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Az erdészeti biomassza kitermel és- és fel használ ásol dal i statisztikái hosszú ideje nagyságrendi l eg el térnek egymástól , mel y
kül önbség körül bel ül 70 mrd forint értékű tűzifának fel el meg. A háztartási tűzifa-fel használ ás újraszámol ása (fel használ ás
al apján) ol yan jel entős vál tozást okoz a megújul óenergia-fel használ ásban, mel l yel M agyarország gyakorl ati l ag el érte a 2020-
as megújul ó cél ját. Ezzel 2020-ig megszűnt az új megújul ó kapacitások l étesítésére vonatkozó l egfontosabb „mozgatórugó”.

http://rekk.hu/rolunk/rekk_alapitvany
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Nincs új a nap alatt

A tűzifa-fel használ ás becsl ési anomál iái régóta ismertek. A
REKK 2009-es fapiaci el emzésének1 l egfontosabb megál -
l apítása, hogy a KSH háztartásstatisztikája al apján számol t
l akossági tűzifafel használ ás 4-5-szöröse a hivatal os erdész-
eti kitermel ési adatokból számítottnak. Az akkor a szakmai
közvél eményt rövid időre fel rázó megfigyel és a mostani át-
sorol ással hivatal ossá vál t: vagy a háztartások becsül ik
jel entősen fel ül a tűzifa-fel használ ásukat, vagy jórészt
ismeretl en eredetű, i l l egál isan kitermel t fát égetünk az or-
szágban. A 2009-es becsl és szerint az i l l egál isan kitermel t
famennyiség 3-3,5 mil l ió m 3 (2,1 -2,5 mil l ió tonna), amel y a
mai – KSH ál tal publ ikál t - árakon számol va (31 000
Ft/tonna) 67-78 mrd Ft.

M agyarország mel l ett l egal ább hét uniós országban nőtt
meg hirtel en a l akossági tűzifa-fel használ ás 201 0 után, vél -
hetően hasonl ó okból . 2 M íg M agyarországon 201 1 -ben az
átsorol ás el őtt 30,3 PJ-ra becsül tük a l akossági tűzifa-fel -
használ ást, ez utána 76,2 PJ-ra nőtt. H asonl ó mértékű
ugrást l áthatunk az Egyesül t Királ yság és H orvátország es-
etében is.

A 2020-as 20%-os uniós megújul ó energiafel használ ási cél
el érése érdekében a Bizottság még 2009-ben meghatároz-
ta, hogy az egyes tagál l amoknak mil yen megújul ó-részese-
dést kel l el érniük a saját energiafel használ ásuk arányában.
A megújul ó cél ok meghatározásában szerepet játszott töb-
bek között a 2005. évi megújul óarány, az adott ország
megújul ó-potenciál ja, i l l etve az egy főre jutó GDP-je.

Újraszámolás

201 7 márciusában a M agyar Energetikai és
Közmű-szabál yozási H ivatal (a továbbiak-
ban H ivatal ) új , a háztartások energiafel -
használ ására vonatkozó statisztikát tett
közzé, mel yben a l egjel entősebb vál tozás a
tűzifa-fel használ ás új számítási módja. A
háztartások fűtési cél ú energiafel hasz-
nál ásának újraszámítása, amel yben a KSH
is közreműködött, részben az Európai
Bizottság 431 /201 4-es Rendel etének vég-
rehajtásából következik, amel y részl etes
adatszol gál tatási kötel ezettséget ír el ő a
tagál l amok számára a háztartási energia-
fel használ ásról . Ez a rendel et csak az ada-
tok részl etezettségét szabál yozza, nem kötel ezi a tagál l a-
mokat arra, hogy megvál toztassák a tűzifa-fel használ ás
el számol ásának módszertanát.

A l egfontosabb módszertani vál tozás, hogy a korábbi ,
főként erdészeti statisztikákon al apul ó adatok hel yett a
háztartási energiafel használ ást fel mérő adatfel vétel ből
számítják a tűzifa-fel használ ást. A KSH a 2009 óta rend-
szeresen végzett H áztartási köl tségvetési és él etkörül mény
adatfel vétel ét egészítette ki a háztartások energiafel -
használ ására vonatkozó kérdésekkel . Ez a háztartások
közvetl en megkérdezésén al apul ó fel mérés az al apja az új
el őírás szerinti , részl etesebb l akossági energiafel használ ási
adatok el őál l ításának. Az eredmények el l enőrzése érde-
kében a H ivatal bevonta a M agyar M érnöki Kamarát, amel y
a hazai l akóépül et-ál l ományra végzett épül etenergetikai
számításokat, és ezek al átámasztották a l akossági fűtési ig-
ény jel entősen megnövekedett mértékét.

Az új , fűtési cél ú energiafel használ ást a H ivatal nemcsak
201 5-re, hanem a 201 0-201 5-ös időszak minden évére
kiszámította, mel y adatok már nemcsak a hazai intéz-
mények, hanem az EUROSTAT SH ARES adatbázisában is
megjel ennek.

Az átszámol ás eredményeképpen a hazai háztartási bio-
massza-fel használ ás jel entősen nőtt, a vizsgál t időszakban
átl agosan több mint 2,5-szeresére növekedett éves szinten.
Ez azért jel entős vál tozás, mert korábban is a háztartási
tűzifa adta a megújul ós energiatermel ésünk gerincét (az új
módszertan al apján pedig közel 80%-át), így a tűzifa-fel -
használ ás növekedése jel entősen megnövel i a tel jes hazai
megújul ó energiafel használ ást.

Ennek a jel entős vál tozásnak nyi l vánval óan számos követ-
kezménye l esz a hazai megújul ós energiaszektorra, azon
bel ül is az új technol ógiák támogatására. A növekedéssel
l ényegében el értük a 2020-ra vonatkozó cél kitűzésünket,
hiszen a megújul ó energiaforrásokból el őál l ított energia fel -
használ ásának részaránya 201 5-re 1 4.5%-ra növekedett, ami
minimál is távol ságra van a vál l al t 1 4,65%-tól , és jócskán
meghal adja az EU ál tal számunkra el őírt 1 3%-ot. N incs tehát
a hazai döntéshozókon semmil yen beavatkozási kényszer,
l ényegében semmil yen megújul ó energiahordozó tekin-
tetében nincs már szükség további támogatás kiosztására
ahhoz, hogy az EU fel é vál l al t cél okat el érjük.

1 REKK (2009): Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú
energetikai biomassza Magyarországon
2 A módszertani változásokról nincs információnk, csak a
statisztikákból következtettünk. Az összes uniós ország ese-
tében az évente közölt ún. SHARES adatbázist használtuk,
amely adatbázis célja, hogy számszerűsíteni lehessen az egyes
országok megújuló-arányát. Ez lehetőséget adott arra, hogy a
visszamenőleges korrigálásokat is nyomon tudjuk követni. A
vizsgált időszak 2010-2015

2011 2015-ös felhasználás

Átsorolás 
előtt, PJ

Átsorolás 
után, PJ

Differencia
Felhasználás, 

PJ

Növekedés a 
2011. évi 
átsorolás 
előttihez

BE 10,0 18,0 180% 21,8 118,0%

HR 16,1 48,3 301% 48,4 201,5%

CZ 46,3 65,1 140% 73,4 58,4%

HU 30,3 76,2 251% 73,9 143,6%

IT 146,3 190,6 130% 265,9 81,7%

NL 12,5 17,0 136% 18,4 46,9%

UK 15,0 38,6 258% 67,0 348,1%

SE 25,9* 49,0 189% 38,2 47,8%

*:SVÉDORSZÁG ESETÉBEN 2010-RŐL 2011-RE TÖRTÉNT MEG AZ ÁTSOROLÁS,

ÍGY AZ ÁTSOROLÁS ELŐTTI OSZLOPBAN A 2010. ÉVI FELHASZNÁLÁST

TÜNTETTÜK FEL

http://rekk.hu/elemzes/184/erdeszeti_es_ultetveny_eredetu_fas_szaru_energetikai_biomassza_magyarorszagon
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Joggal merül het fel a kérdés, hogy egy i l yen átsorol ás men-
nyire tekinthető jogszerűnek, hiszen így ezen tagországok
hozzájárul ása az uniós cél hoz az eredeti l eg mél tányosnak
tekintetthez képest l ényegesen kisebb l esz egy ol yan or-
szághoz viszonyítva, amel y nem al kal mazza ezt a gyakor-
l atot. A Bizottság egyik ország esetében sem korrigál ta a
megújul ós cél okat, így hazánk esetében sem várható i l yen
jel l egű beavatkozás.

Újratervezés

Az eddiginél jel entősen magasabb magyarországi tűzifa-
fel használ ás el számol ása az Eurostat és ezzel az Európai
Bizottság fel é számos következménnyel jár. Az el sődl eges
közvetl en hozadéka, hogy a 2020-as megújul ó cél (1 3%
kötel ező, i l l etve 1 4,65% vál l al t) ezzel gyakorl ati l ag tel jesül t
201 7-ben. Ehhez csak annyi szükséges, hogy a közl ekedés-
ben megál l apított 1 0%-os megújul ó-arányt – ami ma 6,2% -
el érje M agyarország 2020-ig. Ennek megfel el ően -
kül önösen, ha figyel embe vesszük az uniós pénzekből
megújul ó-kapacitások kiépítésére címkézett forrásokat -
nincs szükség az idén él etbe l épett megújul ó vi l l amosener-
gia-támogatási rendszer (M ETÁR) ál tal tervezett tenderekre
a cél ok el éréshez. Ezek hiányában vél hetően nem épül új 1
M W fel etti termel őegység 2020-ig, mivel az egyetl en, po-
tenciál isan támogatás nél kül is él etképes technol ógia
(szél erőmű) a mai szabál yozás szerint egyál tal án nem épül -
het az országban

További szempont, ami árnyal ja a biomassza-fel használ ás
terén el ért tel jesítményünket: bár a tűzifa égetése nem jár
CO2-kibocsátással , azonban a föl dgázhoz képest jel entős
l evegőszennyezési , ezzel együtt egészségügyi probl émát
okoz, el sősorban a szál l ó por kibocsátása miatt (PM 1 0).
Ráadásul a vegyes tüzel ésű kazánok a vidéki l akosság
el szegényedése miatt sok esetben háztartási hul l adék-
művekké vál nak. A WH O 201 2-es fel mérésében hazánk a
l evegő szennyezettségének tul ajdonítható hal ál ozási
rátában a vi l ág országai közötti rangsorban a 1 7. hel yen ál l ,
az EU tagál l amai között csak Bul gária és Románia el őz meg
bennünket. A magyarországi l égszennyezéshez köthető
hal ál ozási ráta 1 23 fő/1 00 ezer l akos, míg az EU átl aga en-
nek a fel e, a l egtöbb nyugat-európai országban pedig
kevesebb, mint harmada.

4,8% 4,4%
6,5%

15,6% 14,5%
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Szerzők

Mezősi András 2006-ban végzett a
Budapesti Corvinus Egyetemen,
ahol 201 4-ben PhD fokozatot is
szerzett. 2006-ban kerül t gyakor-
nokként a REKK-hez, ahol mostanra
már szenior kutató. Kutatási terü-
l etei a megújul ó energiaforrások
közgazdaságtana, a kül önböző en-
ergiapiaci beruházások értékel ése,
i l l etve a vi l l amosenergia-piacok
közgazdasági model l ezése. Számos
projektben vett részt, amel y során
a hőszektort és az épül etek hőfel-
használ ását model l ezte.

Pató Zsuzsanna a Budapesti
Közgazdaságtudományi
Egyetemen szerzett
közgazdász dipl omát 1 996-
ban, majd doktori fokozatot a
Közép-európai Egyetem
nemzetközi kapcsol atok
szakán 2006-ban. Közben
szakértőként közreműködött
számos hazai és nemzetközi
projektben (UN EP, UN DP,
FAO), el sősorban éghaj l at-

vál tozás témájában. 2005-től a Regionál is Energia-
gazdasági Kutatóközpont (REKK) kutatója, ahol a
megújul óenergia-támogatási rendszerek és az energia-
hatékonysági kérdések el emzésével fogl al kozik hazai és
európai kitekintésben.

Szabó Lászl ó a Budapesti
Közgazdaságtudományi
Egyetemen szerzett közgaz-
dász dipl omát 1 995-ben,
majd doktori fokozatot 2002-
ben. 1 998-2002 között a
Gazdasági M inisztérium,
majd a M agyar Energiahivatal
munkatársa. Ezt követően
nyol c évig az Európai
Bizottság Közös Kutatási
Központjának (Joint

Research Center) kutatója Sevi l l ában, ahol hosszú távú
energiapiac- és kl ímamodel l ezéssel fogl al kozott.
M unkatársaival számos európai kutatási projektben vett
részt, köztük az energiaintenzív iparágak, megújul ó
energiák i l l . a kl ímavál tozás terül etén, több publ ikáció
társszerzője. 201 0-től a Regionál is Energiagazdasági
Kutatóközpont (REKK) szenior kutatója, ahol a
vi l l amosenergia-rendszerek, ezen bel ül a hál ózati
szabál yozási kérdések, a megújul óenergia-támogatási
rendszerek el emzésével és oktatásval fogl al kozik, hazai ,
regionál is i l l . európai kitekintésben.

REKK ALAPÍTVÁNY

A REKK Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy

Közép-Európában üzleti és környezeti szempontból fenn-

tartható energia- és infrastruktúra-rendszerek jöhessenek

létre. A REKK Alapítvány felvállalt küldetése, hogy a szektor

holisztikus elemzésének keretében lehetőséget nyújtson

európai léptékű, aktív és nyílt párbeszédre kormányzati és

iparági szereplők, infrastruktúra-üzemeltetők, termelők és

kereskedők,

szabályozó hatóságok és fogyasztók, a szakmai sajtó vagy

éppen az érdeklődő civil csoportok között. Az Alapítvány

tevékenységének eredményeképpen olyan szakmai vitaan-

yagok, javaslatok jönnek létre, amelyek az energia- és in-

frastruktúra-rendszerek működésével kapcsolatos aktuális

kérdésekben előremutató válaszokat fogalmaznak meg, és a

regionális és magyar fórumain a résztvevőknek lehetőségük

nyílik az iparág technológiai- és szabályozási fejleményeinek

megismerésére.




