HQHUJLDWHUPHOpVUH$]HUGĘJD]GiONRGiVVRUiQWHUPHOWWĦ]LIDJ\DNRUODWLODJXJ\DQD]W
a célt szolgálja, mint az energetikai ültetYpQ\YDJ\DPH]ĘJD]GDViJLPHOOpNWHUPpNHN
felhasználása. Mivel nagy mennyiségben
NpS]ĘGLN WĦ]LID D PDJ\DU HUGĘNEHQ D]
energetikai ültetvények területének növelése nem várható.
0DJ\DURUV]iJRQD]HUGĘJD]GiONRGiVDOi
vont területnagyság 2016-ban 2,06 millió
KHNWiUUDWHUMHGWNL(EEĘODWpQ\OHJHVHUGĘD
WHUOHWD$]HUGĘNWHUOHWpQHND
gazdasági célokat szolgált, 35%-ban védelPLUHQGHOWHWpVĦYROWpVDOLJRWWHWWHNNL
DN|]MyOpWLHUGĘN SDUNHUGĘNWDQHUGĘNNtVpUOHWLHUGĘNYDGDVSDUNRN $IDNLWHUPHOpVL
arány 52–55% között változott az elmúlt
években (KSH, 2017g $PDJ\DUHUGĘNpOĘfa-készlete megközelíti a 360 millió m³-t.
$WDUWDPRVHUGĘJD]GiONRGiVHJ\LNDODSIHOtétele, hogy a kitermelt fa mennyisége ne
KDODGMDPHJD]DGRWWLGĘV]DNEDQD]HUGĘN
által megtermelt új famennyiséget, az ún.
folyónövedéket.
A fakitermelés ugyanakkor az ágazat legfontosabb bevételi forrása. A hazai favagyon
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NLKDV]QiOiVDPpJLVDODFVRQ\V]LQWĦHOPDUDGPLQGDOHKHWĘVpJHNWĘOPLQGSHGLJD
KRVV]~WiY~SLDFLLJpQ\HNWĘO$IDNLWHUPHOpV
mértéke régóta a növedék alatt marad, ami
D]pOĘIDNpV]OHWHPHONHGpVpWYRQMDPDJD
után. Az évi mortalitás és egyéb veszteség
1,8 millió bruttó m3 N|UODODNXO$]HUGĘgazdálkodók 2016-ban 122 ezer hektár erGĘWHUOHWHQYpJH]WHNIDKDV]QiODWL IDNLWHUmelési) tevékenységet, a 13,1 millió bruttó
m³ folyónövedék 54%-át, mintegy 7,1 millió
EUXWWyPñWWHUPHOWHNNLtJ\D]pOĘIDNpV]OHW
évi növekedése elérte a 4,2 millió bruttó
m3W$]pOĘIDNpV]OHWFV|NNHQpVHQpONO
11,3 millió bruttó m3 faanyagot lehetett
volna kitermelni, ezt azonban korlátozzák
a természetvédelmi szempontok, a védelmi
V]HUHSHWEHW|OWĘHUGĘNUHYRQDWNR]yV]DEiO\RNLOOHWYHD]HUGĘNNRUV]HUNH]HWH KSH,
2017g).
$PLOOLyEUXWWyPñIDNLWHUPHOpVEĘO
2016-ban mintegy 5,0 millió m³ ment végKDV]QiODWUDHEEĘOKR]]iYHWĘOHJPLOOLy
PñYROWDWĦ]LID$KD]DLIDNLWHUPHOpVEĘO
származó faanyagnak 55-58%-a (gyengébb
WHUPĘKHO\HNHQD FVDNWĦ]LIDYiODV]téknak felel meg, azaz csak energetikai célokra hasznosítható (ezzel szemben az ipari
fa aránya 42-45% körül alakul). Energetikai hasznosítás céljára felhasználható még
1,1 millió m3 apadék, tisztítási faanyag és
HJpV]VpJJ\LWHUPHOpV7HKiWH]DWĦ]LIiYDO
együtt összesen 4,1 millió m3 gazdaságoVDQNLWHUPHOKHWĘIDDQ\DJRWMHOHQWDPLD
Q|YHNYĘWĦ]LIDiUDNPHOOHWWJD]GDViJLODJ
sem jelent gondot.
-HOHQOHJDODNRVViJLWĦ]LIDIHOKDV]QiOiV
évi 1,5 millió m3N|UODODNXODIĦWĘPĦYHN
0,07 millió m3D]HUĘPĦYHNSHGLJPLOOLy
m3 faanyagot használnak fel évente. Számos
HUĘPĦNOI|OGUĘOLVYiViUROIDDQ\DJRWQDJ\
PHQQ\LVpJEHQGHJ\DNUDQD]HUĘPĦYHN
IĦWĘPĦYHNDIDLSDUEyONLNHUOĘHQHUJHWLkai célokra hasznosítható mellékterméket
égetik el a Magyarországon megtermelt
energetikai faanyag helyett. Ugyanakkor
D PDJ\DU HUGĘJD]GDViJRN pV PDJiQHU-
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GĘWXODMGRQRVRNLVpUWpNHVtWHQHNMHOHQWĘV
PHQQ\LVpJĦIDDQ\DJRWNOI|OGUHHQQHN
ellenére ma még többlet van az energetikai
célra hasznosítható faanyagból Magyarországon. Az iparifa-kihozatal csökkenése
a visszaesés üteménél kisebb mértékben
URQWRWWDD]HUGĘJD]GiONRGiVHUHGPpQ\pW
mert az ipari fa köbméterenkénti átlagára
IRNR]DWRVDQN|]HOtWHWWDWĦ]LIipKR]$]HUGĘJD]GiONRGiVNRUOiWR]iViYDOHJ\HOĘUHQHP
Q|YHOKHWĘDWRYiEEIHOGROJR]iVUDDONDOPDV
LSDULIDV]DNV]HUĦWHUPHOpVHUiDGiVXODMHlenlegi árviszonyok mellett megéri nagyobb
WĦ]LIDDUiQ\WNLWHUPHOQLD]D]HOVĘVRUEDQ
WĦ]LIDNpQWKDV]QRVtWDQLDIDDQ\DJRWDPLKH]
szakértelemre sincs szükség.
Magyarországon az energetikai célokra hasznosítható faanyag mennyiségének
Q|YHNHGpVpWIĘOHJD]HUGĘWHOHStWpVHND]
üzemtervek készítésénél a gazdaságosság
érvényesítése, valamint az energetikai faOWHWYpQ\pVHQHUJLDHUGĘHVHWOHJHVWHOHSttése ösztönözheti. A rövid vágásfordulójú
IDOWHWYpQ\HNpVHQHUJLDHUGĘWHOHStWpVHMy
PHJROGiVWNtQiODWHUPpV]HWYpGHOPLHUGĘN
WHKHUPHQWHVtWpVpUH$KDJ\RPiQ\RVHUGĘgazdálkodás jóléti, társadalmi funkcióinak
ellátására nem alkalmas a faültetvény és az
HQHUJLDHUGĘGHDIDDSUtWpNMyYDOPDJDVDEE
fajlagos hozam mellett környezetbarát móGRQiOOtWKDWyHOĘ3pQ]IRUJDOPLV]HPSRQWEyOWRYiEELHOĘQ\WMHOHQWDpYHQNpQW
MHOHQWNH]ĘEHYpWHO Bai et al., 2006). Az már
PiVNpUGpVKRJ\DPDUJLQiOLVPH]ĘJD]GDsági területeken milyen fajlagos költségek
PHOOHWWPHNNRUDW|EEOHWKR]DPpUKHWĘHOD
KDJ\RPiQ\RVHUGĘK|]NpSHVW
A hazai energiapolitikában a mesterségesen alacsonyan tartott energiaárak gazdaságtalanná tehetik a lakossági megújuló
HQHUJHWLNDLEHUXKi]iVRNEĘYtWpVpWD3DNVL$WRPHUĘPĦWHUYH]HWWNDSDFLWiVEĘYtWpVHSHGLJDM|YĘEHQYiUKDWyDQNRUOiWR]]D
a megújuló energia támogatási forrásait.
0HJMHJ\]HQGĘXJ\DQDNNRUKRJ\D]DWRPenergia környezetvédelmi szempontból
NHGYH]ĘpVD]LWWWHUPHOWYLOODPRViUDP
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akár a hazai közlekedési koncepcióban is
V]HUHSHWNDSKDW HOHNWURPRVMiUPĦYHN 7Rvábbá csökkenti a villamos áram importját,
GHIRNR]]DDIJJĘVpJHWDWHFKQROyJLiWpVD]
alapanyagot beszállító országokkal szemEHQVĘWDIĦWĘHOHPHNHWiUWDOPDWODQtWiVUD
YLVV]DYHYĘRUV]iJJDOV]HPEHQLV1RKDW|EE
tagország nukleáris energia csökkentésére
irányuló szándékot fogalmazott meg, Az
európai energiaunió feléFtPĦ(8iOOiVIRJODOiV  ,1, HJ\RO\DQ„európai
energetikai víziót” mutat be, amelyben haWiUR]RWWV]iQGpN¿J\HOKHWĘPHJD]DWRPenergia irányába való elmozdulásra.
.g9(7.(=7(7e6(.
ÉS JAVASLATOK
A megújuló energia aránya 2015-ben
0DJ\DURUV]iJRQDEUXWWyYpJVĘHQHUJLDfogyasztásból 14,5% volt, míg 2014-ben még
csak 9,6%. Egy statisztikai módszertani
YiOWR]iVQDNN|V]|QKHWĘH]DQDJ\XJUiV
PHUWDNRUiEELJ\DNRUODWV]HULQWDWĦ]LIDIHOKDV]QiOiVWIĘNpQWHUGpV]HWLVWDWLV]tikákra támaszkodva kalkulálták, de ma
DKi]WDUWiVLHQHUJLDIHOKDV]QiOiVWIHOPpUĘ
DGDWIHOYpWHOEĘOV]iPtWMiN$]iWVRUROiVXWiQ
2015-ben elértük a 2020-ra vonatkozó célNLWĦ]pVWKLV]HQDDUiQ\PLQLPiOLV
eltérést mutat a vállalt 14,65%-tól és meghaladja az EU által elvárt 13%-ot.
Az új megújuló áramtermelési támogatási rendszer (METÁR) 2017. január 1-jén
lépett hatályba. A megújuló energia átvéWHOpWNpWIpOHUHQGV]HUEHQtUMiNHOĘHJ\UpV]W
iWDODNtWYDPHJPDUDGWDNRUiEELN|WHOH]Ę
átvételi rendszer (KÁT vagy METÁR-KÁT),
másrészt bevezették a prémiumtípusú táPRJDWiVUHQGV]HUpW$EHIHNWHWĘND]HQHUJLDSLDFRQNEpYYHOHOĘUHWHUYH]QHN
és a korábbi KÁT rendszert pont a tervezKHWĘVpJKLiQ\DRNiQEtUiOWiN$Ki]WDUWiVL
PpUHWĦNLVHUĘPĦYHN +0.( YDJ\LVD]
N:DODWWLEHpStWHWWWHOMHVtWĘNpSHVVpJĦ
NLVHUĘPĦYHN EHpStWHWW NDSDFLWiVD pYUĘO
pYUHQĘDQDSHOHPHVUHQGV]HUHNV]iPiQDNpVEHpStWHWWNDSDFLWiViQDNEĘYOpVpYHO

$OHJHOWHUMHGWHEEQDSHOHPHVNLVHUĘPĦD]
összes beépített teljesítmény 99,2%-át tette
ki 2016 végén, de a tervezett beépített telMHVtWPpQ\DPHJ~MXOyHQHUJLiEyOHOĘiOOtWRWW
villamos áram 1%-át sem érte el.
$] (8GLUHNWtYD N|WHOH]ĘYp WHV]L KRJ\
2020-ra a 10 t %-ot érje el a megújuló energia a közlekedési szektorban, beleértve a
ELR]HPDQ\DJRWDELRJi]]HPĦpVHOHNWromos autót, vonatot vagy a hibrid autót. Ez
az arány Magyarországon 2015-ben 6,2%
volt. Ma a bioüzemanyag aránya a fosszilis
üzemanyagban 4,9%, ezzel még nem éri el
az Európai Bizottság által a hagyományos
bioüzemanyagok felhasználására bevezetett
7%-os korlátot. A Hungrana Kft. és a PannoQLD(WKDQRO=UWHWDQROWHUPHOĘNDSDFLWiVD
évi 1,6 millió tonna kukorica feldolgozásával
nagyjából megegyezik a Nemzeti Cselekvési
7HUYHOĘLUiQ\]DWDV]HULQWEDQIHOKDV]nálni tervezett 600 millió literrel, habár az
HOĘiOOtWRWWHWDQROHJ\UpV]HH[SRUWUDNHUO
pVMHOHQWĘVPpUWpNĦD]LPSRUWLV8J\DQH]
mondható el a biodízelgyártásról is, ugyanLVD5RVVL%LRIXHO=UWpV]WHUH]Ę]HPHpYL
150 ezer tonna biodízel kibocsátásával a hazai
IHOKDV]QiOiVLLJpQ\WPHJN|]HOtWĘOHJIHGH]L
Magyarországon a biogáztermelés forUiVDLWQDJ\UpV]WPH]ĘJD]GDViJLPHOOpNtermékek és energianövények adják, a termelés mintegy 30%-a szennyvíziszapból
származik, míg a maradék a depóniagáz
feldolgozásából adódik. A jelenlegi KÁT
egyéb támogatás nélkül nem vonzó, a
ELRJi]]HPHNEHUXKi]iVL¿QDQV]tUR]iVD
HJ\UHQHKH]HEEpYiOLN$ELRJi]LSDUIHMOĘdése közvetlen kapcsolatot mutat az állami
támogatási politikával, ugyanakkor az EU
tagországaiban nagy a szóródás a támogatott átvételi árak mértékében. A hazai
ELRJi]LSDUIHMOĘGpVpWW|EEHNN|]|WWDNDGilyozza az alacsony átvételi ár, az öntözési
OHKHWĘVpJHNKLiQ\D NHWWĘVWHUPHV]WpVDNDdálya) és a bonyolult engedélyezési eljárás.
A méretnövelést pedig a villamos hálózat
mennyiségi korlátja és a magas rácsatlakozási költség hátráltatja. A biogáztermelés
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nálunk is csak úgy lehet versenyképes a
hagyományos energiahordozókkal szemben, ha melléktermékeivel együtt komplexen vizsgálják és a társadalom számára
Q\~MWRWWHOĘQ\|NNHODUiQ\RVDQWiPRJDWMiN$M|YĘEHQDQDJ\]HPLUHQGV]HUpVD
PHJIHOHOĘWHFKQROyJLDDONDOPD]iVDMHOHQWLD
túlélést a biogázüzemek számára (Lambert,
2017 $]HUGĘNiOODSRWiQDNMDYtWiVDD]
HUGĘWHUOHWHNQ|YHOpVHD]HUGĘJD]GiONRGiVKDWpNRQ\ViJiQDNpVD]HUGĘNtQiOWD
OHKHWĘVpJHNV]HUHSpQHNNLKDV]QiOiVD±D]
alternatív energiagazdálkodás szempontjából is – fontos nemzetpolitikai cél.
Összességében megállapítható, hogy a
magyar megújuló energetikai szabályozás
az utóbbi években teljesen megváltozott, az
~MWiPRJDWiVLUHQGV]HUEHQDIĘV]HUHSHWD
ELRPDVV]D HOVĘVRUEDQDWĦ]LID pVDJHRWHU-
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mikus energia kapja. A vízenergia mennyiVpJHpYWL]HGHNyWDVWDJQiO~MV]pOHUĘPĦYHN
telepítésére nincs kilátás, a napelemek lakossági felhasználása viszont folyamatosan
QĘ$U|YLGYiJiVIRUGXOyM~IDOWHWYpQ\HNpV
HQHUJLDHUGĘWHOHStWpVpUHPDJDVWiPRJDWiV
hiányában nem számíthatunk a közeljöYĘEHQUiDGiVXOD]HUGĘNEHQWHUPHOWW|EE
millió m3 faanyag csupán kis hányada heO\HWWHVtWKHWĘHQHUJLDOWHWYpQ\HNNHO
Mindezek mellett célként fogalmazható
meg a fenntartható bioenergetikai potenciál
hasznosításával a hazai energiamixen belül
a megújuló energia jelenlegi részarányának
PHJGXSOi]iVD$]HOVĘGOHJHVELRPDVV]iW
HOVĘVRUEDQELRKDMWyDQ\DJHOĘiOOtWiVFpOMiEyO
termesztett energianövényekkel, esetleg
még fás szárú energiaültetvényekkel lehet
biztosítani.
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$ODSHQHUJLDKRUGR]yQDNPLQĘVOĘPHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNEyOpVKXOODGpNEyOWHUPHOWHQHUJLDHQHUJLDIRUUisok szerint (2000–2015) [PJ].KWWSZZZNVKKXGRFVKXQ[VWDGDW[VWDGDWBHYHVLBXLEKWPO±  .6+
(2017e): Megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt villamos energia részesedése (2000–), %. KWWS
ZZZNVKKXGRFVKXQ[VWDGDW[VWDGDWBHYHVLBXLEKWPO±  .6+ I Energia (2003–2015).KWWS
ZZZNVKKXWKPLQGLBBKWPO±  .6+ J Fakitermelés fafajcsoportok szerint (1996–). KWWS
ZZZNVKKXGRFVKXQ[VWDGDW[VWDGDWBHYHVLBRPHEKWPO±  /ʃʏʄʇʔʖ0 (2017): %LRJDV$VLJQL¿FDQW
contribution to decarbonising gas markets? The Oxford Institute for Energy Study, p. 15. University of Oxford,
June 2017 – (16) 0ʃʉʛʃʔ%ʋʑʉʝʜ(ʉʛʇʕ˱ʎʇʖ  KWWSZZZELRJDVKXIUDPHVHW±  0$9,5  
Adatpublikáció. KWWSVZZZPDYLUKXZHEPDYLUDGDWSXEOLNDFLR±  0(.+  Magyar Energetikai és
.|]PĦV]DEiO\R]iVL+LYDWDOKi]WDUWiVLPpUHWĦNLVHUĘPĦYHN – (19) 1ʇʏʜʇʖʋ)ʇʌʎʇʕʜʖʰʕʋ0ʋʐʋʕʜʖʰʔʋ-

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±

122

ʗʏ (2012): Nemzeti Energiastratégia 2030. 0DJ\DURUV]iJ,6%1S±  2(&')$2
(2017): OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026. OECD Publishing, Paris – (21) 3ʑʒʒ- (szerk.) – $ʎʋʅʜʍʋ
.±*ʃʔʃʛ5±.ʑʜʃʍ$±1ʛʝʔʕ/±5ʃʆ˖ʅʜʐʰ.ʑʅʕʋʕ7±3ʑʖʑʔʋ1(szerk.) (2011): A biomassza energetikai célú termelése Magyarországon. Agrárgazdasági Könyvek. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, 159
p. – (21) 5ʇʗʖʇʔʕ(2018): 6ZHGHQ¶V9DWWHQIDOOZLQV'XWFK0:RɣVKRUHZLQGWHQGHU Business News, March
KWWSVXNUHXWHUVFRPDUWLFOHXNQHWKHUODQGVZLQGSRZHUVZHGHQVYDWWHQIDOOZLQVGXWFKPZ
RɣVKRUHZLQGWHQGHULG8..%1*9%3±  5)$  :RUOGIXHOHWKDQROSURGXFWLRQ Renewable Fuels
$VVRFLDWLRQKWWSZZZHWKDQROUIDRUJUHVRXUFHVLQGXVWU\VWDWLVWLFVHI – (23)
REN21 (2017): Renewables 2017 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). ISBN: 978-3-9818107-6-9

(J\WWPĦN|GpVHN LQWHJUiFLyN 
a termékpályákon – elmélet és gyakorlat
FtPĦWHPDWLNXVNRQIHUHQFLD
+HO\V]tQ.DSRVYiU*XED6iQGRUX
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Program
9.30–10.00
10.00–10.05

10.05–10.10
10.10–10.20
10.20–12.20
10.20–10.40

10.40–11.00

11.00–11.20
11.20–11.40
11.40–12.00
12.00–12.20
12.20–13.00
13.00–14.30

WĒO

Regisztráció
Megnyitó
/HYH]HWĒHOQ|NBorbély Csaba, Kaposvári Egyetem
Szigeti Orsolya dékán, Kaposvári Egyetem
Gombos Sándor HOQ|N1$.6RPRJ\PHJ\H
.|V]|QWđ
Kapronczai István IĒV]HUNHV]WĒ*D]GiONRGiVIRO\yLUDW
0HJHPOpNH]pV3URI'U6]pOHV*\XOiUyO
Borbély Csaba, Kaposvári Egyetem
(OđDGiVRN
$]pOHOPLV]HUJD]GDViJLYiOODODWLYiOODONR]iVLNDSFVRODWRNpVHJ\WWPĠN|GpVHN
elméleti áttekintése
Nábrádi András, Debreceni Egyetem
$]pOHOPLV]HUJD]GDViJLYiOODODWLYiOODONR]iVLNDSFVRODWRNpVHJ\WWPĠN|GpVHNáttekintése
gyakorlati szemmel
Jankuné Kürthy Gyöngyi, Agrárgazdasági Kutató Intézet
Tej termékpálya, Egyed László, Fino Food
=|OGVpJJ\P|OFVWHUPpNSiO\DApáti Ferenc, Debreceni Egyetem
Cukor termékpálya, Csima Ferenc – Borbély Ákos, Magyar Cukor Zrt.
Sertés termékpálya, Csányi Attila, Bonafarm Zrt.
6]QHWSRJiFVDNiYpWHDGtWĒ
.HUHNDV]WDOEHV]pOJHWpVIgények, aktualitások és tapasztalatok
Szabó G. Gábor, 07$.|]JD]GDViJWXGRPiQ\L,QWp]HW²PRGHUiWRU
Feldman Zsolt, )|OGPĠYHOpVJ\L0LQLV]WpULXP
Juhász Anikó, Agrárgazdasági Kutató Intézet
Keleti Marcell, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Éder Tamás, Bonafarm Zrt.
Mikó Zoltán, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csizmadia György, %27e6=6]|YHWNH]HW
EbédN|WHWOHQEHV]pOJHWpV
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Summary
7+(287/22.)255(1(:$%/((1(5*<352'8&7,21,1+81*$5<
%\3RSS-y]VHI±+DUDQJL5iNRV0yQLND±.DSURQF]DL,VWYiQ±2OiK-XGLW
.H\ZRUGVUHQHZDEOHHQHUJ\PDQDJHPHQWELRIXHOHWKDQROELRGLHVHOVRODUSRZHU
SODQW
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

Overall, Hungarian renewable energy regulation has completely changed in recent years.
,QWKHQHZVXSSRUWV\VWHPELRPDVV SULPDULO\¿UHZRRG DQGJHRWKHUPDOHQHUJ\SOD\
DVLJQL¿FDQWUROH+\GURSRZHUJHQHUDWLRQKDVEHHQVWDJQDWLQJIRUGHFDGHVWKHUHLVQR
prospect of installing new wind power plants, but the incidence of solar panels for home
power systems is growing steadily. In Hungary, biomass has the highest potential among
WKHGLɣHUHQWUHQHZDEOHHQHUJ\VRXUFHVEXWLQWKHIXWXUHPRUHHPSKDVLVVKRXOGEHSXW
on the cultivation of energy crops and on the use of agricultural by-products rather than
using forest biomass for space heating and cooking. Owing to its dependence on energy
imports, Hungary will become increasingly vulnerable in the future. It is therefore in its
national interest that in the future a major part of domestic electricity consumption should
be generated domestically with domestic power plants meeting the threefold objective
of energy security, climate protection and competitiveness. By nature, solar and wind
energy are strongly variable and highly weather-dependent, so most of the electricity
demand will still be produced by fossil, nuclear and other power plants. The electricity
supply of a country cannot rely almost exclusively on the use of renewable energy and
+XQJDU\FDQQRWJLYHXSGLɣHUHQWIRUPVRISRZHUJHQHUDWLRQ8QGHUWKHQHZUHQHZDEOH
electricity generation scheme, renewable electricity is sold on the market and stakeholders
have a reasonable chance of earning more on their investments than in earlier periods.
The purpose of the new support scheme is to maintain the transparency and increase the
share of renewable energy sources while ensuring competition. Among other things, the
development of the domestic biogas industry is hampered by a low subsidised price for a
limited period of time, the lack of irrigation opportunities (for double cropping) and the
permit procedure for biogas plants.
&203$5$7,9($1$/<6,62)35(&,6,21$1'&219(17,21$/$5$%/(&523
352'8&7,21
%\0ROQiU$QGUiV±.LVV$QGUHD±,OOpV,YHWW±/iPIDOXVL,ERO\D
.H\ZRUGVSUHFLVLRQDUDEOHFURSSURGXFWLRQHɤFLHQF\VXVWDLQDELOLW\UHWXUQRQ
LQYHVWPHQW
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

7KHTXHVWLRQQDLUHVXUYH\FDUULHGRXWDPRQJDUDEOHFURSIDUPVUHJLVWHUHGE\
)$'1RIWKH5HVHDUFK,QVWLWXWHRI$JULFXOWXUDO(FRQRPLFVFRQ¿UPHGWKDWWKHVSUHDGRI
VLWHVSHFL¿FDUDEOHFURSSURGXFWLRQLQ+XQJDU\KDVDFFHOHUDWHGRYHUWKHSDVWWZRWKUHH
\HDUVEXWWKHWHFKQRORJLFDODSSOLFDWLRQLVQRWZLGHO\XVHG6WXGLHVEDVHGRQWKH¿QDQFLDO
and management data of precision farms have shown that precision farming resulted
LQ\LHOGVXUSOXVDQGKLJKHUSUR¿WDELOLW\IRUWKHPDLQDUDEOHFURSV ZLQWHUZKHDWPDL]H

