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1. Szénbányászat és belföldi szénfelhasználás 
 
Ebben a tanulmányban a szénbányászat és ahhoz kapcsolódó folyamatok ÜHG 
kibocsátásainak előrejelzéséhez szükséges gazdasági prognózist adunk. A 
szénbányászati tevékenységek előrejelzésén kívül itt foglaljuk össze a belföldi 
szénfelhasználó piacnak azokat a szegmenseit, amelyek a többi szakágazati 
tanulmányban nem jelennek meg. Ezek a lakossági és kommunális 
szénfelhasználás, valamint a kutatási programban nem szereplő ipari szakágazatok 
felhasználása. 

1.1 Szénbányászat Magyarországon 

1.1.1 Termelési adatok  

A szénbányászat1 kitermelése az elmúlt évtized folyamán sorozatos 
bányabezárásokkal folyamatosan csökkent, majd 1994 után a lignit külfejtések 
fokozódó igénybevétele miatt nőtt, s mára a lignit termelés 8 Mt körüli éves 
kitermelése mellett az egyéb szenek csökkenő kitermelésének vagyunk tanúi.  
 
Az 1997 utáni visszaesésben jelentős szerepet játszott a környezetvédelmi 
szabályozás szigorodása. A vonatkozó EU szabályozás2 hazai átvétele érdekében 
az 50 MWh és az ennél nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező 
anyagainak kibocsátási határértékeiről intézkedő 22/1998. (XI.26) KTM rendelet és 
az ezt hatályon kívül helyező 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet szigorú kibocsátási 
határértékeket állapított meg. 
 
 
1-1. ábra: A szénbányászati termelés alakulása Magyarországon 1990-2003, Mt 
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Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat 
 

                                            
1 A magyar szénkategóriák besorolása eltér a nemzetközileg használttól. A magyar szakirodalomban 
a szenek fűtőérték szerinti besorolása a következő: 10.000 kJ/kg alatt lignit, 10-24.000 kJ/kg között 
barnakőszén, 24.000 kJ/kg fölött feketekőszén. A magyar szenek közül a nemzetközti szakirodalom 
nem sorol egyet sem a feketekőszenek közé. 
 
2 2001/80/EK irányelv 
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1-1. Táblázat: A szénbányászati termelés alakulása Magyarországon 1990-2003, Mt 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lignit 5,04 4,92 6,63 6,87 6,74 7,11 7,54 8,05 7,63 7,70 7,86 8,04 7,57 8,56

barnaszén 11,50 11,03 8,38 7,19 6,00 6,84 6,97 7,19 6,56 6,48 5,67 5,39 4,57 4,04

feketeszén 1,95 1,84 1,38 0,97 1,01 0,86 0,96 0,92 0,88 0,74 0,74 0,64 0,66 0,67
Összes 
szén 18,50 17,79 16,39 15,04 13,75 14,80 15,47 16,17 15,07 14,92 14,28 14,07 12,81 13,27

Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat 
 

1.1.2 Szén behozatal 

A szénbányászat a hazai szén gyenge adottságai miatt gyakorlatilag nem 
exportálható. A szénimport nem volt jelentős az 1990 óta eltelt időszakban.3 Lignitet 
nem importálunk, barna kőszénből a behozatal évente 250 kt körül mozog az utóbbi 
öt évben, míg fekete kőszénből az 1997-2001 évek átlagában 300 kt/év körül 
importálunk. (forrás: Energia Központ évkönyv 2001) A jó minőségű – alacsony 
kéntartalmú - szén importja a jövőben megnövekedhet, mivel több erőmű is tervezi 
vegyes (külföldi + hazai) illetve csak külföldi4 (lengyel, cseh, orosz, dél-afrikai) szén 
felhasználását.  
 
1-2. Táblázat: Szén behozatal, ezer tonna 
 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Lignit 0 0 0 0 0 0 0 0

Barnaszén 200 400 400 500 300 300 200 200

Feketeszén 900 400 500 400 300 300 400 300

Összesen 1100 800 900 900 600 600 700 500
Forrás: Energia Központ 
 
 
A hazai szén első számú versenytársa jelenleg a földgáz, de még ha a földgáz ára 
hirtelen meg is emelkedne, akkor is a külföldről behozható fekete szenek szorítanák 
ki a hazait a piacról igen jó tüzeléstechnikai sajátosságaik és tartósan alacsony piaci 
áruk, valamint a nagy szénexportáló országok hatalmas termelői tartalékkapacitása 
miatt.(Matyi-Szabó 2000, p.189.) 
 

1.1.3 Belföldi szénfelhasználás 

Az Energiaközpont Kht. adatai szerint a magyarországi teljes szénfelhasználás 2002-
ben 13503 tonna, azaz 123472 TJ mennyiség volt. Ahogy az alábbi táblázatból 
látható, ennek döntő többségét, 89,8 százalékát az iparban, ezen belül pedig főként 
villamos energia és hőellátás céljára használták fel.  

                                            
3 1990-1991-ben 1,3 Mt brikett és lakossági szén, 1992-1996-ban évente 0,6 Mt lakossági szén, 
1997-ben 0,48 Mt lakossági szén jött be az országba 1% alatti kéntartalommal. (Csethe, 2000. p.180) 
4A dorogi Erőmű 2004-ben kizárólag lengyel és cseh import szénre alapozza a termelését. (MEH, 
2004) 
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1-3. Táblázat: Összes szén felhasználás Magyarországon, 2002 

 1000 t TJ Megoszlás

Ipar összesen 12 901 110 930 89,8%

Ebből: feldolgozóipar  145 3 281 2,7%

Ebből: nemfém ásványi termékek gyártása 135 3117 2,5%

Villamosenergia-, gáz- hőellátás  12 753 107 577 87,1%

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás 60  901 0,8%

Szállítás, posta, távközlés 9  182 0,1%

Lakossági és kommunális fogyasztók 518 11 253 9,3%

NEMZETGAZDASÁG ÖSSZESEN 13 503 123 472 100,0%
Forrás: Energiaközpont Kht, 2002 
 
A lakossági és kommunális fogyasztás aránya 9,3 százalék, melynek széntípus 
szerinti összetételére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. A lakossági 
szénfelhasználás előrejelzéséhez ezért a felhasználási adatokból számolt átlagos 
fűtőértéket vesszük alapul, melynek értéke 2000-ben 12,4, 2001-ben 17,11, 2002-
ben pedig 21,5 GJ/t volt. Ezek szerint a lakosság által felhasznált szén minősége 
javuló tendenciát mutatott az elmúlt években, és nagyrészt valószínűleg importált 
feketeszén volt. Mi számításainkban a 2002-es összetétel változatlanságát 
tételezzük fel.  
 
Bár 1998-tól lényegesen kevesebb szenet használt fel a lakosság, mint a korábbi 
években (1998-ban kevesebb, mint a felét fogyasztották az 1997-es értéknek), az 
utóbbi két évben ismét növekedő tendenciát mutat a lakossági szénfelhasználás. A 
lakossági szénfelhasználás vizsgálatakor a szilárd tüzelő alapú fűtés mértékének 
alakulását a lakossági gázfelhasználás tendenciájával együtt kell elemezni. Amint a 
földgáz felhasználásról szóló fejezetben részletesen bemutatjuk, az utóbbi három 
évben lelassult a háztartási gázfogyasztás 90-es évekre jellemző dinamikus 
növekedése, mind az ellátott háztartások számának és arányának, mind az egy 
háztartásra eső földgázfelhasználás alakulásának tekintetében. Ezzel együtt jelent 
meg az országos energiamérlegben a lakosság ismét növekvő szénfelhasználása. 
Földgázkeresletről szóló tanulmányunkban bemutatjuk, hogy a háztartások 
földgázfelhasználása várhatóan egyre lassabban növekszik, majd ezután 
stabilizálódik. Ezért azt feltételezzük, hogy a vizsgált időszakban a lakossági 
szénfelhasználás volumene nagyjából a jelenlegi szinten marad. 
 
A feldolgozóipar 2,7 százalékban részesedett a szénfogyasztásból, melynek döntő 
hányadát a nemfém ásványi termékek termelésére fordították. Az ipari 
tüzelőberendezések a jövőben csupán kis kéntartalmú import feketeszenet 
használhatnak fel, melynek fűtőértékét 24 GJ/t-vel vesszük figyelembe. Azt is 
feltételezzük, hogy az ipari felhasználásra kerülő szenet teljes egészében 20 MW 
bemenő hőkapacitás feletti tüzelőberendezésekben égetik el, így az abból származó 
emissziókat figyelembe vesszük az ETS ágazatok CO2 kibocsátásai közt. 
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1-4. Táblázat: A tanulmányban előrejelzett és az országos ipari szénfelhasználás alakulása 
2002-ben 

Ipari tevékenység Széntípus Felhasznált 
mennyiség (PJ)

Import feketeszén 10,8
Hazai barnaszén 39

Villamosenergia termelés 
és hőellátás 
 Lignit 55

Nemfém ásványi termékek termelése Import fekete- és 
barnaszén 3,3

Összesen  108,1
 
Az országos 123,47 PJ mértékű 2002. évi szénfelhasználásból szakágazati 
tanulmányainkban, amelyek külön-külön elemzik a villamosenergia- és hőtermelés 
valamint a nemfém ásványi termékek szénfelhasználását, összesen 108,1 PJ 
értékbe. A két mennyiség közötti különbség 15,37 PJ, melyből a lakossági 
szénfelhasználás 11,46 PJ. A különbségről (3,91 PJ) azt feltételezzük, hogy 20 MW 
bemenő kapacitás feletti tüzelőberendezések használják fel, a hazai GDP 
növekedésével arányosan emelkedő mértékben. Az ebből a mennyiségből 
származó emissziókat figyelembe vesszük az ETS ágazatok CO2 kibocsátásai közt. 
 
A fentiek alapján a lakossági és az egyéb kisebb tüzelőberendezések által 
felhasznált szénmennyiségre a következő előrejelzést adjuk: 
 

1-5. Táblázat: A lakossági és az ágazati tanulmányokban nem lefedett tüzelőberendezések 
szénfelhasználásának várható alakulása, 2002 – 2012 (PJ) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lakossági   11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57 11,57
Egyéb ipari 
tüzelők  3,91 4,02 4,02 4,18 4,29 4,49 4,69 4,88 5,07 5,27 5,49

Összesen  15,48 15,59 15,59 15,75 15,86 16,06 16,26 16,45 16,64 16,84 17,06
 

1.2 A szénbányászati ágazat bemutatása 

1.2.1 Szénbányák Magyarországon 

1-6. Táblázat: A széntermelés alakulása bányánként és szénmedencénként 
  2001 2002 2003 

  termelés termelés 
minősége termelés termelés 

minősége termelés termelés 
minősége

  

Bánya neve 

kt kJ/kg kt kJ/kg kt kJ/kg
1 Pécsbánya-Karolina külfejtés 355 11653 369 11402 360 11154
2 Vasas-Észak külfejtés 281 12057 295 12385 307 12211

3 MECSEKI FEKETEKŐSZÉN MEDENCE 
ÖSSZ. (1+2) 636 11817 664 11839 667 11641

4 Lencsehegy = DOROG -PILISI 
BARNASZÉN MED. ÖSSZ. 315 14643 237 14012 288 15618

5 Mány I/a = TATABÁNYA-NAGYEGYHÁZA-
MÁNYI BARNASZÉN MED. ÖSSZ. 654 11605 513 12164 453 11058
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6 Márkushegy = OROSZLÁNYI BARNASZÉN 
MED. ÖSSZ. 1651 11180 1701 10495 1538 10458

7 Ármin = BAKONY HEGYS. KRÉTA ÖSSZ. 686 6876 637 6104 632 6655
8 Balinka 342 11891 294 11504 0 0
9 Dudar 1 12000 1 12000 3 12000

10 BAKONY HEGYSÉG EOCÉN ÖSSZ. (8+9) 343 11891 295 11506 3 12000

12 Székvölgy II. külf. = NÓGRÁDI 
BARNASZÉN MED. ÖSSZ. 353 8511 357 8139 490 9844

13 Lyukóbánya I. 1091 8371 678 9529 515 9805
14 Budaberke táró 18 9679 5 9679 0 0
15 Sajókaza III. 64 9887 50 9768 2 9986
16 Sajókaza IV. 0  0   36 9272

Sajómercse I. 45 12700 4 12700 0 017 
Sajóvölgy külfejtés 51 9140 0   0  

18 Mákvölgyi külfejtés 21 13300 29 13456 0 0
19 Feketevölgy II. külfejtés 11 14573 11 14000 0 0
20 Szuhakálló II. külfejtés, Szuhavölgy D  12 9240 2 12200 3 13800
21 Kazincbarcika zagytároló szénpor 22 5896 43 5896 45 7820
22 Császtai külfejtés 0  11 12608 33 12970

23 
BORSOD ÉS ÓZD VIDÉKI BARNASZÉN 
MED. ÖSSZ. 
(13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) 

1335 8733 833 9603 634 9818

24 BARNAKŐSZÉN ÖSSZESEN 
(4+5+6+11+12+23) 5392 10123 4573 10009 4038 10124

25 Visontai külfejtés 4065 6913 3995 7062 4907 7397
26 Bükkábrányi külfejtés 3978 7924 3579 7963 3657 7944
27 LIGNIT ÖSSZESEN (25+26) 8043 7413 7574 7488 8564 7631
28 MAGYARORSZÁG ÖSSZESEN (3+24+27) 14071 8651 12811 8601 13269 8591
Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat 
 
 
 
 
2002-ben az ország 9 földalatti és 12 külszíni bányájából kitermelt szén mennyisége 
12,8 Mt volt, 2003-ban 13,2 Mt. A kitermelt mennyiség 5,6 %-a fekete-, 35,6 %-a 
barnakőszén és 58,7 %-a lignit5. 2003-ban ugyanez feketekőszénre: 5 %, 
barnakőszén: 30,4 %, lignit: 64,5 %. (Forrás MBH) 
 
1-7. Táblázat: Külfejtésű és mélyművelésű termelés megoszlása 2001-2003, kt 

 2001 2002 2003 
 kt % kt % kt %
Külfejtés 9269 65,9 8742 68,2 9843 74,19
Mélyművelés 4802 34,1 4069 31,8 3426 25,81

 
2002-ben a szén 31,8 %-át mélyművelésű, 68,2 %-át külszíni bányából termelték ki, 
az arány az utóbbi években a külszíni szénbányák irányába tolódott el a lignit 
bányászat növekvő aránya miatt. A mélyművelésű szénbányák kitermelése 

                                            
5 A magyar terminológia a feketekőszén, barnakőszén és a lignit definíció meghatározásában eltért az 
ENSZ által használttól. A nemzetközi besorolás alapján valamennyi hazai szenünket a lignit 
kategóriába kellene sorolnunk az alacsony fűtőérték miatt. Ellentmondásnak tűnhet, hogy egyes 
barnakőszenet termelő bányák 10000 kJ/kg alatti szenet termelnek. Ennek oka az, hogy az in situ 
fűtőérték nagyobb, mint 10000 kJ/kg, de a termelés közbeni hígulással bekerült meddő csökkenti a 
termelvény fűtőértékét. 
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(3,423Mt) az előző évhez képest csökkent. (MBH 2002) A Magyar Geológiai 
Szolgálat adatai szerint a tendencia folytatódott 2003-ban, a szén 25%-a származott 
földalatti, és 75%-a külszíni bányákból. 2003-ban bezárt illetve szüneteltette 
termelését: Balinka, Budaberke tároló, Sajómercse, a Mákvölgyi külfejtés, 
Feketevölgy II külfejtés, Szuhakálló II. külfejtés. 2004-ben befejezi a kitermelést a két 
pécsi külfejtés, Mány, Ármin bánya, Lyukóbánya, és Lencsehegy6. 2005-től tehát a 
kisebb borsodi külfejtéseket leszámítva Magyarországon csak a következő bányák 
fognak termelni: Márkushegy (mélyművelésű), Nógrádi külfejtés, Visontai külfejtés, 
Bükkábrányi külfejtés. A 2004-ben még működő bányáknak a 2004-re tervezett 
kitermelési mennyiségét az alábbi táblázat mutatja. 
 
1-8. Táblázat: A 2004-ben még működő bányák tervezett kitermelési mennyiségei (ezer kt) 

Bánya neve 
Tervezett 
termelés 
2004, kt

A szénben mért in 
situ metántartalom

M3 CH4/t
Bánya neve

Tervezett 
termelés 
2004, kt 

A szénben mért in 
situ metántartalom

M3 CH4/t
Pécsbánya-Karolina külf. 18,26 Ármin bánya 357 n.a.7

Vasas-Észak külf. 218 20,75 Lyukóbánya 250 n.a.8

Lencsehegy 0 n.a. Nógrádi külfejtés 262 n.a
Mány I/a 75 0,98 Visonta 4618 0
Márkushegy 1360 0,93 Bükkábrány 3391 0
Forrás: bányák közlése és MGSZ 
 
 
 
 

1.2.2 Ágazat szerkezete: privatizáció hatása, tulajdonosi struktúra, 
koncentráltság  

 

1.2.2.1 Szénbányászati szerkezetátalakítás program 
1992-ben döntött a kormányzat a bányászati szerkezetátalakítás részeként a 
széntüzelésű erőművek és a hozzájuk kapcsolt szénbányák közös szervezetben 
folyó (integrált) működtetéséről. A döntés alapján 1993-tól a Magyar Villamos Művek 
Rt. keretében létrejött a Pécsi, Bakonyi, Vértesi, Mátrai Erőmű Részvénytársaság és 
a Borsodi Energetikai Kft. Az integrációból kimaradt: Lencsehegy, Dudar, Putnok, 
Feketevölgy, Edelény, Szászvár, Rudolf, Várpalota.  
 

1.2.2.2 Tulajdonosi átalakulás 
1995-1997 között zajlott le a villamos erőművek és az áramszolgáltatók eladása. A 
szenes erőművek közül egyedül a Vértesi Erőmű Rt. maradt állami tulajdonban, a 
többi magyar és külföldi privát befektetők tulajdonába került. 

                                            
6 Lencsehegy már 2004. folyamán is csak a felhalmozott készleteit értékesíti, kitermelés nem folyik. 
(Forrás: MGSZ) 
7 Csak Balinka bányára van mért adat, ami 1,29 m3 CH4/tonna szén 
8 A termelést Lyukóbánya 2004. szeptember végén fejezi be. A bánya nem sújtólégveszélyes, a 
szellőztetőben mért CH4 kibocsátás 0,001%. A sújtólégveszély alapján az alábbi kategóriák léteznek: 
I.: CH4 ≤ 5 m3 / tonna szén (ezen belül is 0-1 m3 között enyhe, 1-5 m3 között erősebb) 
II.: 5-15 m3 CH4 / tonna szén 
III.: CH4 > 15 m3 /tonna szén 
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1-9. Táblázat: A szenes erőművek tulajdonosi struktúrája a privatizációt követően és 
napjainkban 
Erőmű Tulajdonosi struktúra Működtető 

Tiszapalkonyai Erőmű AES AES Tiszai Erőmű Rt 

Borsodi Erőmű  AES AES Borsodi Energetikai Kft.

Inotai Erőmű  Transelektro Bakonyi Erőmű Rt. 

Ajkai 170MW  Transelektro Rt., Euroinvest Kft. Bakonyi Erőmű Rt. 

Bánhidai Erőmű  MVM (42,91%), ÁPV (29,96%), Magyar Állam 
(11,33%), kistulajdonosok Vértesi Erőmű Rt. 

Oroszlányi erőmű MVM (42,91%), ÁPV (29,96%), Magyar Állam 
(11,33%), kistulajdonosok Vértesi Erőmű Rt. 

Tatabányai Erőmű MVM (42,91%), ÁPV (29,96%), Magyar Állam 
(11,33%), kistulajdonosok Vértesi Erőmű Rt. 

Pécsi Erőmű  Pannonpower Rt. (Korábban Pécsi Erőmű Rt.) Pannonpower Rt. 

Mátra 
RWE Power Ag. (25,72%), MVM (25, 49%), RWE 
Rheinbraun Ag. (25,2%), Energie Baden-
Württemberg Ag. (21,71%) 

Mátrai Erőmű Rt. 

1.2.3 Beszállítói kapcsolatok 

 
A szénbányák termelését a velük integrációban lévő szenes erőművek vásárolják fel 
elsősorban. Az egyre szűkülő helyi lakossági piacot szintén kiszolgálja szinte 
valamennyi bánya. A kisebb bányák, melyek hazai privát befektetők tulajdonában 
vannak, elsősorban a lakosság és az ipari fogyasztók számára termelnek. Az alábbi 
táblázatban a bányák oszlopaiban X-el jelöltük a termelését felvásárló 
fogyasztót/fogyasztói csoportot. Az elválasztó vonaltól jobbra találhatók a nem 
integrált bányák. 
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Pécsi  X X                   

Ajkai    X X                 

Inotai    X                 

                                            
9 Tulajdonosa a Gömörszén Kft, 2003-ban nem termelt 
10 Tulajdonosa a Meliorációs Rekultivációs és Környezetrendező Kft., 2003-ban nem termelt már 
11 Tulajdonosa a Meliorációs Rekultivációs és Környezetrendező Kft., 2003-ban nem termelt már csak 
kutatási céllal a rekultiváció miatt 
12 Tulajdonosa a Mineral 22 Kft., 2003-ban nem termelt már 
13 Tulajdonosa a Cyclocarbon Kft., 2003-ban nem termelt már 
14 Tulajdonosa a Cyclocarbon Kft.,  
15 Tulajdonosa a Nógrádszén Kft., 
16 Tulajdonosa a Bolygó Kft., 2003-ban nem termelt már 
17 Tulajdonosa az Ormosszén Kft. 
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Bánhidai      X                

Tatabányai      X                

Oroszlányi       X               

Borsodi        X              
Tisza-
palkonyai     X   X          X    

Mátrai         X X            

Dorogi           X           
Ipari 
fogyasztók      X    X18 X    X X     

Lakosság    X X X X X X X X X X X X  X X X X 

Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat 
 
 
Valamennyi, a privatizációkor nem integrált mélyművelésű bánya megszűnt, 
felszámolás alatt van vagy szünetelteti a tevékenységét. A 2003-as termelésből az 
integráción kívüli bányák 900 kt szenet adtak (MGSZ), ami jórészt kis (50kt/év 
termelés alatti) külfejtések, a Nógrádi külfejtés, illetve egyetlen nagyobb 
mélyművelésű bánya, a Lencsehegy19 termeléséből adódik. Hosszú távon a kis 
külfejtések mellett csak a Nógrádi külfejtés megmaradására számítunk. 
 

1.2.4 Fogyasztók 

 
A nem integrált bányák 2003-ban az összes széntermelésnek 6% át adták, és 
többségükben a lakossági piacra termelnek. Az összes szén felhasználásában a 
legnagyobb fogyasztók az erőművek, ők az összes fogyasztás 93%-áért felelősek. A 
maradék a lakosság (4%), a nemfém ásványi termékek gyártása (1%) és kis 
mennyiségben az agrár (0,04%) és a szállítási szektor között oszlik meg. (5. 
táblázat) 
 
1-10. Táblázat: Összes szénfelhasználás 2001-ben és 2002-ben 

2001 2002   1000 t TJ 1000 t TJ
Élelmiszeripar 4 46  3 47 
Textil-, ruházati- és bőripar 3 66  3 62 
Fa-, papír- és nyomdaipar 0 2  0 2 
Vegyipar 1 8  1 7 
Nemfém ásványi termékek gyártása 167 4 000  135 3 117 
Fém alapa. és fémfeldolgozás 2 30  2 27 
Gépipar 2 28  1 17 
Egyéb feldolgozóipar 0 4  0 2 
Feldolgozóipar összesen 179 4 184  145 3 281 
Bányászat 74 1 385  3 65 
Villamosenergia-, gáz- hőellátás 13 367 111 433 12 753 107 577 
Vízgazdálkodás 1 9  0 7 
Ipar összesen 13 621 117 011 12 901 110 930 

                                            
18 A Tataszén kft-nek és a Tokodi Szénfeldolgozó Rt.-nek (brikettgyár) szállít be Forrás MGSZ (2002.) 
19 Lencsehegy: végelszámolás alatt 2002. 06.30. óta 
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Építőipar 0 2  0 2 
Mezőgazdaság 67 1 005  60 899 
Erdőgazdálkodás 0 2  0 2 
Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás 67 1 007  60 901 
Szállítás, raktározás 26 524  8 162 
Posta, távközlés 1 20  1 20 
Szállítás, posta, távközlés 27 544  9 182 
Lakosság 588 9 938  518 11 253 
Kommunális és egyéb fogyasztók  17 411  15 204 
NEMZETGAZDASÁG ÖSSZESEN 14 320 128 913 13 503 123 472 
Forrás: Energia Központ Kht. 
 

1.2.5 A szénbányászat helye és szerepe az energiaellátásban 

A fentiekből kiderült, hogy a hazai szénkitermelés szinte kizárólagos felvásárlói a 
szenes erőművek. 2002-ben hőerőműveink tüzelőanyag felhasználásában a szén 
25,5%-kal részesedett.  
 
A szenes erőművek közül a legnagyobb szénfogyasztó a lignit tüzelésű Mátrai 
Erőmű. A Mátrai Erőmű bányáinak (Bükkábrány és Visonta – lignit) és a kis méretű 
Nógrádi külfejtésnek (barnaszén) a kivételével valamennyi hazai bányaterület és 
szénfajta erőművek számára történő termelése csökkenő tendenciát mutat. 
 
1-2. ábra: Széntüzelésű erőművek szénfelhasználása Magyarországon 2002. 

Széntüzelésű erőművek szénfelhasználása Magyarországon 2002. 
(ezer tonna)

Mátra, 7527,4

Tiszapalkonyai 
Erőmű, 721 Borsodi, 663

Ajkai, 994,1

Bánhidai, 569,4

Oroszlányi, 
1409,7

Tatabányai, 
107,6

Pécsi, 689,5

 
Forrás: Magyar Energia Hivatal 
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1-3. ábra: Az erőművekben eltüzelt szén mennyisége szénterületenként 
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Forrás: Magyar Energia Hivatal adatai 
 

1.3 A hazai szénbányászat jövője 

1.3.1 Ipari szénvagyon hasznosítás  

Feketeszénből 198,7 millió tonna, barnakőszénből 206,8 millió tonna, lignitből 1421,1 
millió tonna volt a 2000. január 1-én nyilvántartott ipari vagyon. (MGSZ 2002) A 
külfejtéssel művelhető, gazdaságosan elsősorban erőművi célra felhasználható, 
gyenge fűtőértékű lignitből a Mátra és a Bükk-hegység lábánál milliárd tonnás 
készletek találhatók. Napjaink gazdasági viszonyai között a jövőben egyedül a 
lignitvagyon igénybevételének növekedése várható. (MGSZ, IEA, Matyi Szabó) 
 

1.3.2 A hazai szén a lakosság ellátásában  

A szén szerepe visszaesett a földgáz tüzelés elterjedésével. Bár egyes adatok 
szerint a háztartások közel egy hatoda megtartotta a széntüzelésű kazánt is20, de a 
széntüzelésre való visszaállás csak drasztikus földgáz áremelkedés esetén 
képzelhető el, és valószínűleg akkor is csak részlegesen.  
 
Ez a magyarországi szénbányák vonatkozásában azt jelenti, hogy az integráción 
kívüli bányák bezárását követően az integráción belüli bányák termelésének 
csökkenésével, majd bezárásával lehet számolni a külszíni lignitbányászat, a 
Nógrádi külfejtés és a Márkushegyi mélyművelésű bánya kivételével. A folyamatosan 
csökkenő lakossági és egyéb ipari szénfelhasználás nem jelent elegendő 
megrendelést a bányák gazdaságos üzemeltetéséhez. 
 

1.3.3 A hazai szén és a szenes erőművek 

A hazai szénbányászat legfőbb felvevőpiacát a hazai szenes erőművek jelentik, így 
jövőjük is a szenes erőművek jövőjéhez kötött. Tekintettel a szenes erőművekre 

                                            
20 Kiss Csaba 2002., p.332. 
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vonatkozó környezetvédelmi előírások szigorodására, és a hazai szén 
világviszonylatban igen gyenge minőségére, a hazai erőműveknek mérlegelni kellett, 
hogy végrehajtják-e a szükséges környezetvédelmi beruházásokat vagy 
tüzelőanyagot váltanak, vagy bezárnak. Az alábbiakban a különböző stratégiákat 
tekintjük át szenes erőmű és bányák szintjén. 
 
Integrált bányák (Lyukó, Visonta, Bükkábrány, Mány (B21), Márkushegy, Balinka (B), 
Ajka, mecseki külfejtések(B)), 
 

1.3.3.1 Stratégia 1.: Környezetvédelmi beruházás  
 
A Mátrai Erőmű Rt. 2000-ben üzembe állította a nedves technológiával működő 
füstgáz kéntelenítő rendszert, majd teljes körűvé vált a kéntelenítés Visontán és 
befejeződött a bányászati retrofit program. Az I., II. erőművi blokkoknak (200 MW) 
2006. dec. 31-ig, a III., IV., V. blokkoknak (636 MW) 2015. dec. 31.-ig van működési 
engedélyük. Tervben van az erőművi kapacitás 2008.-évtől kezdődő növelése új 
termelési egység létesítésével, és/vagy új szén-gáz vegyes tüzelésű alternatívák 
alkalmazásával, amelynek végcélja, hogy a Mátrai Erőmű teljesítménye, a piac 
fejlődésével párhuzamosan az évtized végére elérje az 1000 MW közeli szintet. Ez a 
fejlesztés még nem jelent meg létesítési engedély kérelem formájában a Magyar 
Energia Hivatalnál. A Mátrai Erőmű a 2004-2012 évek időszakára 8500-8700 kt/év 
lignit kitermelésével számol. A műrevaló lignitvagyon lehetővé teszi a jövőben 
további blokkok tüzelőanyaggal való ellátását is. A Mátrai Erőmű RT. integrált 
bányáinak (Visonta, Bükkábrány) fejlesztésére programot dolgozott ki. A visontai 
erőmű beépített 836 MW kapacitásához évente közel 8 millió tonna tüzelőanyag 
szükséges, melyet saját bányáiból fedez. Ez Magyarország széntermelésének több 
mint a fele. A bányászott lignitnek nincsen metántartalma, így metánkibocsátása 
sincsen. A víztelenítő kutakban a metántartalom nem éri el a mérhetőségi szintet. Az 
alkalmazott technológia és a lignit ásványtani tulajdonságai miatt a meddőkön nem 
kerül sor égésre. Az eltüzelt szén éves átlagos bombakén-tartalmai 2001-ben 1,37 
m/m%, 2002-ben 1,43 m/m%, 2003-ban 1,58 m/m%. 
 
 
1-4. ábra: Az erőművek és bányák által választott stratégiák 
Erőmű Erőmű stratégia Bánya – beszállító Bánya helyzete 

Tiszapalkonyai Erőmű 

(AES) – 250MW 

Bezárás (2003. dec. 

31.) 

Nincs(Borsod, Nógrád) --- 

Borsodi Erőmű (AES) – 

200 MW 

Átállás részben 

faapríték tüzelésre 

Lyukóbánya  Bezárás 2004. 

Inotai Erőmű 

(Transelektro)– 

120MW 

Bezárás (2001. dec. 

27.) azóta szünetel 

Balinka 

Várpalota 

Balinka bezárt 

Várpalota bezárt 

Ajkai 170MW  Ajka I. már bezárt Ajka 

II. 2004.12.31.-ig HTM 

2005.12.31. műk.eng. 

–tüzelőanyagváltás, 

Jókai bánya 

Padrag bánya 

Ármin bánya 

J: nem termel 

P: nem termel 

Á: 2004 végén bezár 

J,P: meddő rekultiváció 

                                            
21 A Mányi bánya 2001-ben már csak lakossági szenet termelt. (Simon, 2001. p. 665) 
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átállás földgázra 

Bánhidai Erőmű – 

100MW (VÉRT Rt.) 

HTM: 2003.12.31. 

MŰE.: 2004.12.31. 

Bezár 

Mányi bánya Kimerült, 2004-ben 

bezár 

Oroszlányi erőmű 

(VÉRT Rt.) 

Retrofit (kéntelenítő) 

 

Márkushegy Működik 

Tatabányai Erőmű 

(VÉRT Rt.) 

Bezár, Tüzelőanyag-

váltás – földgáz 

gázmotor 

  

Pécsi Erőmű 200MW  Tüzelőanyag-váltás – 

földgáz és 49 MW 

biomassza 

Pécs-Vasas 

Pécs Karolina 

Bezár 2004.-ben 

Mátra 836 MW Retrofit - kéntelenítő Visonta 

Bükkábrány 

Hosszú távon működik 

 
 
A Vértes Erőmű Rt. (373,4 MW beépített kapacitás) füstgáz kéntelenítő beruházása 
folyamatban van. Az erőmű saját bányája a Márkushegyi bánya, amely hosszú távon 
ez egyetlen mélyművelésű bánya, amely Magyarországon működni fog. Várható 
éves kitermelése a beruházás megvalósulása után 1,5-2 millió tonna. (MBSZ, Zoltai 
Ákos) 
 

1.3.3.2 Stratégia 2.: Tüzelőanyag-váltás  
 
A Borsodi Erőmű Rt. megvizsgálta a szigorúbb SO2 kibocsátási szabályozás 
függvényében az erőmű számára lehetséges alternatívákat és a szén tüzelésű 
kazánok közül kettőnek a biomassza tüzelésre való átalakítása mellett döntött. A 
projekttervben 260 GWh villamosenergia-termeléssel számolnak, 316000 tonna 
biomassza elégtetésével. Ez a Lyukóbányából származó korábbi évi 700 kt barna 
szenet váltja ki. A többi kazán részben földgáz tüzelésre áll át. Lyukóbánya 
termelését 2001 óta folyamatosan csökkentették, míg végül bezárásra kerül. A 
bánya-rekultiváció folyamatban van. A korábban szintén Lyukóbányából ellátott 
Tiszapalkonyai Erőmű működtetését az AES Nógrádi szénre és faapríték tüzelésre 
alapozza, részben pedig földgázra álltak át.  
 
A Pécsi Erőmű Rt. külfejtéses bányái kimerültek, újakat talán lehetne gazdaságosan 
is nyitni, de a belterülethez közel eső bányanyitások a lakosság erős ellenállásába 
ütköznének. Az erőmű vezetése a tüzelőanyag-váltás mellett döntött. 
 

1.3.3.3 Stratégia 3. Bezárás, rekultiváció 
 
Az Inotai Erőmű működését a tulajdonosok szüneteltetik. 
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1.4 Kormányzati politika a szénbányák vonatkozásában és a 
szenes erőműveket érintő szabályozás 

Az utolsó, a szénbányászattal kapcsolatban megjelent 2163/1999 (VII.8.) Korm. 
határozat a nem integrált szénbányák működéséhez nyújtott állami segítséget, illetve 
a bányák bezárásával munka nélkül maradt, egyébként is magas 
munkanélküliséggel sújtott régiók megsegítését célozta 1999-ben. A 
szénbányászatra vonatkozóan a kormányzat azóta nem tett semmiféle 
koncepcionális javaslatot. Az integráción kívüli bányák így lassan bezárásra kerültek, 
vagy végelszámolásuk folyamatban van, az integrált bányák pedig az erőművek 
vállalati stratégiai döntéseinek függvényében működnek vagy zárnak be. A 
kormányzatnak nincs erre vonatkozó politikája. A szenes erőműveket érintő 
szabályozás a 22/1998. (VI.26) KTM rendelet és a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 
szerint szigorodott. 
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1.5 Összefoglalás, a kutatás adateredményei a szénbányászat 
ÜHG kibocsátására vonatkozó prognózis készítéséhez 

1.5.1 Üvegházgáz kibocsátások a szénbányászatban 

A világ antropogén metánkibocsátásának forrásaiból a szénbányászat 13,6%-al 
szerepel. Jelentős mennyiségű metán szabadul ki a szénbányákban a megbontott 
kőzetekből, kőszén mélyművelésű bányászatánál 20-40 m3/t, illetve külfejtésnél 2 
m3/t, barnaszén és lignit bányászatánál 0,2-0,02 m3/t átlagosan. (Vajda) A 
mélybányákból szellőztetéssel távolítják el a metánt, hogy felhalmozódása ne 
okozzon sújtólégrobbanást. Mivel a magyar terminológia a szenek besorolására 
vonatkozóan eltér a nemzetközi besorolástól, ezek az emissziós faktorok nem 
vonatkoztathatóak a magyar széntermelésre. 
 
Magyarországon hosszútávon a mélyművelésű szénbányászat drasztikus 
visszaszorulásának lehetünk tanúi. A mélyművelésű bányák bezárása folyamatban 
van. Az egyetlen kivétel a Márkushegyi bánya, amely a Vértesi Erőmű bányája. 
Sorsa az erőmű sorsához kötött. Amennyiben az erőmű gazdaságosan üzemel, és a 
kéntelenítő beruházás megvalósul, a bánya évi 1,2-1,3 millió tonna éves 
kitermeléssel tud működni. A jelenlegi technológia mellett a szénbányászat során 
kibocsátott metánból visszanyerni nem tudnak, valamennyi metán kibocsátásra kerül. 
Metán gáztalanító rendszer sem működik. 
 
A Magyar Bányászati Hivatal adatai szerint a mélyművelésű szénbányászattal 
felszínre hozott szén mennyisége 2002-ben és 2003-ban is 3,4 Mt volt, ez tovább fog 
csökkenni. A márkushegyi barna szén emissziós faktoráról a Magyar Geológiai 
Szolgálat Ásványvagyon Nyilvántartási Osztálya által 1999-ben mért adat áll 
rendelkezésünkre: 0,954m3 CH4/ t szén. A Vértesi Erőmű által megadott adatok 
szerint az in situ metántartalom 0,93 CH4/ t szén. A visszanyert metántartalom 0,0 
m3/év, a szellőztető kibocsátása(CH4) 0,0 m3/év, a gáztalanító kibocsátása (CH4) 
0,0 m3/év A felhagyás CH4 kibocsátása 0,00%. A meddőhányók széntartalma 
átlagosan 1-2%. Ennek visszanyerése nem gazdaságos, és ezt az erőmű nem is 
tervezi. 
 
A külszíni bányák közül a Mátrai Erőműhöz tartozó két bánya, Bükkábrány és 
Visonta továbbműködése várható a prognosztizált időszakra. A bányák termelő 
kapacitásának növelésére a lehetőség adott, a felvevő kapacitás a Mátrai Erőmű 
esetleges bővítésének függvénye. Amennyiben nem épülnek újabb blokkok, a 
termelés a jelenlegi 8,5 Mt/év körül várható. A bánya jóformán csak az erőműnek 
szállít be, lakossági értékesítése elhanyagolható (40-50000 tonna/év) 
A magyarországi lignitnek nincsen metántartalma, így emissziós faktorról sem 
beszélhetünk, és a felhagyás során sem kerül CH4 a levegőbe. Az alkalmazott 
technológia és a lignit ásványtani tulajdonságai miatt a meddőkön nem kerül sor 
égésre. A lignit kéntartalma 1%. 
 

1.5.1.1 Potenciális kibocsátások vizsgálata: 
Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) és a Magyar Geológiai Szolgálat 
Ásványvagyon Nyilvántartási Osztálya már évek óta több, a Magyar-Amerikai 
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Tudományos és Technológiai Közös Alap (TéT) együttműködés keretében lefolytatott 
projekttel vizsgálta a szénhezkötött metán (coalbed methane) hasznosításának 
lehetőségét. 
 
A „szénhezkötött metán” az a nagy fűtőértékű szénhidrogéngáz, amely a 
kőszéntelepekben a szén pórusaiban helyezkedik el, és amely kőolaj-bányászati 
módszerekkel onnan esetleg kitermelhető. A hazai „szénhezkötött metán” gazdasági 
fontosságát jelzi, hogy míg az országban az összesen 85,5 millió tonnára becsült 
kőolaj + földgázvagyonunk (ipari vagyon) számított energiatartalma kb. 3000 PJ 
(petaJoule), addig a mecseki feketekõszén-telepekben feltételezett metán 
energiatartalma több mint 4300 PJ. A baj csak az, hogy amíg a világ más helyein a 
metán rétegrepesztéssel és egyéb módszerekkel fúrólyukakon keresztül a felszínre 
hozható, a Mecsekben a szén pórusai igen kicsik, a széntelep áteresztő képessége 
minimális. 
 
További információ: Coalbed Methane Workshop in Hungary September 23, 25-26, 
2002. 
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Rövidítések jegyzéke 
 
MBH: Magyar Bányászati Hivatal 
MGSZ: Magyar Geológiai Szolgálat 
EK: Energia Központ Kht 
 
Szervezetek 
 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium www.gkm.hu 
Magyar Bányászati Hivatal http://www.mbh.hu Bányaműszaki Főosztály: T:312 08 
10, 473 0500, 473 0448, 331 5552 és Integrációs és Információs Főosztály 311 
1024, 473 0444 interjú Kapitány Tamással (2004. május) 
Magyar Bányászati Szövetség Interjú: Zoltai Ákos titkár (2004. május) 
Magyar Energia Hivatal http://www.eh.gov.hu,  
Magyar Geológiai Szolgálat www.mgsz.hu Interjú: Fodor Béla főigazgatói tanácsadó 
(2004. május), interjú Kontsek Tamás osztályvezető (2004. június) 
Mátrai Erőmű Rt. www.mert.hu Interjú: Breuer János bányászati igazgató és Derekas 
Barnabás fejlesztési igazgató (2004. május) 
OMBKE – Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület  
SZÉSZEK – Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (1075 Madách tér 3-4. 
www.szeszek.hu E-mail: szeszek@bvh.hu T: 327 83 62) 
 
Vonatkozó jogszabályok 
 
1993. évi XLVIII. Tv. A bányászatról, egységes szerkezetben a 203/1998 (XII.19.) 
korm. rendelettel 
2163/1999 (VII.8.) Korm. határozat a szénbányászat középtávú stratégiájáról 
22/1998. (VI. 26.) KTM rendelet az 50 MWth és az ennél nagyobb hőteljesítményű 
tüzelőberendezések légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről és az ezt 
hatályon kívül helyező 
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 
anyagainak kibocsátási határértékeiről 
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2. Kőolaj-feldolgozás, kőolaj termékek fogyasztása  

2.1 Bevezetés 

A kutatás célja a kőolaj kitermelésből és feldolgozásból származó üvegházhatású 
gázkibocsátások IPCC módszertan szerinti becslése, ezen belül az ETS hatálya alá 
eső tevékenységek CO2 kibocsátásainak becslése a 2002-2012 közötti időszakra. A 
teljes kőolaj vertikum jelentős ÜHG forrás, elsősorban metán és széndioxid 
kibocsátása révén. (CO2 – közvetlen és tüzelőberendezés; CH4 – közvetlen, diffúz; 
N2O – krakkolás, tüzelőberendezések). A tanulmány nem terjed ki a petrolkémiai 
folyamatokra, azok a vegyipari tanulmány részét képezik. A tanulmány a finomításból 
származó üzemanyagok felhasználásából származó emissziókra sem tér ki – azokat 
részben a közlekedési szektor, részben pedig az erőművi szektor kutatásai fedik le. 
Az ott becsült kereslet alakulásokat figyelembe vesszük. 
 

2.2 Az ágazat jelenlegi helyzete 

A két szakágazatból, kitermelésből és feldolgozásból álló kőolaj termelő ágazat 
közvetlen ÜHG emissziói a kitermelés és a finomítás során keletkeznek. Ezek közül 
legjelentősebb a kitermelés közvetlen CO2 és CH4 kibocsátása, valamint a finomítás 
CO2, CH4 és N2O kibocsátása. A hazai finomítóban feldolgozott ásványi olaj 
mennyisége messze meghaladja a hazai kitermelt mennyiséget, ezért az importált 
kőolaj volumenek szállítási és finomítási emissziókkal járulnak hozzá az ágazat 
összkibocsátásához. 
 

2.2.1 Az ágazat gazdasági jellemzői 

A közép- és kelet-európai olajtársaságok nagy része még közepén tart a 
közgazdászok által törvényszerűen bekövetkezőnek tekintett társaságosítási, 
privatizációs és konszolidációs folyamatnak. Az ágazatra jellemzően a kitermelés és 
feldolgozás, a nagy- és kiskereskedelmi üzemanyag értékesítés valamint a 
petrolkémiai hasznosítás szakágazataiban más-más piaci hatások érvényesülnek. 
Ezért a társaságok többsége nemcsak a konszolidációs folyamattal, hanem 
különböző és sokszor eltérő szabályozási és piaci folyamatokkal is szembesül. 
 
A magyar kormány a szénhidrogén kutatások és kitermelés terén feloldotta a MOL Rt 
monopóliumát, és koncessziós kutatási, kitermelési lehetőséget adott több 
olajcégnek is. (IEA 2003) Ennek ellenére a kőolaj kitermelés és feldolgozás 
Magyarországon is erősen koncentrált iparág, és nem számítunk jelentős hazai 
versenyre. Ezért a nemzeti ÜHG kibocsátás szempontjából jelen kutatás kizárólag a 
MOL Rt magyarországi kitermelési és feldolgozási kapacitásaival foglalkozik. 
 

2.2.1.1 Hazai kitermelés és import 
A hazai kőolaj kitermelés alakulására a csökkenő készletek miatt alapvetően a 
fokozatos csökkenés jellemző. A MOL Rt. az utóbbi években igyekszik a hazai 
kitermelés csökkenési ütemét mérsékelni, és a kitermelési költségek folyamatos 
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csökkentése révén a gyors csökkenés után viszonylagos stabilitást mutat a hazai 
kőolaj kitermelés volumene. Ezzel együtt a 2002. évi hazai kitermelés volumene 
mindössze 63%-a az 1995. évi szintnek.  
 
2-1. Táblázat: A hazai kőolaj kitermelés és a nyers kőolaj behozatal alakulása, ezer tonna 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

kitermelés  1 668  1 477 1 360 1 260 1 243  1 136  1 065 1 050

behozatal 5 869 5 243 5 723 6 140 5 780 5 800 5 622 5 700 
Forrás: EK Kht (2002) 
 
 
Amint az alábbi ábra szemlélteti az elmúlt időszak adatai alapján, a hazai kitermelést 
a kőolaj ár emelkedése sem növeli, a kitermelés növelésének elsősorban nem 
gazdasági, hanem mennyiségi korlátai vannak. Ezért a jelenlegi vagy jövőben 
várható magasabb kőolaj ártól sem várjuk a hazai kitermelés növekedését. 
 
 
2-1. ábra: A kőolaj import, hazai kitermelés és a kőolaj világpiaci árának alakulása 
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Forrás: EK Kht (2002) 
 
Az import egészen 2002-ig a MOL Rt beszerzéseiből származott, 2003-ban azonban 
termelésbe állt a MOL Rt és a Yukos olajtársaság vegyes vállalatának 
üzemeltetésében termelő nyugat-szibériai olajmező (ZMB). Ez alapvetően költség 
oldalról érintheti kedvezően a MOL Rt profit pozícióját, de várakozásunk szerint a 
termelt mennyiséget továbbra is a kitermelési és finomítási kapacitások, valamint a 
belföldi kereslet alakulása fogják meghatározni. Amint a következő két ábra 
szemlélteti, az importált mennyiség elsősorban a finomított termékek hazai keresletét 
és nem az export értékesítési lehetőségeket követi. 
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2-2. ábra: Az importált nyers kőolaj és az összes 
finomított mennyiség korrelációja 
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2-3. ábra: Az importált nyers kőolaj és a finomított 
termékek exportja nem korrelál 
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Forrás: EK Kht (2001) 
 

2.2.1.2 Kőolaj feldolgozás 
A MOL Rt kőolaj feldolgozó üzemei három telephelyen működnek. Kőolaj 
desztillációja ezek közül 2001 novembere óta csak a Dunai Finomítóban 
(Százhalombattán) történik, a Zalai Finomító (Zalaegerszeg) bitumen terméket gyárt, 
a Tiszai Finomító pedig egyéb feldolgozási folyamatokat végez. Ezen kívül 
kenőanyag gyártás folyik az almásfüzitői telephelyen, a MOL Rt leányvállalatának 
(MOL-LUB Kft) üzemeltetésében. 
 
2-2. Táblázat: A MOL Rt finomítói és névleges termelési kapacitásuk 
 termelési kapacitás 

Dunai Finomító 8,5 M t / év 

Tiszai Finomító 3,0 M t / év 

Zalai Finomító 0,5 M t / év 

 
Mivel az ETS szempontjából a kőolaj lepárlási tevékenység bír elsődleges 
fontossággal, ezért a következőkben a Dunai Finomító működési adatait elemezzük.  
 
2001 végétől üzemel az a korszerű maradék-feldolgozási technológia, amelynek 
révén megszűnt az 1% kéntartalom feletti fűtőolaj gyártása, és a Dunai Finomító 
termékei megfelelnek az EU és magyar környezetvédelmi előírásoknak. A 
maradékfeldolgozó üzem részeként készült hidrogéngyár a kéntelenítési technológia 
része, a késleltetett kokszoló pedig jelentősen növeli a konverziós arányt, a finomító 
hatékonyságát és az üzem versenyképességét. A beruházás után a Dunai Finomító 
technikai és technológiai színvonala gyakorlatilag az elérhető legjobb színvonalra 
került. Működésének általános hatásfokát tekintve a veszteségek csökkentésében 
már nagyon kevés puffer maradt. 
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2-3. Táblázat: A feldolgozott mennyiséggel együtt bevitt összes energia (TJ) hasznosításának 
hatékonysága a finomítási folyamatban 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Feldolgozott kőolaj 307 726 278 277 287 905 291 674 286 256 278 841 285 969 249 568

Bevitt össz. energiahord. 359 356 330 164 339 333 333 900 319 113 298 998 301 855 266 516

Kinyert össz. energiahord. 325 838 300 753 310 498 307 061 298 644 298 784 298 431 262 688

átalakítási veszteség 33 518 38 581 28 835 26 839 20 469  214 3 424 3 828

átalakítási hatásfok % 90,7 88,6 91,5 92,0 93,6 99,9 98,9 98,6
Forrás: EK Kht (2002) 
 
Termelési kapacitásainak kihasználtsága is magas, habár számottevő import jelenik 
meg a finomított kőolajtermékek piacán. (Az importált finomítási származékok 
összetételét a következő fejezetben tárgyaljuk.) 
 
2-4. ábra: Importált és hazailag feldolgozott kőolajszármazékok összes mennyiségének és 
exportjának alakulása, ezer tonna 

-4 000

-2 000

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

hazai feld hazai fogy
export
import

max. term. kapacitás

 
Forrás: EK Kht (2002) 
 
Az import terén jelentős további piacvesztés nem valószínű. A szóba jöhető finomító 
kapacitások közül (OMV, Slovnaft, INA) a Slovnaft Pozsonyi Finomító a MOL Rt 
társaságcsoport érdekeltségi körébe tartozik, így onnan nem várható támadás a 
MOL finomított termékek piacán meglévő hazai piaci részesedése ellen. Az INA-ban 
szerzett 25%-os tulajdonrész révén a Sisaki finomító sem tekinthető teljes mértékben 
versenyző kapacitásnak. 
 
A finomított termékek exportja terén a Dunai Finomító potenciálisan a MOL Rt 
környező országokban meglévő üzemanyag értékesítési láncaiban növelhetné piaci 
részesedését. A szlovákiai és horvátországi üzemanyag kereskedelmi üzletág 
azonban elsősorban az ottani finomítói termékeket értékesíti, és a romániai 
üzemanyag kereskedelmi üzletág sem jelent számottevő export-növelési 
lehetőséget. (IEA 2003) Kérdés, hogy a Petrom konszolidációja, mely a tanulmány 
készítésének az idején zajlik, milyen hatással lesz a finomított termékek romániai 
árára. Várhatólag csak az üzemanyag kereskedelem nyereségének sérelmére 
lehetne növelni a MOL Rt romániai értékesítésében a Dunai Finomító termékeinek 
mennyiségét. 
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2.2.2 Az ágazat fő termékcsoportjai 

A következő táblázat 1995 és 2002 között öt termékcsoportra bontva mutatja a hazai 
termelés, hazai felhasználás, az importált és exportált volumenek alakulását. 
 
2-4. Táblázat: Feldolgozott kőolajtermékek magyarországi mérlege 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t 

  Petróleum–mérleg         
Termelés  260 300 266 209 196 201 179 184 
Behozatal 44 37 9 19 48 40 50 59 
Készletcsökkenésből    1 2 0   5 
forrás és elosztás össz. 304 337 275 229 246 241 229 248 
Kivitel 37 80 40 32 39 14 11 47 
Készletnövelésre 8 3 8    3  
Felhasználás 259 254 227 197 207 227 215 201 
Gáz-és tüzelőolaj–mérleg    

Termelés  2 562 2 468 2 586 2 586 2 525 2 466 2 547 2 593 
Behozatal 425 165 186 267 287 352 530 992 
Készletcsökkenésből   65       30     
forrás és elosztás össz. 2 987 2 698 2 772 2 853 2 812 2 848 3 077 3 585 
Kivitel 1 060 973 830 859 904 788 957 1 293 
Készletnövelésre 110  157 97 10  17 15 
Felhasználás 1 817 1 725 1 785 1 897 1 898 2 060 2 103 2 277 

Fűtőolaj–mérleg    
Termelés  1 716 1 502 1 358 1 233 1 444 1 517 1 463 480
Behozatal  681  939 983 923 618 247 158 503
Készletcsökkenésből  96     25   2 97 34
forrás és elosztás össz. 2 493 2 441 2 341 2 181 2 062 1 766 1 718 1 017
Kivitel     11   9 172 242 54
Készletnövelésre   179 74  85    
Felhasználás 2 493 2 262 2 256 2 181 1 968 1 594 1 476  963

Bitumen–mérleg    
Termelés  331  308 332 446 325 343 303 344
Behozatal  53  131  2 1 10 40 11
Készletcsökkenésből      1 3 1
forrás és elosztás össz.  384  439  332  448  326 354 346 356
Kivitel  90  86 99 113 95 126 103 111
Készletnövelésre  1  2   4    
Felhasználás  293  351  233  335  227  228  243  245

Benzin–mérleg         
Termelés  2 284 2 227 2 426 2 507 2 235 2 190 2 359 2 239
Behozatal  473  220 301 302 247 310 386 437
Készletcsökkenésből         75   37 84
forrás és elosztás össz. 2 757 2 447 2 727 2 809 2 557 2 500 2 782 2 760
Kivitel  660  552 557 543 474 373 671 643
Készletnövelésre  73  11 49 153  34  0
Felhasználás 2 024 1 884 2 121 2 113 2 083 2 093 2 111 2 117
Forrás: EK Kht (2002) 
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A finomított termékek közül a három legfontosabb a benzinek, gázolajak-tüzelőolajak  
és a fűtőolajak csoportjai. Ezen kívül a bitumen és a petróleum jelennek meg 
számottevő mértékben. 1995 és 2002 között a három vezető termékcsoport közül a 
gázolajak és tüzelőolajak terén volt legkisebb az importált mennyiségek és 
legnagyobb az exportált mennyiségek aránya. Az export mennyisége majdnem 
háromszorosa volt a behozott mennyiségnek. Ezzel éppen ellenkezőleg történt a 
fűtőolajak csoportjában: jelentős import és minimális export jellemezte ezt a piacot, a 
behozott mennyiség több mint tízszerese volt a kivitt mennyiségnek, a hazai fűtőolaj 
fogyasztás majdnem harmada nem hazai finomítókból, hanem importból származott. 
A benzinek terén hasonló volt a kivitt és a behozott mennyiség, átlagosan valamivel 
több, mint 500 ezer tonna. Ez számottevő mennyiség, a teljes hazai fogyasztásnak 
mintegy negyede. A bitumen piacra elhanyagolható import, és a hazai fogyasztásnak 
majdnem felét elérő exportált volumen volt jellemző. A következő ábra összefoglalja 
MOL Rt pozícióit a feldolgozott kőolajtermékek piacain a viszonylag kiegyensúlyozott 
1995-2002 közötti nyolcéves időszakban. 
 
2-5. ábra A MOL Rt a feldolgozási termékek piacain, 1995-2001 átlag, ezer tonna 

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

petróleum gáz- tüz.olaj fűtőolaj bitumen benzin

felhaszn.
export
import

 
Forrás: EK Kht (2002) 
 
A fenti struktúrát szemlélteti hétéves adatsoron a következő két ábra. Látható, hogy 
az importált volumeneket dominálta a fűtőolaj, míg az exportot elsősorban a gázolaj 
és tüzelőolaj termék, másodsorban a benzin termékek uralták. Vegyünk észre egy 
érdekes tendenciát, amit a fenti átlagolt mutatószámok elrejtenek: a fűtőolaj importja 
1999-2001 között drasztikusan csökkent, amit elsősorban a nagy hazai 
felhasználókra, az 50 MWth feletti tüzelőberendezésekre hatályba lépő kéndioxid 
emisszió szabályozással – illetve annak évekre előre megállapított, előre látható 
bevezetésével magyarázunk. Ezzel párhuzamosan jelenik meg az export 
struktúrában a fűtőolaj. Ez ugyanennek a szabályozási hatásnak tudható be: a 
Magyarországon már nem eladható fűtőolaj mennyiségeket export útján 
értékesítették. A maradékfeldolgozó technológia üzemkezdete után, 2002-ben már 
nincsen jelentős fűtőolaj export sem. 
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2-6. ábra: Importált kőolaj származékok 
összetételének alakulása, ezer tonna 
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2-7. ábra: Exportált kőolaj származékok 
összetételének alakulása, ezer tonna 
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Forrás: EK Kht (2002) 
 
 
A hazai kőolaj feldolgozás termékösszetétele egészen 2001-ig nagyjából stabil 
maradt (amint a következő ábra szemlélteti). Azonban 2001 után a benzin, a gázolaj 
és a fűtőolaj termelési arányok változtak. A 2002-es adatok már mutatják a fűtőolaj 
termelés visszaesését a termelési struktúrában. A nagy kéntartalmú nehéz fűtőolaj 
mint termék gyártását 2001 során a MOL Rt a cseppfolyós olajtermékek 
kéntartalmára vonatkozó jogszabályi változások miatt beszüntette, az új 
maradékfeldolgozó technológiával pedig az évente keletkező 1% kéntartalom alatti 
fűtőolaj mennyisége maximum 1-200 ezer tonna lehet. Emellett már megjelent a 
tüzelőanyagok piacán a maradékfeldolgozás végterméke, a nagy energiatartalmú 
petrolkoksz. Értékesítése részben export, de hazai felhasználásának növekedése 
várható: korszerű porleválasztóval működő, nagy tüzelőberendezések a nehézfém 
emissziókra vonatkozó levegővédelmi előírások megsértése nélkül lehetnek képesek 
a petrolkoksz tüzelésre.  
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2-8. ábra A hazai kőolaj feldolgozás termékösszetétele, ezer tonna 
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Forrás: EK Kht (2002) 
 

2.2.3 A kereslet összetétele, jellemzői 

A finomított kőolaj termékeket a nemzetgazdaság egésze felhasználja, hiszen 
gépjármű üzemanyagként és tüzelőberendezésekben is égetik. Bizonyos 
koncentráltság kimutatható a nagy felhasználó szakágazatok megoszlásában. (A 
bitumen olyan speciális kőolaj feldolgozási termék, amelynek gyakorlatilag csak nem-
energetikai hasznosítása van, alapanyagként az építőipar a magas- és 
mélyépítésben egyaránt használja.) 
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2-5. Táblázat: Finomított kőolaj termékek iránti kereslet szakágazati megoszlása, 2002, ezer 
tonna 

1000 t benzin petróleum gázolaj, 
tüzelőolaj fűtőolaj 

Élelmiszeripar 8   28 55

Textil-, ruházati- és bőripar 0   2 2

Fa-, papír- és nyomdaipar 0   2 10

Vegyipar 785 1 128 299

Nemfém ásványi termékek gyártása 1   8 90

Fém alapa. és fémfeldolgozás 1   4   

Gépipar 3   7 3

Egyéb feldolgozóipar 0   1 0

Feldolgozóipar összesen 798 1 178 459

Bányászat 0   3   

Villamosenergia-, gáz- hőellátás 3   101 470

Vízgazdálkodás 1   8   

Ipar összesen 802 1 290 929

Építőipar 3   27 0

Mezőgazdaság 29 0 314 17

Erdőgazdálkodás 1   3   

Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás 30 0 317 17

Szállítás, raktározás 7 201 347 5

Posta, távközlés   0 4   

Szállítás, posta, távközlés 7 201 351 5

Lakosság 1 083   1 040   

Kommunális és egyéb fogyasztók * 192 13 251 12

NEMZETGAZDASÁG ÖSSZESEN 2 117 215 2 277 963
Forrás: EK Kht (2002) 
 
 
A felhasználás szakágazati struktúrája a fő termékcsoportokban jelentősen eltérő. 
Láthatólag kettő ezek közül specializált termék, míg a másik kettő keresletének 
alakulásában összetett hatások érvényesülnek. A petróleum termékcsoport 
elsősorban a légi közlekedésben használt üzemanyagokat jelenti. A fűtőolajat pedig 
energetikai célú nagy ipari tüzelőberendezések használják – mint feljebb láttuk, 
egyre csökkenő mértékben. Ennél komplexebb a gáz- és tüzelőolajak, illetve a 
benzin kereslete.  
 
A benzint legnagyobb arányban a közúti gépjárművek üzemeltetői és a vegyipar 
használja fel. A két felhasználási területre más-más piaci folyamatok hatnak. A 
motorikus benzin lakossági felhasználása a reáljövedelmek alakulásától, a gépkocsik 
kihasználtságától, valamint a gépjárművek technikai fejlettségi szintjétől, 
hatékonyságától függ, prognózisunkban ezeket a hatásokat fogjuk figyelembe venni. 
A lakosság mellett jelentős benzines gépjármű állományt üzemeltetnek a mérsékelt 
szállítási igényekkel működő kisebb vállalkozások, ahol a járművek 
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futásteljesítménye a lakosságinál jóval nagyobb, de a gépjárművek számarányát 
tekintve ennek a piaci szegmensnek a részesedés nem több mint a teljes belföldi 
motorikusbenzin értékesítés 20%-a. A vegyipari benzin felhasználására a hazai 
vegyipari termelés volumenében és szerkezetében bekövetkező változások hatnak, 
amit ennek a kutatási programnak a keretében külön vizsgáltunk. 
 
A gázolaj-fogyasztás elsődlegesen a közlekedési és szállítási ágazatok keresletétől 
és a mezőgazdaság illetve a lakosság gépjármű használatától függ. Ezen kívül 
jelentős a vegyipari célú gázolaj felhasználás. A tüzelőolaj iránti kereslet a saját célú, 
technológiai ipari tüzelőberendezések és a villamos energia- és hőtermelés 
felhasználása szerint alakul. Az energetikai célú tüzelőolaj termelést és felhasználást 
elsősorban a meglévő kapacitások és fő termékek termelése determinálják: A 
vegyipari gázolaj termelését a vegyipari benzinéhez hasonlóan a vegyipari 
felhasználás alakulása szerint, a kutatási program vegyipari résztanulmányának 
eredményei alapján jelezzük előre. Ezért a gáz- és tüzelőolaj termékcsoportból külön 
prognózist a motorikus gázolaj (dízel) keresleti előrejelzésére készítünk. 
 

2.3 A termelés előrejelzése 

Az ÜHG kutatás szempontjából egyrészt szükséges a hazai kőolaj kitermelés és 
hazai kőolaj finomítás tevékenységek alakulásának előrejelzése az olajfinomítás mint 
ipari ágazat kibocsátásainak becsléséhez, másrészt szükséges a belföldön 
felhasznált különböző finomított kőolaj származékok volumenének előrejelzése a 
hazai fosszilis energiafelhasználás nemzeti ÜHG kibocsátásokra gyakorolt 
hatásának becsléséhez. A hazai kitermelés alakulását különböző források hasonlóan 
ítélik meg, és a tanulmányunkban korábban írtak alapján úgy véljük, hogy azt nem 
piaci, hanem geológiai lehetőségek korlátozzák. A finomítói tevékenységet a hazai 
kitermelésből származó, plusz az importált nyersolaj mennyiségek, valamint a 
finomítói termékösszetétel alakulása határozzák meg, tehát előrejelzésünkben 
alapvetően keresleti oldali piaci prognózisunkra támaszkodunk. A három fő 
termékcsoport, a benzinek, gáz- és tüzelőolajak valamint a fűtőolajak mellett jelezzük 
várakozásunkat a vegyipari alapanyagként hasznosított származékok és a bitumen 
keresletének alakulására vonatkozóan is. 

2.3.1 Kőolaj kitermelés 

A Magyar Geológiai Szolgálat 2002-ben mintegy 22 millió tonnára tette az ország 
ipari kőolaj vagyonát (MGSZ, 2003). Figyelembe véve a MOL Rt (2003) közlését a 
saját kutatásainak és kitermelésének alakulásáról, munkánk során azzal a 
feltevéssel éltünk, hogy a műrevaló vagyon fokozatos fogyásával valamint a kutatási 
aktivitás és a kitermelési hatékonyság növekedésével a következő nyolcéves 
időszakban még nagyjából változatlan szinten marad a belföldön kitermelt kőolaj 
mennyisége. A MOL Rt közlése, az MGSZ becslése, a KSH nyersolaj kitermelésre 
és az EK Kht belföldi kőolaj kitermelésre vonatkozó adatai alapján ezt évente 1000 
kilotonna körül várjuk.  
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2.3.2 Kőolaj feldolgozás 

A hazai kőolaj-finomítói termelés előrejelzésének elvégzéséhez olyan modell 
kialakítására törekedtünk, amely ökonometriai összefüggések alapján megbízhatóan 
magyarázza az összes finomítói termelés alakulását egy majdnem húsz éves 
idősoron. A modell magyarázó változóinak keresésekor a teljes finomítói 
termékösszetétel és az egyes termékek keresleti jellemzői alapján dolgoztunk. 
Miután termékcsoportonkénti termelési adatok nem álltak rendelkezésre, az összes 
feldolgozott alapanyag alakulását modelleztük. Az összes feldolgozott alapanyag 
alakulását statisztikai számítások szerint ebben az esetben is jól lehet magyarázni a 
GDP és a népesség számának alakulásával. A MOL vitatta, hogy a modellezést a 
más ágazatoknál is bevált módon az 1985-2002 közötti időszak alapján modellezzük, 
arra hivatkozva, hogy a rendszerváltás környékén olyan strukturális törések 
történtek, amelyek az összehasonlítást nehezítik. Technikai okokból (túl kevés adat 
marad a modellhez) az idősor 1992-2002-re történő rövidítését nem tartjuk 
helyesnek, de tartalmilag sem értünk egyet azzal, hogy 1992 előtt a felsorolt 
tényezők ne magyarázták volna a termelés mennyiségét.  
 
Ezért a következő megoldást választottuk. Feltételeztük, hogy 1992-ben strukturális 
törés történt a folyamatokban, és bevezettünk két változót, egy dummy (0-1 értéket 
felvevő) változót, amely 0 értéket vesz fel 1991-ig, 1 értéket vesz fel 1992-től és egy 
interakciós változót, amely ennek a dummy változónak és a GDP változásnak a 
szorzata.  
 
A 2002-es év alacsony értéke valószínűleg egy rövidtávú (un „lecsengő outlier”) 
hatás, oka a fűtőolaj piac megváltozása miatti készletértékesítési politika. Ezért a 
2002-es évre egy outliert kezelő változót vezettünk be, és feltételeztük, hogy ennek a 
kiugró értéknek a hatása 3 év alatt cseng le. (Iterációs eljárás alapján 1 és 8 éves 
lecsengési időszakok között a 3 éves lecsengés adja a legjobb illeszkedést.) 
 
Az ilyen módon becsült regressziós modell a következő (a paraméterek alatt a 
becsült t-értékek, amelyek minden esetben szignifikáns hatást mutatnak.) 
 

9,26,162,41186,317
3586.74187365078649

−−−
⋅−⋅+⋅−⋅+⋅+−= OUTLIERNEPESINTERGDPDUMFELDOLG

 
A modell magyarázó ereje 99,7% 
A Durbin Watson statisztika értéke 2,3.22 
 
Úgy véljük ez a modell logikailag is megállja a helyét és statisztikailag is 
megbízhatóan nagy magyarázó erővel bír. Ezt jól illusztrálja a modell illeszkedése 
2002-re és 2003-ra. 
 
2-6. Táblázat: Összes feldolgozott alapanyag, kt 

 Tény Modell 
2002 7415 7425 
2003 7514 7506 

Forrás: MOL Rt és saját modell számítások 
 

                                            
22 A becsléshez a véletlen tényezők közti reziduális szórást kiküszöbölő iteratív Cochrane-Orcutt 
regressziós becslési eljárást használtuk. 
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2-9. ábra: a tényleges és becsült idősor illeszkedése a teljes időszakban, 1985 és 2003 között 
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Az összes feldolgozott alapanyag összes mennyiségére (kt) és a 
termékcsoportonkénti mennyiségekre vonatkozó számszerű előrejelzések a 
Zárótanulmány Mellékletében találhatóak. Ugyanott közlünk egy összehasonlító 
táblázatot annak az ellenőrzésére, hogy az iparági szakértők által közöltnek 
megfelelő termékhozam arányokat alkalmaztunk-e, és hogy összességében 
elegendő volumen marad-e az egyéb termékekre, nem töri-e át az adottságként 
kezelt termékenkénti kihozatali arányok révén a modell az összes feldolgozott 
alapanyagok prognózisát. 
 
A Mellékletben szereplő táblázatban látszik, hogy a modell által prognosztizált 
volumenek lehetővé teszik a megadott törvényszerű termékhozamok érvényesítését. 
Emellett az eltekintettünk a statisztikákból számítható export arányoktól a 
volumenhordozó motorikus termékek esetében, és csak a 2001-2003 közötti, jóval 
magasabb átlagos export arányok érvényesülését biztosítottuk. A közlekedési 
fejezetben előre jelzett üzemanyag volumenek teljes egészében beépülnek a 
modellbe. Szintén az iparág által megadott (800kt+950kt) 1750 kt értéken szerepel a 
vegyipari alapanyag termelés (a TVK 2005-től üzembe lépő pirolízis üzemének 
azonnali és folyamatos teljes kapacitáskihasználtságát feltételezve). 
 
A MOL által 2001-2002-ben elszenvedett fűtőolaj piacvesztés modellünkben a 
rövidtávú lecsengő outlier kezelés miatt az egyéb termékek megugrását okozza. A 
megugrás oka, hogy a 2001-2002. évi volumenvesztést, amely nagyrészt a fűtőolaj 
mint termék értékesítésének visszaesése okoz, modellünkben nem mint piacvesztést 
vesszük figyelembe, hanem - a MOL számára kedvezőbb módon - mint egy egyszeri 
strukturális törést. Így a 2002 évi össz-volumen csökkenést kilógó elemként (outlier-
ként) kezeljük a modellben, és annak a lehető leggyorsabb (3 éves) lecsengését 
(visszanövekedését) építettük be. Az ebben a lecsengési időszakban keletkező 
többlet termelési volumen jelenik meg az egyéb termékek között - megfelelő adatok 
esetén szétosztható az egyes termékcsoportokra. 
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A 2006-ig tartó átmeneti mennyiség csökkenésre az általunk használt (és a 
Pénzügyminisztérium által hivatalosan közzétett) nemzetgazdasági makropálya 
várható alakulása ad magyarázatot. Mivel a fent leírt modellben a GDP növekedési 
ütemének alakulása az egyik magyarázó változó, ezért a prognosztizált mennyiségre 
csökkentőleg hat, hogy 2003-tól 2005-ig a növekedési ütem lassulásával számol a 
PM makroprognózis, amelyet részben a belső egyensúlytalanság lassú 
felszámolásával, részben pedig a fő export piacokon tapasztalható recesszióval 
indokolhatunk. A GDP növekedési ütem gyorsulását 2006-tól várja a PM, így a 
modellünkben használt GDP prognózis sem tér el ettől. (A modelljeinkben használt 
makropálya leírását és főbb adatait a Zárójelentés első kötetében közöljük.).  
 

2.3.3 Motorikus üzemanyagok 

A motorikus benzin, motorikus gázolaj és a folyékony propán-bután gázkeverék 
(LPG) finomítói termelését, amint az előző fejezetben bemutattuk, elsősorban a 
belföldi értékesítési lehetőségek határozzák meg. A motorikus üzemanyagok belföldi 
értékesítése a közlekedés által támasztott kereslettől függ, ami intuitív 
következtetésként elfogadható, de a pontos összefüggést nehéz modell-szerűen 
leírni. A nemzetgazdaság „közlekedés”-i ágazatáról külön kutatás készült ennek a 
munkának a keretében, amely elsősorban a gépjárművek száma, futásteljesítménye 
és fajlagos fogyasztása alapján magyarázza a hazai üzemanyag értékesítési 
adatokban megfigyelhető változásokat.23  
 
Az így felállított modell alapján becsülhető a személygépkocsik, a személyszállítási 
szolgáltatást végző járművek és a teherszállító járművek üzemanyag fogyasztása a 
vizsgált időszakban. A modell által becsült értékeket inputként használtuk a kőolaj 
feldolgozás szempontjából meghatározó két termék, a motorikus benzin és gázolaj 
(dízel) belföldi fogyasztására vonatkozóan. A belföldi fogyasztáson belül majdnem 
húsz év adatai alapján stabil import hányadot találtunk, amelynek fennmaradását 
feltételeztük. Különösen az utolsó tíz évben mutat nagy stabilitást az összes kőolaj 
feldolgozáson belül a motorikus benzin és gázolaj termelési aránya, amit a belföldi 
termelés becslésekor az előre jelzett teljes feldolgozott mennyiséghez viszonyítva 
alkalmaztunk. Az export arányokat szintén a statisztikai értékek folytatódó 
érvényesülésével számoltuk ki. A részletes értékeket a mellékletben mutatjuk be, de 
a szakágazati termelésen belüli jelentősége miatt a következő táblázatban is 
összefoglaljuk a legfontosabb eredményeket. 
 

                                            
23 A közlekedés üzemanyag-fogyasztását becslő regressziós modell leírását részletesen lásd jelen 
tanulmánykötet „Közlekedés” fejezetében. 
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2-7. Táblázat: Gépjármű üzemanyagok belföldi fogyasztásának és termelésének előrejelzése, 
ezer tonna 
 motorikus benzin motorikus gázolaj LPG 

 belföldi 
termelés 

belföldi 
felhasználás

belföldi 
termelés 

belföldi 
felhasználás

belföldi 
termelés 

belföldi 
felhasználás

2003 1 578 1 403 2 508 1 772 84 170

2004 1 543 1 433 2 453 1 832 82 173

2005 1 533 1 451 2 437 1 896 81 176

2006 1 519 1 470 2 415 1 975 81 179

2007 1 534 1 490 2 438 2 049 81 182

2008 1 541 1 514 2 449 2 118 82 186

2009 1 550 1 548 2 464 2 189 82 189

2010 1 559 1 585 2 479 2 262 83 193

2011 1 575 1 621 2 503 2 336 84 197

2012 1 604 1 656 2 549 2 409 85 201

 
Az általunk így becsült benzin és dízel fogyasztást összehasonlítottuk más 
becslésekkel. A benzin tekintetében ennél valamivel kisebb, a dízel fogyasztásban 
pedig kissé nagyobb mértékű növekedést tart valószínűnek néhány szakirodalmi 
forrás (Knockaert 2004, EU DG TREN 2002) és a MOL Rt saját elemzői is. 
 
Az LPG tekintetében előrejelzésünk szintén a közlekedési tanulmányon alapszik, 
mely az LPG üzemű gépjárművek viszonylag gyors terjedését várja. Ennek 
megfelelően nő előrejelzésünkben a hazai LPG fogyasztás, amit változatlan belföldi 
termelést feltételezve az import növekedése elégít ki. Itt arra a megfigyelésre 
támaszkodtunk, hogy a belföldi LPG termelése az elmúlt időszakban is inkább 
csökkenő, mint állandó, miközben az import növekedett. Ebben a tekintetben tehát 
előrejelzésünk két ponton is bizonytalan: az LPG üzemű gépjárművek térnyerése 
lehet lassúbb a várakozásunknál, és lehet hogy a belföldi termelésű LPG is nagyobb 
részt képes megszerezni a növekvő piacból. 

2.3.4 Fűtőolaj, petrolkoksz 

Legnagyobb változást a fűtőolaj kiszorulása tekintetében várunk. A fűtőolaj 
fogyasztás megoszlásában még 2001-ben is látható volt a villamos energia- és 
hőtermelés kiemelkedő kereslete. A szárítási- és égetési folyamatokat igénylő 
iparágak is jelentős felhasználók voltak még 2001-ben, valamint azok az iparágak, 
amelyeknek technológiai gőzigényét saját, kapcsolódó tüzelőberendezés elégíti ki 
(nemfém ásványi termékek, vegyipar, élelmiszeripar). A jelentősebb felhasználók 
kisebb részben tüzelőolajjal, nagyobb részben pedig földgázzal helyettesíthetik 
primer energia tekintetében a fűtőolajat. Egyelőre nyitott kérdés, hogy a tüzelőolaj 
mekkora részt képes kiszakítani a sok szempontból kedvezőbb földgáz 
piacnyeréséből.  
 
A Dunai Finomító maradékfeldolgozó technológiájának működése során a 
kapacitások kihasználtságától függően évente mintegy 150 – 160 ezer tonna 1% 
kéntartalom alatti fűtőolaj keletkezik. (Az atmoszferikus vákuumdesztillációra 
kerülő kőolaj mennyiségtől függően.) Ennek a mennyiségnek a tartós 
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értékesíthetőségét feltételezzük, mivel ennek égetése a felhasználónál nem 
akadályozza levegővédelmi technológiai határértékek betartását. Új termékként a 
hazai nehézfűtőanyagok között stabil mennyiséggel valószínűleg megjelenik a Dunai 
Finomító maradékfeldolgozási végterméke, a petrolkoksz, amely várhatólag stabil 
piacot szerez a hazai nagy tüzelőberendezések (pl. szilárd tüzelésre alkalmas 
villamos erőművek, cementipari tüzelőberendezések) körében. Az évente várható 
mennyiség a feldolgozott kőolaj mennyiségétől függően mintegy 240-250 ezer tonna 
petrolkoksz, amelynek folyamatos értékesítését várjuk.  
 
Szakágazati kutatásaink során úgy találtuk, hogy a nagy tüzelőberendezések 
üzemeltetői (elsősorban a villamos energia és cement ágazatokban) a MOL Rt 
termelési kapacitásait elérő vagy azt meghaladó mennyiségek eltüzelését is várják 
erőművi tüzelőolajból, az 1% kéntartalmú fűtőolajból és a petrolkokszból. Ezeknek az 
energiahordozóknak az export értékesítése is adott, de bizonyos fosszilis import 
tüzelőanyagok (feketeszén, fűtőolaj, földgáz) akár marginális versenyző termékek is 
lehetnek. Ezért külön értékesítési modellt nem készítettünk, hanem azt feltételezzük, 
hogy ebből a három termékcsoportból a megtermelt mennyiségeket az előrejelzési 
időszakban alapvetően hazai piacon értékesítik. 

2.3.5 Vegyipari alapanyagok, kenőanyagok 

A kutatási program keretében végzett vegyipari kutatásaink során felmértük a 
vegyipari feldolgozó kapacitásokat, fő alapanyagok fogyasztását, fő termékek 
keresletét. Ezek alapján készült a vegyipari alapanyagok finomítói termelésének 
előrejelzése, amelyet elsősorban a TVK etilénüzemének várható termelése határoz 
meg. Mivel a TVK a MOL-csoporthoz tartozik, azért a teljes alapanyag ellátást 
vegyipari benzin illetve vegyipari gázolaj tekintetében a Dunai Finomító termelési 
szerkezetébe illesztettük a vizsgált időszakra, a TVK termelésének megfelelő 
szinten: 950 kt vegyipari benzin és 800 kt vegyipari gázolaj mértékben. (Részletes 
adatok a mellékletben.) 
 
Kenőanyagok tekintetében a rendelkezésre álló adatok alapján úgy találtuk, hogy a 
teljes feldogozott finomítói mennyiségnek viszonylag stabilan 2%-t adják a 
kenőanyagok. Ennek az aránynak a fennmaradását feltételezve a finomítói teljes 
outputra vonatkozó becslésünk alapján készítettük a kenőanyagok termelési 
előrejelzését. Ennek a termékcsoportnak is stabil export piacai vannak, az export 
arány alapján becsültük a hazai felhasználást, amint a mellékletben szereplő táblázat 
mutatja. 

2.3.6 Bitumen 

A bitumen termelés előrejelzésére külön modellt készítettünk, mert várakozásunk 
szerint annak értékesítését más változókkal pontosabban lehet magyarázni, mint az 
energiahordozók által vezérelt kőolaj feldolgozásét. Várakozásunk szerint a bitumen 
termelését két nagy felhasználási területnek, a magas- és mélyépítés 
konjunktúrájának alakulásával tudjuk magyarázni. A magasépítés konjunktúráját az 
épített lakások számával, a mélyépítési konjunktúrát pedig (utak, csatornák) - mivel 
közösségi beruházásokról van szó - a GDP alakulásával magyarázzuk. Ezért első 
lépésben megbecsültük az építőanyag-ipar GDP-től és az épített lakások számától 
való függését. Második lépésben pedig becslést készítettünk a bitumentermelés 
idősorára vonatkozóan az építőanyag-ipar és a népesség számának segítségével. 
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Az első idősoros regressziós modell pontos leírását a cement ágazatról szóló 
tanulmányban adjuk meg. A bitumen modell leírása a következő: 
 
 

BITUMEN = - 7812,62 +4,164*ÉPANY + 0,755*NÉPESSÉG 
 
A regressziós kapcsolat szorossága 1985 – 2003 (n=19) hosszúságú idősoron: 24 
 
R2= 0,857 
Durbin-Watson statisztika: 1,68 
 
Ahol: 
 
változó: 
 

jelentése: 
 

t – statisztika

BITUMEN: Bitumen termelés, ezer tonna  
ÉPANY: Építőanyag-ipar volumenindexe 1985=100 5,61
NÉPESSÉG: Népesség száma, ezer fő 7,22
 
 
A következő ábrán bemutatjuk a regressziós összefüggés illeszkedését. 
 

2-10. ábra: A bitumen termelés volumenének tényleges és becsült értéke, ezer tonna 
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A fenti modell alapján készítettük el a bitumen-termelésre vonatkozó 
előrejelzésünket. Az export és import volumenekre vonatkozóan a stabilnak 
tekinthető arányok fennmaradását feltételeztük. Részletes adatok a mellékletben 
találhatóak. 
 

                                            
24 Az idősoros adatok regressziós elemzésekor fellépő reziduális autokorreláció kiszűrésére az 
iteráción alapuló Cochrane - Orcutt autoregressziós módszert alkalmaztuk. 
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2.3.7 Termék kihozatali arányok 

 
Az egyes termékcsoportok általunk becsült termelését összevetettük a MOL által 
megadott, az összes bevitt alapanyaghoz viszonyított technológiai kihozatali 
arányokkal. 
 
2-8. Táblázat: Termékhozamok a feldolgozott összes alapanyag arányában 

 MOL közlés   REKK prognózis 

 alsó % felső % átlag 
várt 
% 

különbség 
% 

gázok 5,1 5,5 5,3 1 -4,3 
benzinek 25,3 29,4 27,4 30,5 3,2 
kerozin 2,0 2,6 2,3 2,2 -0,1 
gáz- és 
tüzolajok 41,9 45,0 43,5 42,2 -1,3 
fűtőolajok 1,4 3,1 2,3 2,1 -0,2 
bitumen 3,8 4,2 4,0 4,4 0,4 
kenőolajok 1,3 1,5 1,4 1,4 0,0 
koksz 2,8 3,0 2,9    
egyéb 6,3 7,3 6,8    
koksz+egyéb 9,1 10,3 9,7 13,6 3,9 
veszteség 5,5 5,5 5,5 5,5 0,0 
egyenleg: 95,4 107,1 101,3 102,9 1,7 

 
A termékcsoportonkénti becsléseink megfelelő illeszkedést mutatnak. A saját 
felhasználásra kerülő termékek az adott termékcsoportnál szerepelnek. 
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2.4 ÜHG kibocsátás számítás, az ETS hatálya 

A MOL-csoport ÜHG kibocsátásainak fő forrásai a kőolaj és földgáz kitermelés diffúz 
metán emissziói, a szállítás diffúz metán és pontforrás CO2 emissziói, (kompresszor 
állomások) a tárolás diffúz metán és pontforrás CO2 emissziói (tárolói 
kompresszorok) valamint a finomítás diffúz metán és pontforrás CO2 és N2O 
emissziói. 
 
Ennek a kutatásnak a keretében az IPCC (1996) módszertan szerint számítjuk az 
egyes folyamatok üvegházgáz kibocsátását. Ez a módszertan elsősorban a nyersolaj 
és földgáz kitermelése, szállítása és feldolgozása és a technikai berendezések 
karbantartása során keletkező diffúz metán emissziókkal és egyes feldolgozási 
folyamatok saját ÜHG kibocsátásával számol. Ilyen például az üzemi kemencék 
füstgáz kibocsátása (CO2 és N2Oa fűtőolaj katalitikus krakkolása során keletkező 
dinitrogén-oxid kibocsátás). Az IPCC nem szektorális szemléletű, így nem a kőolaj 
feldolgozásnál veszi figyelembe a finomítási folyamat energiatermelési eredetű CO2 
kibocsátásait, mivel azok a tüzelőberendezések oldaláról jelennek meg. Ennek 
ellenére az ETS várható hazai szabályozása szempontjából fontos lesz a hazai 
finomítói kapacitások (Annex 1. „Oil refinery”) összes ÜHG kibocsátásának és azon 
belül CO2 kibocsátásának alakulása, amit az IPCC Tier 1 módszertannal nem lehet 
pontosan lehatárolni. A teljes szakágazat tevékenységei közül az IPCC Tier 1 
alapján becsülhető a kitermelés és szállítás diffúz és pontforrás kibocsátásainak 
metán kibocsátása, de nem becsülhető a finomítók égetésből származó CO2 
emissziója. 25 
 
Az IPCC Tier 1 szerinti módszer négy tételben becsli a diffúz metán kibocsátásokat: 
az első a földgáz kitermelése, második a földgáz feldolgozása, szállítása és 
elosztása, harmadik az ipari felhasználások csoportja, negyedik pedig a lakossági és  
a kommunális fogyasztás csoportja. Ezekre a diffúz kibocsátásokra különböző metán 
kibocsátási együtthatókat kell alkalmazni, és nagyon széles tartományban adja meg 
az IPCC az alkalmazandó metán emissziós faktorokat, külön ajánlással a kelet-
európai országok számára. (Részletesen lásd a mellékletben szereplő Módszertani 
jegyzeteket.) 
 
Ezzel szemben a hivatalos magyar National Inventory Report más módszertant 
alkalmaz, amely sokkal korszerűbb, kisebb veszteséggel üzemelő eszközöket és 
hálózatokat feltételez. Mivel olyan adat nem állt rendelkezésre, amelyből a diffúz 
metán kibocsátások alakulására önálló prognózist alakíthattunk volna ki, ezért - a 
hivatalos magyar ÜHG készletjelentéssel való módszertani konzisztencia érdekében  
- az utolsó ismert év (2002) értékét használtuk, mert az elosztóhálózati beruházások 
várakozásunk szerint közel vannak a telítődési ponthoz (lásd a tanulmánykötet 
földgáz fejezetét). Ez nem könnyen védhető érték, és jelentősen kisebb az IPCC 
módszertanból származó alacsonyabb érténél is, amint a következő táblázat mutatja.  
 

                                            
25 Wilde (2003) részletesen ismerteti a kőolaj kitermelési és finomítói szegmensekben jelentkező 
égetési és más pontforrásokat, valamint nemégetési és nempont forrásokat a három fő tevékenységi 
területen (kitermelés, szállítás, finomítás), jelezve a CO2 és metán kibocsátásokat. Ezen kívül 
beszámol az American Petroleum Institute (API) szakmai szövetség által az ÜHG kibocsátások 
becslésére javasolt mérési és számítási módszerekről. 
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2-9. Táblázat: A kőolaj feldolgozás és a földgáz ellátás diffúz metán kibocsátásának számítása 
az IPCC által ajánlott emissziós faktorok alsó és felső értékével, illetve a NIR-ben szereplő 
kanadai módszerrel; m.e.: CO2e kt 

 2001 2002
IPCC alsó   
kőolaj 
feldolgozás 14 13

földgáz 
ellátás 4 718 4 690

földgáz 
kitermelés 749 712

Fgáz feld, tár, 
száll, eloszt 2 715 2 719

földgáz 
fogyasztás 1 254 1 259

IPCC felső   
kőolaj 
feldolgozás 14 13

földgáz 
ellátás 9 425 9 409

földgáz 
kitermelés 749 712

Fgáz feld, tár, 
száll, eloszt 5 919 5 930

földgáz 
fogyasztás 2 757 2 767

KANADAI MÓDSZER  
kőolaj 
feldolgozás 51 51

földgáz 
ellátás 1 482 1 497

földgáz 
kitermelés 237 239

tár 58 37
száll 372 393
eloszt 814 828
Fgáz feld, tár, 
száll, eloszt 1 245 1 257

földgáz 
fogyasztás 0 0

 
 
Habár ez a kérdés nem érinti az ETS szerinti kibocsátásokat, nemzeti ÜHG 
prognózis szempontjából további kutatásokat igényelne. Az általunk fontosnak tartott, 
és tudomásunk szerint nem megválaszolt kérdéseket a Módszertani jegyzetekben 
közöljük a mellékletben.  
 
A KvVM utasítása szerint 2005-ben a teljes feldolgozott mennyiségre egyszeri 10%-
os kibocsátás növekedést építettünk be az indexálásba az üzemanyagok 
kéntartalmának 10 ppm-re csökkentése miatt. 
 
A vizsgált szakágazatok CO2 kibocsátásának alakulásáról kizárólag a MOL Rt 
adatszolgáltatása alapján alkothatunk képet. A kőolajfeldolgozás CO2 
kibocsátásának alakulására több tényező hat együttesen: a feldolgozott termékek 
összetételének alakulása, az egyes termékek minőségének változtatása, a 
termékminőség emeléséhez szükséges új technológiai létesítmények kibocsátásai. 
Ezek hatással lesznek a finomítás egészének fajlagos energiaigényére, a termelés 
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volumenének változása pedig a teljes energiafelhasználásra. Az 1998-2002 közötti 
időszak termelési és kibocsátási adatait a MOL Rt adatközlése alapján foglaltuk 
össze a következő táblázatban, és kiegészítettük a számítható fajlagos CO2 
kibocsátási értékekkel. 
 
2-10. Táblázat: A MOL kőolajfeldolgozó létesítményei összes és fajlagos CO2 kibocsátása saját 
adatközlés alapján 
 1998 1999 2000 2001 2002

Dunai Finomító      

össz feldolgozott nyersolaj, kt 6 630 6 190 6 050 6 290 6 250

össz CO2 emisszió, kt 1 050 990 1 026 1 123 1 234

fajlagos CO2 emisszió t/t 0,158 0,160 0,170 0,178 0,197

Tiszai Finomító      

össz CO2 emisszió, kt 85 77 63 58 29

Zalai Finomító      

össz CO2 emisszió, kt 88 80 69 64 44

Almásfüzitő      

össz CO2 emisszió, kt 19 9 9 8 6

Komárom      

össz CO2 emisszió, kt 11 13 12 11 10

MOL-csoport      

teljes feldolgoztott mennyiség, kt 7 874 7 892 7 668 7 874 7 415

összes bejelentett CO2 kibocs, kt 1 254 1 169 1 179 1 264 1 324

fajlagos CO2 emisszió t/t 0,159 0,148 0,154 0,160 0,179
Forrás: MOL Rt (2002, 2003) és GKM 
 
Feltűnő, hogy a Dunai Finomító feldolgozott mennyiségre vetített CO2 kibocsátása 
már 2001 előtt is folyamatosan nőtt. 2002-ben ugrásszerű növekedést látunk, ami 
magyarázható a maradékfeldolgozó üzem és más, 2001-2002-ben belépő új 
technológiai elemek (pl. hidrogéngyár) energiafogyasztásával. Az eredmény 
mélyebben feltárt termékek és ezek arányának növekedése, valamint az ezzel 
szükségszerűen együtt járó nagyobb energiaigény. Saját számításaink alapján IPCC 
módszertannal a fentiekhez nagyon hasonló eredményeket kaptunk, de a felhasznált 
speciális tüzelőanyagok (fűtőgáz, SMR Purge gáz, FCC koksz) fűtőértékére, karbon-
kibocsátási együtthatójára és oxidációs faktorára nem állt rendelkezésre független 
forrás. Így csak közelítőleg tudtuk ellenőrizni a MOL Rt által átadott számokat. 
Javasoljuk, mint más ágazatoknál előforduló minden egyedi tüzelőanyag esetében, 
hogy a majdani jelentéstételi és nyomonkövetési jogszabályok rendelkezzenek arról, 
hogy a bevallások független és akkreditált mérések alapján, vizsgálati jegyzőkönyvek 
vagy műbizonylatok bemutatásával együtt történjenek. 
 
A mellékletekben ismertetett termékszintű előrejelzéseink alapján a 2002-re ismert 
fajlagos CO2 kibocsátási értékek növekedése elképzelhető a vizsgált időszakban, de 
adathiány miatt nem prognosztizálható. A motorgyártók oldaláról ismert tendencia, 
hogy egyre tisztább üzemanyagokat igénylő konstrukciókkal állnak elő, ami 
egybeesik a környezetvédelmi előírások szigorodásával is. Várhatólag ilyen 
mérföldkő lesz az EU2005 üzemanyag-minőségi előírások betartása. (Almási, Rácz, 
2002) Ez a tendencia a motorikus üzemanyagok feldolgozási folyamatának 
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energiaigényét növeli (magasabb reaktorhőmérséklet, több tisztítási folyamat, új 
technológiai létesítmények, Molnár, Krámer, (2004)). Azonban a teljes finomítói CO2 
kibocsátásra a termékösszetétel alakulása is legalább ekkora hatást gyakorol. Ha 
például a vegyipari alapanyaggyártás gyorsabban növekszik, mint a motorikus 
üzemanyagok gyártása – ami teljesen ÜHG-független üzleti döntés eredménye lehet 
– akkor akár csökkenhet is a CO2 kibocsátás változatlan finomítói összetermelési 
volumen mellett. 
 
Összefoglalásként a kőolaj feldolgozás és földgáz ellátás szakágazatok ETS szerinti 
CO2 kibocsátására vonatkozó prognózisainkat a következő táblázatban mutatjuk be. 
A kibocsátásokat a MOL-csoporton belül igyekeztünk a lehető legpontosabban 
felosztani, és nem javasoljuk a Minisztériumnak hogy egyben állapítsa meg a MOL 
Rt által javasolt pool-nak az ETS irányelv szerinti kibocsátási kvótákat. Mindkét 
szakágazatot erős koncentráltság jellemzi, de a földgáz üzletág értékesítése 
megkezdődött. A MOL Rt 2003 végén apportálta a gázüzletág eszközeit három 
leányvállalatába: MOL Földgázellátó Rt-be (nagykereskedelem), a MOL 
Földgázszállító Rt-be és a MOL Földgáztároló Rt-be. CO2 kibocsátással járó 
tevékenység (elsősorban kompresszor állomások üzemeltetése) a Földgázszállító 
Rt-nél és a Földgáztároló Rt-nél folyik. Mivel a gázüzletág folyamatban lévő 
értékesítése után a MOL Rt-nek mindössze minősített kisebbségi részesedése 
marad mindkét leányvállalatban, és mivel mindkettőt külön-külön értékesíti, a 
szállítás és a tárolás egymással illetve a kitermeléssel (MOL Rt) történő 
összevonása az allokáció során sem javasolt. 
 
Az alábbi táblázatban szereplő CO2 kibocsátási előrejelzés 2001. és 2002. évi bázis 
értékei a MOL Rt-től származnak, azokat ellenőrizni nem tudtuk, mert nem kaptunk 
hozzá adatokat a társaságtól. Előrejelzésünk alapja a kőolajfeldolgozási 
tevékenységek (DF, TF, MOL-LUB) esetében az általunk elkészített idősoros 
regresszió, (lásd 2.3.2 fejezet) a bitumen termelés esetében (MOL ZF) a bitumen 
termelési modell, (lásd 2.4.3. fejezet) a földgáz tárolás és szállítás esetében pedig a 
földgáz fogyasztásra vonatkozó saját összesített előrejelzésünk (lásd 3.5. fejezet). 
 
 
 
 
Melléklet: 
 
Részletes termelési és fogyasztási tényadatok és előrejelzések 
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3. Földgáz felhasználás 
 
A következőkben kielemezzük a magyarországi földgáz-felhasználás alakulását a 
’90-es évek kezdetétől napjainkig, majd a megállapított szabályszerűségek alapján 
előrejelzést készítünk a következő, mintegy 10 év fogyasztására. Az összfogyasztás 
bemutatása után az egyes szegmenseket (lakosság, ipar, mezőgazdaság, 
energiaszektor, kommunális és egyéb fogyasztás) vesszük sorra. 
 

3.1 Teljes fogyasztás 

Az 1990-es évek teljes hazai földgáz-felhasználását mutatja az 1. ábra. Az átlagos 
felhasználási szint évi 11-12 millió m3 körül mozgott. 13 év távlatában enyhén 
emelkedő trend illeszthető az adatokra, ezt mutatja az exponenciális (közel 
lineárisnak tűnő) trendvonal is. Az elemzés kimutatja, hogy az eltelt időszak alatt a 
teljes földgáz-felhasználás mennyisége évente átlagosan 2 százalékkal növekedett. 
 
 
3-1. ábra: Teljes földgáz-felhasználás alakulása 1990 – 2002. 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970 – 1998; KSH 1998 – 2002. 
 
 
Az időbeli trend mintegy 68 százalékban magyarázza a felhasználás alakulását, 
ugyanakkor egyes években 8-10 százalékos eltérések is megfigyelhetők. Ezeknek 
több oka is lehet – például a gazdaság szerkezeti átalakulása vagy átmeneti 
visszaesések egyes ágazatokban – makroszinten azonban a hőmérséklet alakulását 
érdemes kiemelni mint jelentős befolyásoló tényezőt. A hőmérsékleti korrekciót 
részletesebb adatokon végezzük majd el, hiszen a napi hőmérséklet alakulása 
másként befolyásolja az ipari, és másként a lakossági földgázkeresletet. (Jellemzően 
ez utóbbira gyakorol nagyobb hatást.) A részletes hőmérsékleti kiigazítás a 
tanulmány későbbi részében szerepel. 
 
A felhasználás szerkezeti megoszlását szemlélteti a 3-2. és a 3-3. ábra. A 3-2. ábrán 
látszik, hogy a vizsgált időszak alatt a legnagyobb visszaesés a feldolgozóiparban 
volt tapasztalható. Az évtized eleji, 4 milliárd m3-es felhasználási szintből az évtized 
végére alig több mint fele maradt meg. A bányászat földgázfogyasztása szintén 
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elenyésző lett, míg a mezőgazdaság, a szállítás és hírközlés, illetve az építőipar 
ugyanazon a (nem túl jelentős) szinten maradt. 
 
Nem csak arányaiban, de abszolút nagyságában is előretört viszont a lakossági 
fogyasztás és az energiaszektor földgáz-felhasználása. A kommunális és egyéb 
fogyasztók gázfelhasználása szintén növekedett, bár szerényebb mértékben. 
 
3-2. ábra: A földgáz-felhasználás szerkezeti átalakulása 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970 – 1998; KSH 1998 – 2002. 
 
A 3-3. ábra az áttekintett időszak elejét és végét jeleníti meg, az abszolút nagyságok 
mellett százalékos értékekkel is. 
 
3-3. ábra: A földgáz-felhasználás szerkezeti megoszlása 1990-ben és 2002-ben 

1990

Feldolgozóipar; 
4158; 37%

Bányászat; 371; 3%

Villamosenergia-, 
gáz-, hőellátás; 

2503; 22%

Építőipar; 69; 1%Mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás; 

298; 3%

Szállítás, posta, 
hírközlés; 186; 2%

Lakosság; 1928; 
17%

Kommunális és 
egyéb fogyasztók; 

1622; 15%

  

2002

Feldolgozóipar; 
2674; 20%

Bányászat; 0; 0%

Villamosenergia-, 
gáz-, hőellátás; 

3938; 29%

Építőipar; 22; 0%
Mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás; 

241; 2%

Szállítás, posta, 
hírközlés; 148; 1%

Lakosság; 4041; 
31%

Kommunális és 
egyéb fogyasztók; 

2311; 17%

 
Forrás: A Magyar Gázipar 1970 – 1998; KSH 1998 – 2002. 
 

3.2 Lakossági fogyasztás 

A 3-4. ábrán bemutatjuk a lakossági célú földgáz-felhasználás alakulását a ’90-es 
évek során. A grafikonon négy kategóriát különböztetünk meg. (1) A háztartási 
fogyasztás a saját gázégető berendezéssel rendelkező háztartások 
gázfelhasználása. (2) Külön szerepeltettük a nagyobb lakóépületek központi 
kazánjainak földgázfogyasztását. (3) E két kategória együttesen alkotja a lakossági 
fogyasztást. (4) Szintén ide kapcsolódik a távfűtő vállalatok földgáz-felhasználása, 
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ami azonban ágazati besorolás szerint (ld. 3-2. és 3-3. ábra) nem minősül lakossági 
fogyasztásnak (hőellátás). Azért szerepeltettük mégis itt, mert hasonló tényezők 
befolyásolják, mint az első három szegmenset (időjárási viszonyok). Lényeges 
kiemelni, hogy a 3-4. ábra adatforrása a gázszolgáltató vállalatok értékesítési adatai, 
vagyis amennyiben egy távhőt (is) szolgáltató vállalat nem a területi gázszolgáltatótól 
szerzi be a földgázt, akkor fogyasztása nem szerepel az adatok között. 
 
3-4. ábra: Lakossági célú földgázfogyasztás 1990 és 2002 között 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970 – 1998; KSH 1998 – 2002. 
 
 
Jól látszik, hogy míg a központi kazánok és a távfűtő vállalatok által felhasznált 
földgáz mennyisége nagyrészt stagnált az elmúlt évtizedben, addig a háztartások 
gázfogyasztása dinamikusan növekedett. A növekedés azonban nem volt 
egyenletes: az évtized első felében (1990-96) évi 12 százalékot is kitett, míg az 
egész időszakra vetítve átlagosan mintegy 6-6,5 százalékos gyarapodásról 
beszélhetünk. 
 
A lakossági felhasználás kapcsán több megjegyzést is tehetünk. Érdemes 
megvizsgálni, hogy a háztartási fogyasztás meredek emelkedése vajon extenzív 
vagy intenzív folyamatokat tükröz-e. Más szóval: a magasabb fogyasztás annak 
köszönhető, hogy egy fogyasztó több gázt használ fel, vagy annak, hogy több 
fogyasztó kapcsolódik a hálózatra? Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, akkor a 
jövőbeli növekedés jól előre jelezhető, hiszen az ellátható fogyasztók száma véges. 
Ezt szemlélteti az 3-5. ábra is, ahol összefoglaltuk a földgázzal ellátott települések 
számának időbeli változását. 
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3-5. ábra: Ellátott települések számának és arányának alakulása 1990 és 2002 között 
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Forrás: Gázszolgáltatók Egyesülése; Gázszolgáltatók közzétett adatai 
 
Mivel a teljes településhálózatot valószínűleg nem gazdaságos kiszolgálni, ezért 
(településszámban) láthatóan közel járunk a telítettséghez. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a településeken belül ne lehetne több háztartást kiszolgálni. A dél-
alföldi területen a települések ellátottsága például 98,8 százalékos, ugyanakkor a 
háztartási telítettségi mutató csak 78,8 százalékos szinten áll, vagyis a településeken 
belül még van tere az extenzív növekedésnek. De nyilvánvalóan ez is csak 
korlátozottan lehetséges. 
 
A 3-6. ábra a vezetékes földgázzal ellátott háztartások számának alakulását mutatja 
a ’90-es években. A telítettség országos szinten is közel 80 százalékos. Az ábrázolt 
görbe a fűtési fogyasztók számát mutatja. Minden évben hozzávetőlegesen félmillió 
olyan háztartás található, amelyekben a bekötött földgázt fűtési célokra nem 
használják. Vagyis az újonnan hálózatra kapcsolt fogyasztók egyben fűtési 
fogyasztókká is válnak. 
 
3-6. ábra: Ellátott háztartások számának és arányának alakulása 1990 és 2002 között 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970 – 1998; KSH 1998 – 2002. 
 
Itt is szembetűnő, hogy a ’90-es évek első felének gyors felfutása után 1996-97-től a 
növekedés üteme lelassult, azonban még így is számottevőnek tekinthető. Az 
előrejelzés során azt feltételezzük majd, hogy az ellátott háztartások arányának 
növekedése 2010-ig tart, amikortól megközelítőleg 85 százalékos szinten állandósul. 
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Az extenzív fogyasztásnövekedés jellemzése után térjünk át az intenzív (egy 
fogyasztóra eső) növekedés bemutatására. A 3-7. ábrán látható az egy háztartásra 
eső földgázfogyasztás alakulása a vizsgált időszak alatt. 
 
3-7. ábra: Egy háztartásra eső földgáz-felhasználás alakulása 1990 és 2002 között 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970 – 1998; KSH 1998 – 2002. 
 
Az ábrán jól látszik – és ökonometriai elemzésekkel is igazolható – hogy az idősort 
semmilyen trend nem jellemzi. Az éves ingadozások túlnyomó részben a változó 
időjárási viszonyoknak, illetve egyéb véletlen tényezőknek tudhatók be. A háztartási 
fogyasztásra jellemző mutatókat a 3-1. táblázat tartalmazza. 
 
3-1. Táblázat: Egy háztartásra eső földgáz-felhasználás jellemző statisztikai mutatói (m3) 

Átlag Maximum Minimum Szórás
1 317 1 500 1 142 87,4  

Forrás: A Magyar Gázipar 1970 – 1998; KSH 1998 – 2002. 
 
Az előrejelzés során azt feltételezzük, hogy a 2004-2013-as évek átlagos időjárása 
nem lesz eltérő az 1990-2002-es évekétől. Ez alapján azt várjuk, hogy az egy 
háztartásra jutó átlagos éves földgáz-felhasználás a következő tíz évben sem fog 
változni. 
 
Az egy háztartásra eső éves fogyasztás eltéréseinek magyarázatához egyéb, 
gazdasági jellegű tényezőket is figyelembe vettünk, jellemzően az egy főre jutó 
átlagos reálkeresetek és a földgáz (fogyasztói árindexszel kiigazított) árának 
alakulását. Azt találtuk, hogy az aggregált földgázkeresletre egyik sincs mérhető 
hatással. Ez az eredmény nagy valószínűség szerint a kis számú megfigyelés (túl 
kevés adat) következménye. Vagyis nem arról van szó, hogy a földgáz árának 
jelentősebb növekedése ne vezetne a fogyasztás csökkenéséhez (illetve más 
fűtőanyagra való átálláshoz), hanem arról, hogy a rendelkezésünkre álló adatok 
alapján ez a hatás megbízható módon nem számszerűsíthető. 
 
A fentieket összegezve a következő évtized lakossági célú földgáz-felhasználására a 
3-8. ábrán látható előrejelzést adjuk. (Az előrejelzést táblázatos formában a melléklet 
tartalmazza.) 
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3-8. ábra: Háztartások földgáz-felhasználásának alakulása 1990 és 2013 között 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970 – 1998; KSH 1998 – 2002; saját számítások 
 
A lakóépületek központi kazánjainak gázfogyasztása a ’90-es évek elején a 
háztartások fogyasztásának 6 százalékára rúgott, ez az arány az évtized végére 
azonban 4 százalék alá csökkent – elsősorban a háztartási fogyasztás dinamikus 
növekedésének köszönhetően. A központi kazánok összfogyasztását megvizsgálva 
is tapasztalhatunk némi növekedést, ez azonban inkább a ’90-es évek első felét 
jellemezte (3-9. ábra). Előrejelzésünkben éppen ezért az évtized második felének 
átlagos fogyasztását (170 millió m3/év) vetítjük előre a következő évekre is. Mivel a 
teljes felhasználás eltörpül a háztartások fogyasztása mellett, ezért ebben a 
szegmensben elfogadható ez a kevésbé kifinomult becslés. 
 
3-9. ábra: Lakóépületek központi kazánjainak földgázfogyasztása 1990 és 2002 között 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970 – 1998; KSH 1998 – 2002 

3.3 Kommunális és egyéb fogyasztók 

A kommunális és az egyéb (szolgáltatási, kiskereskedelmi) szektor földgáz-
felhasználása láthatóan szintén növekedést mutat (3-10. ábra). Bár a pontos 
felhasználási cél nem ismert minden esetben, megalapozottnak tűnik az a feltevés, 
hogy a földgázt itt is leginkább fűtésre használják. Éppen ezért a növekedési 
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tendencia pontosabban mérhető, amennyiben elvégezzük a lakossági fogyasztás 
esetében említett hőmérsékleti korrekciót. 
 
3-10. ábra: Kommunális és egyéb fogyasztók gázfelhasználása 1990 és 2002 között 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970 – 1998; KSH 1998 – 2002 
 
Az éves középhőmérséklettel való korrigálás után a trend némileg meredekebbé 
válik, mintegy évi 78 millió m3-es növekedést jelez. Érdemes megjegyezni, hogy a 
kommunális és egyéb (kiskereskedelmi stb.) fogyasztók esetén az időjárástól való 
függés közel sem olyan erős, mint a háztartási fogyasztóknál. Az előrejelzés során 
nem támaszkodhatunk olyan stabilan alakuló telítettségi mutatókra, mint a lakossági 
fogyasztóknál, éppen ezért magát a kimutatott trendet fogjuk kivetíteni, átlagos 
hőmérsékleti viszonyokat feltételezve. Ez alapján a kommunális és egyéb szektor 
fogyasztása 2013-ra megközelítőleg 3200 millió m3-re emelkedik majd. (A köztes 
értékeket a melléklet, illetve az összesítő táblázatok tartalmazzák.) 
 

3.4 Ipari célú felhasználás 

Az ipari célú földgáz-felhasználásból két területet érdemes kiemelni, a feldolgozóipart 
és az energiatermelést. A 3-2. táblázat nagy vonalakban összefoglalja a ’90-es évek 
fejleményeit a teljes földgáz-felhasználás szerkezetét illetően. 
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3-2. Táblázat: A földgáz-felhasználás szerkezeti átalakulása (1990-2001) 

m. m3 arány m. m3 arány m. m3 arány m. m3 arány
Élelmiszeripar 543 4,9% 456 4,3% 426 3,5% 457 3,4%
Textil-, ruházati és bőripar 248 2,2% 53 0,5% 40 0,3% 35 0,3%
Fa-, papír- és nyomdaipar 0 0,0% 99 0,9% 134 1,1% 126 0,9%
Vegyipar 1 306 11,7% 1 179 11,1% 1 178 9,7% 1 125 8,4%
Nemfémes ásv. term. gyárt. 894 8,0% 537 5,1% 507 4,2% 485 3,6%
Kohászat és fémfeldolgozás 764 6,8% 420 4,0% 330 2,7% 324 2,4%
Gépipar 389 3,5% 223 2,1% 213 1,7% 206 1,5%
Egyéb feldolgozóipar 14 0,1% 9 0,1% 5 0,0% 14 0,1%
  Feldolgozóipar összesen 4 158 37,2% 2 976 28,0% 2 833 23,2% 2 772 20,7%
Bányászat 371 3,3% 34 0,3% 49 0,4% 1 0,0%
Villamosenergia-, gáz-, hőell. 2 503 22,4% 2 889 27,2% 3 193 26,2% 3 755 28,1%
Vízgazdálkodás 32 0,3% 17 0,2% 18 0,1% 20 0,1%
  Ipar összesen 7 064 63,3% 5 916 55,7% 6 093 50,0% 6 548 49,0%
Építőipar 69 0,6% 30 0,3% 27 0,2% 22 0,2%
Mezőgazd. és erdőgazd. 298 2,7% 177 1,7% 258 2,1% 268 2,0%
Szállítás, posta, hírközlés 186 1,7% 101 1,0% 107 0,9% 151 1,1%
Lakosság 1 928 17,3% 3 002 28,2% 3 721 30,5% 3 973 29,7%
Kommun. és egyéb fogy. 1 622 14,5% 1 401 13,2% 1 991 16,3% 2 407 18,0%
  Gazdaság összesen 11 167 10 627 12 197 13 369

1990 1994 1997 2001

 
Forrás: A Magyar Gázipar 1970-1998; Energia Központ Kht. 
 
 
Megfigyelhető, hogy a hagyományos feldolgozóipari ágazatok százalékos 
részesedése szinte kivétel nélkül csökkent az elmúlt közel másfél évtizedben. Az 
esetek többségében ez nem csak relatív, hanem abszolút értelemben vett 
csökkenést is jelentett (pl. vegyipar, kohászat, gépipar stb.). Ezzel szemben a 
villamos- és hőenergia termelésében egyértelmű növekedési tendencia 
tapasztalható. 12 év távlatában az éves növekedési ütem eléri a 3,8 százalékot, és – 
úgy tűnik – a jövőben is tartani fogja magát. Ennek több oka is van: 

• a gazdasági fejlődés még gyorsabban növekvő villamosenergia-igénnyel jár, 

• jelenleg a földgázzal üzemeltetett erőművek építése tűnik a leggazdaságosabb 
kapacitásbővítő beruházásnak, 

• a gazdasági növekedés várhatóan hosszú távon sem fog „telítődni” (a 
lakossági piaccal ellentétben). 

 
A következőkben sorra vesszük a nagyobb ágazatok földgázfogyasztásának 
jellemzőit. Csak azokkal a szegmensekkel foglalkozunk külön, ahol a 2001-es 
fogyasztás elérte a teljes fogyasztásnak legalább 3 százalékát (élelmiszeripar, 
vegyipar, nemfémes ásványi termékek gyártása, energiaszektor). A többi iparágban 
csupán a megfigyelt adatok idősoros jellemzőire (átlag, növekedési ütem) 
támaszkodunk az előrejelzés során. 
 

3.4.1 Élelmiszeripar 

Az élelmiszeripar földgáz-felhasználását mutatja a 3-11. ábra. Jól látszik, hogy az 
ágazat a ’90-es évek elején jelentős visszaesést szenvedett, 1992-93-ra azonban 
stabilizálódott a földgáz-fogyasztás. Az ágazaton belül a legnagyobb felhasználás az 
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egyéb élelmiszerek és italok gyártásához (50%), a hús- és halfeldolgozáshoz (20%) 
és a cukor és édesipari termékek gyártásához (14%) kötődik (2002-es adatok, 
Energia Központ Kht). 
 
3-11. ábra: Földgáz-felhasználás az élelmiszeriparban (1990-2001) 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970-1998; Energia Központ Kht. 
 
Úgy tűnik, az ágazat földgáz-felhasználása – egy 1999-2000-es visszaeséstől 
eltekintve – stabilan tartja a 450 millió m3/év-es szintet. A jövőbeli növekedési 
lehetőségek elsősorban a fogyasztói reáljövedelmek (és ezen keresztül az 
élelmiszerek iránti kereslet) alakulásától függenek. Mivel az élelmiszerek tipikusan 
létszükségleti javak, ezért jövedelemrugalmasságuk 1-nél kisebb (egy 2002-es 
iparági tanulmány a KSH adataira támaszkodva a jövedelemrugalmasságot 0,6-nak 
becsülte). Ez azt jelenti, hogy 1 százalékos reáljövedelem-növekedés 
hozzávetőlegesen 0,6 százalékkal növeli a vásárolt élelmiszerek mennyiségét. 
Amennyiben feltételezzük, hogy az elkövetkező évtizedben a reáljövedelmek 
átlagosan a bruttó hazai kibocsátás várható növekedési ütemével (≈3,5 százalékkal) 
nőnek, akkor ez az élelmiszeriparra nézve körülbelül évi 2 százalékos növekedést 
jelent. Így 10 éven belül a földgáz-felhasználási szint – változatlan fajlagos 
felhasználást feltételezve – a jelenlegi 450 millió m3/év-ről 550 millió m3/év-re 
emelkedik majd. 
 

3.4.2 Vegyipar 

A vegyipari ágazat földgáz-felhasználása még hektikusabb képet mutat (3-12. ábra), 
amiben valószínűleg az is szerepet játszik, hogy az egyes alágazatok eltérő ütemben 
fejlődtek, illetve hanyatlottak a ’90-es évek folyamán. Az átalakulásból vesztesen 
került ki például a műtrágyagyártás, míg a gyógyszeripar és a műanyag-feldolgozás 
húzóerőnek számít az ágazaton belül. 
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3-12. ábra: Földgáz-felhasználás a vegyiparban (1990-2001) 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970-1998; Energia Központ Kht.; IEA számított adatok (1998-99) 
 
 
A következő évekre nézve aggregált iparági prognózisok a GDP bővülését 
meghaladó (6-8 százalékos) növekedést jósolnak az ágazatnak. Úgy véljük azonban, 
hogy az eddigi földgáz-felhasználás alapján a vegyipar éves földgáz-fogyasztása 
nem fog ilyen gyorsan növekedni, legfeljebb a várható éves GDP növekedés (≈3,5%) 
sebességével. A ’90-es évek második felének átlagos fogyasztási adataiból kiindulva 
ez a tíz év végére hozzávetőlegesen évi 500 millió m3  többletfelhasználást jelenthet. 
 

3.4.3 Nemfém ásványi termékek gyártása 

A nemfém ásványi termékek földgáz-felhasználása nagyjából egyenlően oszlik meg 
az üveggyártás; a tégla, cserép és egyéb anyagok gyártása; a cement, mész és 
gipszgyártás; illetve az egyéb nemfém ásványi termékek gyártása között (25-25-25-
25%). Az ágazat szintén súlyos visszaesést szenvedett a ’90-es évek elején, amint 
az a 26. ábrán látható. 
 
3-13. ábra: Földgáz-felhasználás a nemfém ásványi termékek gyártásában (1990-2001) 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970-1998; Energia Központ Kht.; IEA számított adatok (1998-99) 
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Az idősor jellemzéséhez rendelkezésünkre álltak a cementipar múltbeli kibocsátási 
adatai, amelyek egy lineáris trendváltozóval együtt jól magyarázták (R2 = 0,84) a 
földgázfogyasztási adatokat. A cementipar jövőbeli kibocsátásának alakulására 
vonatkozó előrejelzések segítségével így az ágazat földgáz-felhasználásának 
alakulását is meg tudtuk becsülni (enyhe emelkedés; 2012-re 570 millió m3/év). 
 

3.4.4 Energiaszektor 

 
Ebben az ágazatban tapasztalható a legdinamikusabb növekedés, aminek okait 
korábban már kifejtettük. Amint a 3-14. ábrán is látható, a növekedés átlagos üteme 
3,7 százalék körüli, és várhatóan a jövőben is meghaladja majd a GDP növekedési 
ütemét. Számíthatunk arra is, hogy az elkövetkező 10 év során a földgáz relatíve 
olcsó áramtermelést tesz majd lehetővé, amire ráerősíthet a gázpiaci liberalizáció 
során idővel (8-10 éves időtávon) kialakuló, nemzetközi gáz-gáz verseny 
árcsökkentő hatása. 
 
3-14. ábra: Földgáz-felhasználás az energiaszektorban (1990-2001) 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970-1998; Energia Központ Kht.; IEA számított adatok (1998-99) 
 
Az energiaszektor jövőbeli földgázkeresletét az ágazati előrejelzés adataiból 
származtattuk. Ez alapján az elkövetkező tíz éves időszakban is a gázfelhasználás 
dinamikus  növekedésére számítunk a villamosenergia-szektorban, ami 2012-re évi 
5100 millió m3-re növeli majd az ágazat földgázigényét. 

3.5 Összesített előrejelzés 

A 3-15. ábra a fentiek alapján összesített várható földgázigényt mutatja be. Fontos 
megjegyezni, hogy az előre jelzett értékek érzékenyek a nagy felhasználási hányadot 
képviselő szektorok (villamos energia, vegyipar, kommunális és egyéb fogyasztás) 
feltételezett növekedési ütemére, illetve az éves szintű átlaghőmérséklet-
ingadozásokra. 
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3-15. ábra: Tényleges és várható földgáz-felhasználás Magyarországon (1990-2013) 
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Forrás: A Magyar Gázipar 1970-1998; Energia Központ Kht.; saját számítások 
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4. A villamosenergia-ágazat termelése és tüzelőanyag 
felhasználása 

4.1 Bevezetés 

 
Jelen tanulmány célja, hogy az üvegházhatású gázok hazai energiatermelésből 
származó kibocsátásának előrejelzéséhez prognosztizálja a magyar villamosenergia-
ágazat termelését és fosszilis tüzelőanyag-felhasználását a 2004-től 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan. A tanulmány három fő részből áll. Az eső részben röviden 
áttekintjük a villamos energia kereslet és kínálat rendszerváltástól napjainkig tartó 
alakulásának főbb tendenciáit, és elemezzük a hazai villamosenergia-termelés és a 
tüzelőanyag-felhasználás jelenlegi szerkezetét. A második részben bemutatjuk a 
villamosenergia-szektor működésének jelenlegi modelljét, és értékeljük a piacnyitás 
első másfél évének tapasztalatait. A harmadik részben a keresletet, a kínálatot és a 
piaci versenyt befolyásoló legfontosabb tényezők hatásainak elemzésével előre 
jelezzük a hazai villamosenergia-termelés nagyságát és tüzelőanyag-felhasználását 
a 2004 és a 2012 közötti időszakra vonatkozóan. 
 
A tanulmány elkészítésekor elsősorban két adatforrásra: a Villamos Energia 
Statisztikai Évkönyvekre (a továbbiakban: VESTÉK) és a MAVIR által közölt "A 
villamosenergia-rendszer közép- és hosszú távú forrásoldali kapacitásterve" (MAVIR, 
2003) című dokumentumhoz csatolt Mellékletek nevű adatfájlra, illetve a MAVIR által 
készített 2003-as energiamérlegekre (a továbbiakban együttesen: Mellékletek) 
támaszkodtunk. 
 
Az adatgyűjtés részletessége és időbeli kiterjedése alapján a VESTÉK 
kiadványsorozat tekinthető a magyar villamosenergia-statisztika legfontosabb 
termékének. A VESTÉK egyik hátránya ugyanakkor, hogy az általa közölt 
villamosenergia-mérlegek nem teljes körűek. Nem tekinthetők például teljes körűnek 
a hőtermelésére és a primerenergia-felhasználásra vonatkozó aggregált adatok, mert 
azok nem tartalmazzák bizonyos kiserőművek energiafelhasználását/hőtermelését. A 
VESTÉK további hátránya, hogy nem mindig történik explicit utalás az adatgyűjtés 
hatókörének/módszertanának megváltozására, ami bizonyos folyamatok időbeli 
alakulásának megítélését nehezíti meg. 
 
A Mellékletek előnye, hogy teljes körű villamosenergia-mérleg felépítésére tesz 
kísérletet, hátránya ugyanakkor, hogy kevésbé részletes, és csak 2002-re és 2003-ra 
vonatkozóan közöl adatokat.  
 
Tanulmányunkban 2001-ig elsősorban a VESTÉK, 2002-től pedig elsősorban a 
Mellékletek adataira támaszkodunk. A nyomtatási hibák korrigálása, illetve az 
adatsorok időbeli konzisztenciájának megteremtése érdekében néhány esetben 
módosítottunk a közölt adatokon, ezt azonban minden esetben jelezzük és 
indokoljuk. Bizonyos statisztikákhoz egyéb, a MAVIR-tól, az MVM-től és a MEH-től 
származó adatokat is felhasználtunk. 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 

61

4.2 A villamosenergia-ágazat fejlődése a 90-es évektől napjainkig 

4.2.1 Az ország villamosenergia-felhasználásnak alakulása  
 

A hazai villamosenergia-fogyasztás a 90-es évek elején tapasztalt nagymértékű 
csökkenést követően 1998 óta folyamatosan növekszik. A villamosenergia-
felhasználás éves nagysága 2003-ra elérte a rendszerváltást megelőző évek szintjét. 
A nettó (végfelhasználói) villamosenergia-felhasználás éves növekedési rátája az 
elmúlt öt évben rendre meghaladta az országos összes felhasználás növekedésének 
éves rátáját, ami az erőművi önfogyasztás és a hálózati veszteség nagyságának 
folyamatos csökkenését jelzi.   
 
4-1. ábra: Az országos villamosenergia-fogyasztás alakulása 
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Forrás: VESTÉK és Mellékletek 
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4-2. ábra: Az országos villamosenergia-fogyasztás éves növekedésének százalékos változása 
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Forrás: VESTÉK és Mellékletek 
 
A hazai villamosenergia-fogyasztás növekedésének egyik sajátossága, hogy az 
igények a meleg hónapokban jóval nagyobb mértékben nőnek, mint a téli és az 
átmeneti időszakban. Míg a nyári hónapok fogyasztásának átlagos növekedési 
üteme 1997 és 2003 között 2,9%, addig a többi hónap fogyasztásának átlagos 
növekedési üteme ugyanezen időszak alatt csak 1,1% volt. A klímaberendezések 
terjedése által generált nyári fogyasztásbővülés az éves terhelési görbe 
kiegyenlítődésének irányába hat (lásd a 4-3. ábrát). 

 
4-3. ábra: A havi villamosenergia-fogyasztás alakulása 1997 és 2003 között 
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Forrás: MEH 
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4.2.2 A villamosenergia-ágazat termelésének alakulása  

A villamosenergia-ágazat alapvetően két terméket állít elő: villamos energiát és 
hőenergiát. A rendszerváltást követő években a fogyasztói villamosenergia-igény 
jelentős mértékű visszaesése ellenére – a korábbi nagyarányú orosz import 
gyorsabb ütemű csökkenése következtében – a hazai villamosenergia-ágazat 
áramtermelése növekedett. Az ágazat hőkiadása ugyanebben az időszakban – 
elsősorban az ipari távhőigények nagyarányú csökkenése miatt – jelentősen 
mérséklődött. Az ágazat hőtermelésének csökkenő tendenciája az elmúlt 3 év adatai 
alapján megállni látszik. Ez feltehetőleg a kis kogenerációs erőművek gyors 
terjedésének, illetve néhány új kapcsolt CCGT nagyerőmű üzembe helyezésének az 
eredménye.          
 
A jogszabályok és az újabb villamosenergia-statisztikák a hazai erőműveket beépített 
kapacitásuk alapján két kategóriába: az 50 MW villamos teljesítőképességet 
meghaladó nagyerőművek és az 50 MW villamos teljesítőképességet el nem érő 
kiserőművek csoportjába sorolják. A nagyerőművek – szám szerint 18 db – adják a 
hazai villamosenergia-termelés 93%-át. Az összesen kb. 160 db kiserőműből 
származik a hazai áramtermelés kb. 7%-a.   
 
4-4. ábra: A villamosenergia-ágazat villamosenergia- és hőtermelése 1989 és 2003 között 
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Megjegyzés: Az  "Összes" hőenergia 2001-től tartalmazza kb. egy tucat üzemi erőmű hőkiadását, 
2002-től pedig az összes kiserőmű hőkiadását     
Forrás: VESTÉK és Mellékletek 
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4-5. ábra: A hazai nagyerőművi szektor összes beépített kapacitásának változása (1994-2004) 
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Forrás: VESTÉK és Mellékletek 
 
A nagyerőművi szektorban az elmúlt tíz évben jelentős volumenű beruházás valósult 
meg. Felépült összesen 1650 MW teljesítőképességű új gáztüzelésű erőművi blokk, 
valamint sor került (illetve kerül) a két legnagyobb széntüzelésű erőmű és a két 
legnagyobb szénhidrogén tüzelésű erőmű légszennyezés-csökkentést és élettartam-
növelést célzó rekonstrukciójára.       
 
A kiserőművi szektor – vagy más néven a decentralizált energiatermelés – az elmúlt 
két-három évben – elsősorban a kapcsolt energiatermelés bőkezű állami támogatása 
révén – indult dinamikus növekedésnek. A közelmúltban összesen több mint 400 
MW villamos teljesítőképességű kiserőművi kapacitást (főként gázmotort) helyeztek 
üzembe.      
 
4-6. ábra: villamosenergia-termelés szerkezetének változása 
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Forrás: VESTÉK és Mellékletek 
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4-1. Táblázat: A villamosenergia-ágazat termelése és energiahordozó felhasználása 2002-ben 

  Bruttó kapacitás  Villamosenergia-termelés GWh Kiadott hő Felhasznált 
energiahordozó  

  MW Összes ebből: kapcsolt PJ PJ 

Nagyerőművek 7 979 (94%) 34 251 (95%) 4 080 (73%) 27,1 (58%) 370,2 (92%)

Kiserőművek 538 (6%) 1 733* (5%) 1 520 (27%) 19,3 (42%) 34,2 (8%)

Összesen 8 517 (100%) 35 984 (100%) 5 600 (100%) 46,3 (100%) 404,4 (100%)
*A kiserőművek villamosenergia-termelése több volt (1907 GWh), de csak az 1773-as értékhez 
tartozó tüzelőhő felhasználási adatokkal rendelkezünk        
Forrás: Mellékletek 
 
4-2. Táblázat: A villamosenergia-ágazat termelése és energiahordozó felhasználása 2003-ban 

  Bruttó kapacitás  Villamosenergia-termelés GWh  Kiadott hő Felhasznált 
energiahordozó 

  MW Összes ebből: kapcsolt PJ PJ 

Nagyerőművek 7 879 (92%) 31 880 (93%) 3 988 (64%) 27,2 (54%) 347,4 (89%)

Kiserőművek* 657 (8%) 2 466 (7%) 2 227 (36%) 23,6 (46%) 42,2 (11%)

Összesen 8 536 (100%) 34 345 (100%) 6 214 (100%) 50,8 (100%) 389,6 (100%)
*Részben becslések alapján   
Forrás: Mellékletek 
 
A kiserőművek túlnyomó részében a villamosenergia- és a hőtermelés kogenerációs 
egységekből történik. Ezzel magyarázható, hogy az egyébként viszonylag kis 
összkapacitású kiserőmű-szektor állítja elő a hazai összes kapcsoltan termelt 
villamosenergia közel egyharmadát és a szektorban kiadott hő közel felét. A 
kiserőművek villamosenergia-termelése a 90-es évek második felét jellemző kb. 
1500 GWh-ás éves mennyiségről két év alatt 2466 GWh-ra emelkedett.  

4.2.3 A villamosenergia-ágazat energiahordozó felhasználásának 
szerkezete  

A ország összes energiafelhasználásának és ezen belül a villamosenergia-ágazat 
energiahordozó felhasználásának alakulását a 4-3. táblázatból követhetjük nyomon. 
A tüzelőhő felhasználási adatok 2000-ig csak a korábbi MVMT erőműveinek 
primerenergia fogyasztási adatait tartalmazzák. A 2001-es adat már tartalmazza kb. 
egy tucat feldolgozóipari cég ún. üzemi erőműveinek az adatait is. (Ennek a körnek 
az energiafogyasztása 2001-ben kb. 12 PJ volt.) A 2002-es és a 2003-as adatok 
pedig már az összes kiserőmű (becsült) energiafelhasználást magukban foglalják. (A 
2002-ben újonnan bekerülő erőművi kör fogyasztása 2002-ben kb. 4,5 PJ volt.) 
 
A villamosenergia-ipari energiafelhasználás nagyságának és összetételének 
változásában a következő tendenciák figyelhetők meg. Miközben az ágazat teljes 
energiafelhasználása növekedett, az import fokozatosan növekvő részarányának 
köszönhetően a hazai tüzelőhő – és ezen belül a fosszilis tüzelőanyagok – 
felhasználásának szintje lényegében változatlan maradt. (A fosszilis tüzelőanyag-
felhasználás 2003. évi megugrását a paksi üzemzavar váltotta ki, s ezért ez csak 
átmeneti jelenségnek tekinthető.) A hazai tüzelőhő felhasználáson belül jelentősen 
emelkedett a gáz részaránya, miközben az olaj részaránya számottevően, a szén 
részaránya pedig valamelyest csökkent. Fontos megjegyezni, hogy a gázfogyasztás 
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növekedéshez az újonnan létesült gázüzemű erőművek fogyasztása mellett a 
hagyományosan olajtüzelésű erőművi blokkok növekvő arányú gázfelhasználása is 
hozzájárult.  
 
Az egyes olaj- illetve szénfajták felhasználásán belül is jelentős változások zajlottak 
le. A korábbi évek nagyarányú kátrányolaj felhasználása 2002-re gyakorlatilag 
teljesen megszűnt és növekedésnek indult a kevésbé környezetszennyező 
tüzelőolajok felhasználása. A széntüzelésen belül a lignit részaránya emelkedett, a 
barnaszéné pedig csökkent.      
 
4-3. Táblázat: Országos összes energiafelhasználás 1989-2003-ig (PJ) 

ebből: villamosenergia-ipar 

  

Országos 
összes 
energia-
felhasználás 

Tüzelőhő 
felhasználás 

ebből: 
fosszilis

Víz- és 
szélerőművek

Import-
export 
szaldó 

Összesen 

Villamosenergia-
ipar 

részaránya 

1989 1 316,3 398,5 247,5 1,5 110,8 510,8 38,81%
1990 1 244,2 380,6 232,2 1,7 111,5 493,8 39,69%
1991 1 179,5 377,1 229,5 1,9 73,5 452,5 38,36%
1992 1 057,1 386,7 235,8 1,5 34,7 422,9 40,01%
1993 1 058,3 393,1 244,3 1,6 24,7 419,4 39,63%
1994 1 042,6 390,2 237,5 1,6 20,3 412,1 39,53%
1995 1 067,1 395,6 243,3 1,6 24,1 421,3 39,48%
1996 1 080,2 403,5 248,3 2,1 22,0 427,6 39,59%
1997 1 055,0 402,4 250,8 2,2 21,5 426,1 40,39%
1998 1 052,0 411,6 260,1 1,5 7,4 420,5 39,97%
1999 1 041,0 410,5 258,3 1,8 10,6 422,9 40,62%
2000 1 036,1 386,7 234,8 1,8 34,4 422,9 40,82%
2001 1 069,4 411,3 258,0 1,9 31,7 444,9 41,60%
2002 1 055,0 402,5 250,9 2,0 42,6 447,1 42,38%
2003   387,9 265,6 1,7 69,4 459,0   
Megjegyzések: Az atomerőmű, a víz-és szélerőművek és az import-export szaldó fajlagos 
hőfogyasztását a régi konvenciók alapján vettük figyelembe: 

- atomerőmű hőfogyasztása: az atomerőmű jelentése alapján 
- víz- és szélerőművek energiafogyasztása: 10 000 kJ/kWh 
- import-export szaldó energiafogyasztása: 10 000 kJ/kWh 
Forrás: VESTÉK és Mellékletek 
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4-7. ábra: A primerenergia-felhasználás nagyságának és összetételének alakulása 
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Forrás: VESTÉK és Mellékletek 
 
4-8. ábra: Az olajfelhasználás szerkezetének változása 
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Forrás: VESTÉK és Mellékletek 
 

4.3 A villamosenergia-szektor kínálati oldalának elemzése 

4.3.1  A villamosenergia-ágazat strukturális reformja  
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Az elmúlt 10 évben a hazai villamosenergia-szektor jelentős strukturális átalakuláson 
ment keresztül. Az átalakulás mérföldköveinek az 1995-97 folyamán végrehajtott 
privatizáció és a 2003-ban induló piacnyitás tekinthető.  
 
A korábban egyetlen tröszt irányítása alatt működő ágazatot 1992-ben 
áramtermelést végző erőművi, szállítást végző átviteli, és a végső fogyasztókat ellátó 
szolgáltató társaságokra osztották fel. A szolgáltató társaságokat és az erőművi 
társaságok egy részét 1995-97 folyamán privatizálták. Így ma az elosztó társaságok 
és a legnagyobb szénhidrogén tüzelésű erőművek – a Dunamenti Erőmű Rt, az AES 
Tiszai Erőmű Rt, a Mátrai Erőmű Rt., a Budapesti Erőmű Rt.  és a Csepeli 
Áramtermelő Rt. – külföldi stratégiai befektetők, míg a hazai áramtermelés kb. 40%-
át előállító Paksi Atomerőmű Rt., és a szállítást és közüzemi nagykereskedelmet 
végző Magyar Villamos Művek Rt. (MVM) állami irányítás alatt működnek.             
 
A 2003-as piacnyitásig a teljes villamosenergia-szektor szabályozott monopóliumként 
működött. A hatósági árszabályozás az iparág társasági szerkezetéhez igazodva a 
termelői, a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak szabályozására épült. A 
fogyasztók ellátása kötött úton, az ún. egyedül vásárló (single buyer) modell elvei 
szerint történt. A kereskedelmi rendszer centrális szereplője a nagykereskedelmi 
monopóliumot élvező ("egyedül vásárló") MVM volt. Az egyben fizikai szállítást is 
végző MVM megvásárolta az erőművek összes villamosenergia-termelését és 
tovább értékesítette azt a saját elosztási területükön kiskereskedelmi 
monopóliumjogot élvező szolgáltató társaságoknak. A privatizációs ügyletek 
részeként az MVM és a nagyerőművek között megkötött hosszú távú kapacitás-
lekötési és áramvásárlási szerződések a kereskedelmi struktúra monopolisztikus 
jellegét tovább erősítették.  
 
A liberalizált villamosenergia-szektor hazai modelljét a 2001-ben elfogadott villamos 
energia törvény és végrehajtási rendeletei fektették le. Ennek legfontosabb jellemzői 
a következők. A villamos energia piacnyitásra fokozatosan kerül sor: 2003 januárjától 
minden 6,5 GWh éves felhasználást elérő fogyasztó, 2004 júliusától minden nem 
háztartási fogyasztó, 2007 januárjától pedig az összes villamos energia fogyasztó 
jogosulttá válik áramigénye szabadpiaci beszerzésére. A még nem feljogosított vagy 
a feljogosítás lehetőségével nem élő fogyasztók ellátása a közüzemi szektorban 
történik. A szabadpiacot választó feljogosított fogyasztók villamosenergia igényüket 
villamosenergia-kereskedőtől vagy közvetlenül hazai erőművi és importforrásból 
szerezhetik be. A fizikai szállítást szolgáló – és továbbra is természetes 
monopóliumként működő – belső hálózati infrastruktúrához a feljogosított fogyasztók 
– vagy a nevükben eljáró kereskedők – hatóságilag szabályozott árakon férnek 
hozzá.  
 
A villamosenergia-piac sajátossága, hogy a nemzetközi kereskedelmet biztosító 
határkeresztező vezetékek áteresztő képessége véges. A sokszor szűkösnek 
bizonyuló nemzetközi vezetékeket a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító 
(MAVIR) éves és havi átviteli kapacitásaukciókon értékesíti a legmagasabb 
árajánlatotokat tevő piaci szereplőknek.    
 
A szabadpiaci kínálat növelése érdekében bevezetésre került a virtuális erőmű 
árverezés intézménye. Az éves/féléves gyakorisággal tartott virtuális erőművi 
aukciók funkciója az, hogy a korábban az MVM és az erőművek között létrejött 
hosszú távú megállapodásokban közüzemi célra lekötött hazai termelő kapacitások 
egy részét a versenypiac számára felszabadítsa. A virtuális erőművet értékesítő 
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MVM számára az árverezés során keletkező árbevétel és az eredeti szerződés 
beszerzési költsége közti különbözetet a jelenlegi szabályozás átállási költség címen 
megtéríti.  
 
A közüzemi fogyasztók ellátása továbbra is a single buyer modell alapján – és a 
korábbi árszabályozási rendszer keretei között – történik. A közüzemi fogyasztó 
kizárólag a területén működő közüzemi szolgáltatótól vásárolhat áramot, a közüzemi 
szolgáltató pedig csak a közüzemi nagykereskedő szerepét játszó MVM-től 
szerezheti be a közüzemi fogyasztók által igényelt áramot. A közüzemi szektort 
érintő egyetlen jelentősebb változtatás az erőművi árszabályozás 2004 elejétől való 
eltörlése volt.  
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a magyar villamos energia termelői piacot a 
piacnyitási intézkedések és a hosszútávú szerződések alapvetően koncentrálttá 
teszik. (Paizs, Mészáros, 2003) 
 

4.3.2 A piacnyitás első másfél évének tapasztalatai 

A villamos energia piacnyitás első hónapjaiban a versenypiaci szegmens gyors 
növekedésnek indult. A szabadpiacot választó fogyasztók összesített fogyasztása 
éves szintre vetítve 2003-ban elérte 6800 GWh-t, ami az első ütemben feljogosított 
fogyasztói kör teljes fogyasztásnak kb. 60%-át, az összes végfelhasználói 
fogyasztásnak pedig kb. 20%-át teszi ki.  
 
4-9. ábra: A feljogosított fogyasztók piaci részesedése (2003-2004) 
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Forrás: Horváth (2004) 
 
A versenypiaci szegmens gyors ütemű bővülésében a külkereskedelem 
liberalizációja nyomán kialakuló importverseny játszotta a fő szerepet. A feljogosított 
fogyasztók villamos energia ellátásában az import részaránya 2003-ban meghaladta 
a 70%-ot. A megélénkülő szabadpiaci külkereskedelmi tevékenység következtében 
az ország import szaldója 2003-ban a bázis időszaki 4256 GWh-ról 6938 GWh-ra 
nőtt. 2004 első negyedévének adatai alapján megállapítható, hogy a szabadpiaci 
beszerzést továbbra is az import magas részaránya jellemzi. 
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4-10. ábra: A feljogosított fogyasztók beszerzésének szerkezete (2003-2004) 
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Forrás: MAVIR (2004) 
 
A versenyszektor további erősödésének legfőbb akadályát az MVM és a 
nagyerőművek között fennálló hosszú távú áramvásárlási szerződések jelentik. E 
szerződések a hazai nagyerőművi kapacitásoknak hozzávetőlegesen 80%-át 
elérhetetlenné teszik a feljogosított fogyasztói piac számára. Az elmúlt egy-másfél év 
tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a közüzemi termelői kapacitások 
felszabadítási kényszerét előíró jogszabályi környezet erőtlennek bizonyult. Az 
átállási költségek kompenzációját szabályozó rendelet értelmében az MVM-nek vagy 
a szerződött mennyiségek csökkentésével, vagy a szerződött mennyiségek virtuális 
erőművi termékként való értékesítésével kellett volna csökkentenie villamos energia 
beszerzési portfolióját. A szerződött mennyiségek csökkentésre irányuló 
újratárgyalási kísérletek részben az erőművi partnerek ellenérdekeltsége 
következtében eredménytelenül végződtek. A virtuális erőművi kapacitások 
árverezése terén a problémát elsősorban az okozza, hogy a jelenlegi szabályozás a 
virtuális erőművi kínálat mennyiségének és összetételének megállapítását a 
versenypiaci szegmens bővülésében egyébként ellenérdekelt közüzemi 
nagykereskedő kompetenciájába utalja. Így nem meglepő, hogy a jogilag feljogosított 
fogyasztói kör méretéhez képest csak csekély mennyiségű virtuális erőművi 
kapacitás került értékesítésre az elmúlt másfél év során (85 MW zsinórteljesítmény 
2003 II. félévben, illetve 55 MW zsinórteljesítmény és 110 MW völgyidőszaki 
teljesítmény 2004 I. félévben).         
 

4.3.3 A nagykereskedelmi verseny intenzitására és az import nagyságára 
vonatkozó előrejelzések  

Bár a 2003-ban bevezetett új villamosenergia-ipari szabályozással létrejöttek a 
versenyző árampiac intézményi feltételei, a kedvezőtlen kínálati struktúra feltehetően 
még hosszú ideig gátat szab majd a hatásos verseny kialakulásának. Az MVM, a 
nagyerőművek és bizonyos importőrök között érvényben lévő áramvásárlási 
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szerződések egy szereplő kezében koncentrálják a hazai áramtermelő kapacitások 
közel 70 és az importkapacitások közel 40%-át. Félő, hogy a domináns piaci 
pozícióban lévő – és a határkeresztező átviteli kapacitások végessége folytán csak 
korlátozott importversennyel szembesülő – MVM hosszabb távon is a kínálat 
visszatartásában lesz érdekelt. A monopolizált közüzemi nagykereskedelemmel és 
szabályozott termékárral jellemzett jelenlegi modellben a kínálatszűkítés a közüzemi 
piaci szegmens növelésének eszközéül szolgál. A közüzemi nagykereskedelem 
deregulációjára épülő esetleges jövőbeni piaci modellben a kínálatszűkítés a piaci ár 
felhajtása révén a profitmaximalizálás eszközévé válhat. A piaci egyensúlyt mindkét 
esetben az import magas részaránya jellemzi.       
 
A monopolisztikus piaci struktúrát eredményező korábban kötött áramvásárlási 
szerződések fenntartásában az erőművek is erősen érdekeltek. Az MVM-nek történő 
értékesítés ugyanis az erőművek többsége számára a szabadpiacon potenciálisan 
elérhetőnél jóval nagyobb árbevételt biztosít. Az állami tulajdonban lévő Paksi 
Atomerőmű Rt. és Vértesi Erőmű Rt. nélküli erőművi portfolió értékesítési átlagára 
2003-ban kb. 12,9 Ft/kWh volt26.  Ez az ár jóval meghaladta a közép-európai piac 
számára referenciának számító német tőzsde zsinór és csúcsidőszaki szállításra 
vonatkozó éves átlagárait (7,5 Ft/kWh, illetve 9,41 Ft/kWh).27 Tudomásunk szerint a 
hosszú távú áramvásárlási megállapodások kompenzációs rendszere többé-kevésbé 
megegyezik a korábbi hatósági árszabályozás rendszerével. A rendelkezésre álló 
kapacitások után az erőművek a fix költségek nagyságának megfelelő rendelkezésre 
állási díjat, a termelt villamosenergia után pedig a tüzelőanyag költségeket fedező 
energiadíjat kapnak. Ez az árszabályozási mechanizmus – azáltal hogy függetleníti a 
megtérülést a termelés nagyságától és lehetővé teszi a tüzelőanyag költségek 
automatikus átháríthatóságát – nem igazán ösztönözi az erőműveket sem a 
kapacitások jobb kihasználására, sem pedig a termelési költségek csökkentésére. Az 
áramvásárlási szerződésesek gyenge ösztönzési rendszere is a magas importarány 
tartós fennmaradását valószínűsíti.      
 

                                            
26 Ha az elsősorban szabályozási és tartaléktartási funkciókat ellátó Dunamenti F és Tisza II 
erőműveket is kiemeljük, még mindig 12,5 Ft/kWh körüli átlagár adódik. 
27 A beszerzési átlagárat a hatósági díjtételek alapján számolt fajlagos költség mutatókból számoltuk 
(Mellékletek). Mivel a hatósági erőművi árszabályozás megszűnését követően, 2004-ben a közüzemi 
nagykereskedő értékesítési átlagára számottevően nem változott, ezért feltételezhető, hogy a 
hatósági árak alapján számolt költségek nagyjából megegyeznek a szerződésekben megszabott 
árakból adódó költségekkel.      
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4-11. ábra: Az erőművi hosszú távú szerződésekben garantált villamos energia átvétel 
volumenének alakulása 
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Forrás: Horváth (2004) 

 
 
Az Európai Unió 2003 nyarán elfogadta a villamosenergia-piac szabályozására 
vonatkozó új 2003/54/EK irányelvet. Az új közösségi direktíva által előírt 
követelmények teljesüléséhez a hatályos magyar szabályozást több ponton is 
módosítani kell. A kizárólagos közüzemi nagykereskedői szerep például ellentétes 
azzal az uniós alapelvvel, mely szerint monopol jogok telepítésére csak kivételes és 
alaposan indokolt esetekben van lehetőség. A jogharmonizációs kényszer 
következtében ezért vélhetően egy-két éven belül sor kerül a közüzemi 
nagykereskedelem deregulációjára, és a jelenlegi "kettős piac" modellt 
valószínűsíthetően a nagykereskedelem százszázalékos deregulációjára épülő 
piacmodell váltja majd fel. Bár ezáltal megszűnik a nagykereskedelemi piac 
mesterséges kettéosztottsága, − ami kedvező hatással lesz a piac átláthatóságára és 
likviditására − a szerződéses struktúra változatlansága következtében a kínálat 
továbbra is erősen koncentrált marad.   
 
Mivel a teljes körű átállási költség kompenzációt biztosító hazai szabályozás 
egyelőre nem nyújt semmilyen ösztönzést a fennálló szerződések 
felbontására/újratárgyalására28, arra számítunk, hogy a jelenlegi koncentrált kínálati 
struktúra és azzal együtt járó magas import-részarány a hazai villamosenergia-
piacon hosszabb távon is fennmarad.       
 

                                            
28 Ez a helyzet változhat, ha a DG Competition állásfoglalása nyomán Magyarország az átállási 
költség kompenzáció jelenlegi szabályozásának radikális átalakítására kényszerül.   
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4.4 A hazai villamosenergia-termelés növekedési prognózisa 2004 
és 2012 között 

4.4.1 A villamosenergia-fogyasztás alakulásának előrejelzése   

  
A hazai villamosenergia-rendszer közép és hosszú távú forrásoldali 
kapacitástervének elkészítéséhez a MAVIR megbízásából a GKI Energiakutató és 
Tanácsadó Kft. 2003-ban hosszú távú villamosenergia-igény prognózist készített 
(MAVIR, 2003). Tanulmányunkban erre a prognózisra támaszkodunk. A MAVIR által 
figyelembe vett előrejelzés alapján a végfelhasználói villamosenergia-fogyasztás a 
vizsgált időszakban átlagosan évi 1,9%-al, az országos összes villamosenergia-
felhasználás pedig körülbelül évi 1,6%-al fog növekedni.  
 
 
4-12. ábra: A villamosenergia-felhasználás prognózisa 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

G
W

h

Országos összes felhasználás Nettó fogyasztás  
    Forrás: Mellékletek  
 
 
A bruttó villamosenergia-felhasználás lassabb ütemű növekedése az erőművi 
önfogyasztás és a hálózati veszteség folyamatos csökkenésének tudható be. (A 
prognózis alapján a 2002-től 2012-ig terjedő időszakban az erőművi önfogyasztás 
átlagos mértéke a jelenlegi 7%-ról 5,9%-ra, a hálózati veszteség nagysága pedig a 
jelenlegi 11,5%-ról 8%-ra csökken.). A hivatkozott előrejelzés alapján a 
villamosenergia-rendszer csúcsterhelése átlagosan évi 1,8%-al emelkedik majd, s 
ezzel a 2002-ben tapasztalt 6000 MW-os éves csúcs 2012-re 7100 MW-ra nő.      

4.4.2 A villamosenergia-termelés szerkezetének előrejelzése 

A hazai villamosenergia-termelés szerkezetének változásában az elmúlt egy-két 
évben megfigyelhető tendenciák nagy valószínűséggel a jövőben is érvényesülni 
fognak. Továbbra is viszonylag magas import szaldóval, a kogenerációs és megújuló 
kiserőművi villamosenergia-termelés növekedésével, és a nagyerőművi 
áramtermelés piaci súlyának csökkenésével számolunk. A kínálat szerkezetének 
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átalakulásában a korábban már elemzett tényező, a koncentrált nagyerőművi piac 
hatása mellett elsősorban a szigorodó környezetvédelmi normák, valamint a 
megújuló és kapcsolt energiatermelés támogatásának szerepét kell kiemelnünk. 
 
A határokon átterjedő atmoszferikus szennyező anyagok kibocsátását szabályozó 
közösségi irányelvek (a 2001/80/EC sz. LCP direktíva és a 2001/81/EC sz. NEC 
direktíva) által előírt technológiai kibocsátás határértékeket 2005 elejétől minden 
hazai erőműnek teljesítenie kell (10/2003 KvVM rendelet).29 A szigorúbb 
környezetvédelmi szabályozás jelentős változásokat fog eredményezni a hazai 
erőműpark termelésének és tüzelőanyag-felhasználásnak szerkezetében. A 2003 és 
2005 közötti időszakban – saját számításaink szerint – összesen körülbelül 450 MW 
nagyságú széntüzelésű termelőkapacitást leselejteznek, 110 MW kapacitást 
fatüzelésűre, 100 MW kapacitást részben importszén-tüzelésűre, és további 70 MW 
nagyágú kapacitást pedig gáztüzelésre állítanak át. Ennek eredményeképpen a 
szénbázisú erőműpark összkapacitása a jelenlegi 1800 MW-ról 1170 MW-ra 
csökken.30 
 
A jelent és az elmúlt 4-5 évet felölelő időszakban végbemenő jelentős strukturális 
átalakulást követően, saját kutatásaink és a Magyar Energia Hivatal szakértőinek 
szóbeli tájékoztatása alapján az évtized végéig már nem számolunk jelentősebb 
változásokkal a nagyerőművi szektorban. Feltevéseink szerint 2005-től már teljes 
kapacitással működik a Paksi Atomerőmű, és a 2004-ben üzembe helyezésre kerülő 
új 110 MW teljesítményű Kispesti Erőmű. Az évtized vége felé összesen körülbelül 
200 MW elavult széntüzelésű nagyerőművi blokk bezárásával számolunk.  
 
 

                                            
29 A fosszilis bázisú áramtermelés a technológiai kibocsátási határértékek teljesítése estén is jelentős 
légszennyezőanyag-kibocsátást eredményez. A szén bázisú villamosenergia-termelés a fluidágyas és 
a kéntelenítési technológiák mellett is nagy mennyiségű kén-dioxid emisszióval, a földgáz alapú 
áramtermelés pedig alacsony NOx égők alkalmazása mellett is számottevő nitrogén-oxid 
kibocsátással jár. A Környezetterhelési díjról szóló törvény (2003. LXXXIX.) alapján 2003-tól az 
erőműveknek szilárd anyag, kén-dioxid, nitrogén-oxid és szén-monoxid kibocsátásuk mennyiségével 
arányos levegőterhelési díjat kell fizetniük.  
30 A környezeti szabályozás miatt bizonytalan helyzetű erőművek esetében közvetlen adatokat kértünk 
a társaságoktól arra vonatkozóan, hogy milyen stratégiát alakítottak ki az általunk vizsgált időszakra 
vonatkozóan. Elsősorban közgyűlési határozatokat kerestünk, és már elfogadott üzleti tervek 
információit kértük. 
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4-13. ábra: A villamosenergia-termelés szerkezetének előrejelzése 
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Megjegyzés: A fatüzelésű erőművi blokkok termelését a kiserőművek között vettük figyelembe   
Forrás: VESTÉK, Mellékletek és saját becslés 
 
A piacszabályozással, a tüzelőanyagárak alakulásával és a CO2 kereskedelem 
villamosenergia-szektorra gyakorolt hatásával kapcsolatos bizonytalanságok nagyon 
megnehezítik az új nagyerőművi beruházások volumenének és összetételének 
előrejelzését. A decentralizált energiatermelés állami támogatások által is serkentett 
térhódítása – kiszorító hatása révén – valószínűleg kedvezőtlen hatással lesz a 
nagyerőművi fejlesztésekre. A földgáz árával kapcsolatban arra számítunk, hogy a 
gázpiaci liberalizáció eredményeként fokozatosan kialakuló gáz-gáz verseny hosszú 
távon a gázárak stagnálásához, esetleg csökkenéséhez vezethet. Az üvegházgázok 
kibocsátásra vonatkozó szabályozás is a gáztüzelésű áramtermelés 
versenyképességét fogja erősíteni, mivel a gáztüzelés fele akkora CO2 kibocsátással 
jár, mint a széntüzelés. Az alacsony likviditású versenypiac és az MVM piaci 
erőfölénye erős piacralépési korlátot jelent az új belépők számára. Az évtized vége 
felé ezért kisebb volumenű gáztüzelésű nagyerőművi beruházások megvalósulását 
valószínűsítjük. Prognózisunkban a 2009 és 2012 között időszakban körülbelül 200 
MW új CCGT kapacitás felépülésével számolunk. Ez nagyjából 100 MW-tal marad el 
a MAVIR alapszcenáriójában felvett értéktől (MAVIR, 2003).  
 
A decentralizált villamosenergia-termelés fejlődési pályáját elsősorban a megújuló 
energiatermelés részarányának növelése érdekében tett állami erőfeszítések és a kis 
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés további bővülésének lehetőségei fogják 
meghatározni. A megújuló energiatermelésre vonatkozó közösségi irányelv 
(2001/77/EC) átvételével Magyarország vállalta, hogy a megújuló villamosenergia-
termelés jelenlegi valamivel 1% alatti részesedését 2010-ig 3,6%-ra emeli. Az ország 
adottságait figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a megújuló energiaforrások 
felhasználásának terjedését ösztönzõ pótlólagos intézkedések hiányában a 3,6%-os 
arány csak 2012-re lesz elérhetõ. Prognózisunkban ezért azzal a feltételezéssel 
élünk, hogy a megújuló villamosenergia-termelés részaránya 2012-re éri el az 
országos felhasználás 3,6%-át (1680GWh).  
 
A decentralizált kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés bővülésének dinamikáját a 
távhőpiaci adottságokon túlmenően elsősorban az ártámogatási rendszer és a 
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gázárak jövőbeli alakulása fogja meghatározni. A nemrégiben érvénybe lépett 
kapcsolt direktíva (2004/8/EC) a kötelező átvételen felül semmiféle 
támogatásnyújtási kötelezettséget nem ír elő, ezért középtávon a támogatás körének 
és mértékének jelentős szűkülésére számítunk. Számításaink szerint a kogenerációs 
berendezések azonban ártámogatás nélkül is versenyképesek lehetnek, ezért a 
kapcsolt energiatermelés további, bár lassuló növekedését várjuk. A kapcsolt 
áramtermelés további térhódítását fogja előmozdítani a feltételezéseink szerint 
stagnáló vagy enyhén csökkenő földgázár és a lakossági gázár-támogatás 
megszűnésével versenyképesebbé váló távhőszolgáltatás. 
 
A decentralizált kapcsolt villamosenergia-termelés nagyságának jövőbeli értékét a 
jelenleg még fűtőművek által ellátott távhőpiac mérete alapján becsültük. A jelenlegi, 
évente hozzávetőlegesen 60 TJ nagyságú hőt felvevő piacból körülbelül 47 TJ-t a 
kogenerációs erőművek, 13 TJ-t pedig a fűtőművek látnak el. Azzal a feltételezéssel 
élünk, hogy a várakozásaink alapján stagnáló távhőpiacon 2012-re az erőművi 
hőtermelés 47 TJ-ról 58 TJ-ra nő, s ezen belül – az újonnan belépő nagyerőművek 
kiváltó hatását is figyelembe véve – a kiserőművi szektor hőkiadása a jelenlegi 23,5 
TJ-ról 31 TJ-ra nő. A 31 TJ kiserőművi hőkiadáshoz 4450 GWh áramtermelést 
rendeltünk, aminek becsléséhez a szigma értékét 144 kWh/GJ szinten vettük 
figyelembe. 
 
A fenti feltevések mellett a kiserőművi villamosenergia-termelés volumene 2012-re 
6130 GWh-ra, s ezzel az országos villamosenergia-felhasználáson belüli részaránya 
13%-ra nő. 
 
A 2005-től 2012-ig terjedő időszakban összesen 200 MW CCGT nagyerőművi, 450 
MW kogenerációs kiserőművi és 260 MW megújuló kiserőművi kapacitás 
kiépülésével számoltunk.   
 
Az alábbi táblázatban az általunk és a MAVIR által 2005-re és 2010-re előre jelzett 
villamosenergia-mérlegeket tüntettük fel. Megállapítható, hogy a két prognózis közötti 
különbséget majdnem teljes egészében az import szaldó nagyságára vonatkozó 
eltérő feltevések okozzák. A MAVIR középtávon 6500 GWh, hosszú távon pedig 
6000 GWh import szaldót feltételezett. A korábban részletesen elemzett kedvezőtlen 
piaci struktúra hatását figyelembe véve mi a teljes előrejelzési periódusban a 2003-
as importszaldóval megegyező 6900 GWh értékkel számoltunk. Bár az általunk 
feltételezett kiserőművi termelési volumen valamelyest elmarad a MAVIR által 
prognosztizálttól, a nagyerőművi termelésre vonatkozó előrejelzésben megmutatkozó 
jelentősebb eltérést nagyrészt az import nagyságára vonatkozó eltérő feltevések 
okozzák. 
 
A külkereskedelmi forgalom 2003. és 2004. évi órás értékei azt mutatják, hogy a 
nettó villamos energia import a csúcsidőszaki órákban sokszor eléri az 1100-1200 
MW-ot. Mi ezért a teljes előrejelzési időszakban 1200 MW rendelkezésre álló 
importkapacitással számolunk. Annak tükrében, hogy az évtized végére a szlovák-
magyar és a román-magyar határmetszékeken is nagy valószínűséggel új átviteli 
vezetékek épülnek ki, még ez is igen konzervatív becslésnek tekinthető.  
 
4-4. Táblázat: A 2005 és 2010. évek villamosenergia-mérlegeire vonatkozó prognózisok 
összehasonlítása 
 2005 2010 

 
Villamosenergia-
termelés (GWh) 

Beépített kapacitás 
(MW) 

Villamosenergia-
termelés (GWh) 

Beépített kapacitás 
(MW) 
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 REKK MAVIR REKK MAVIR REKK MAVIR REKK MAVIR 
Nagyerőművek 31 647 32047 7056 7006 33039 33890 7130 7130
Kiserőművek 3650 3650 857 857 5285 5334 1225 1250
   ebből megújuló 920 920 220 220 1414 1530 377 420
Import szaldó 6900 6500 1000 800 6900 6000 1200 800

Összes 
felhasználás 42197 42197 8913 8663 45224 45224 9555 9180
Csúcsterhelés   6270 6270   6855 6855
Megjegyzés: A fatüzelésű erőművi blokkok termelését mindkét prognózisban a kiserőművek között 
vettük a figyelembe 
Forrás: Mellékletek és saját becslés 
 
Tekintettel arra, hogy az erőművi kapacitásokra vonatkozó értékek a két 
prognózisban gyakorlatilag megegyeznek, a forrásoldali kapacitás-mérleg ellátás-
biztonsági megítélésére vonatkozó MAVIR megállapításokat a mi prognózisunkra is 
érvényesnek tekintjük. Arra azonban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a 
villamosenergia-ellátás biztonságának kérdése elválaszthatatlan a teljes 
energiaellátás biztonságának kérdésétől. Figyelembe véve, hogy a hazai 
villamosenergia-termelés növelése a jelenlegi és a prognosztizálható jövőbeni piaci 
viszonyok között gyakorlatilag csak gázbázison képzelhető el, a nagyobb 
villamosenergia-import – a hazai erőművi források iránti igény mérséklése révén – a 
gázimport csökkenését, s ez által az ország gázellátási kockázatainak csökkenését 
eredményezi.  
 

4.4.3 A villamosenergia-termelés tüzelőanyag-felhasználásnak 
előrejelzése  

A villamosenergia-termelés tüzelőanyag-felhasználásának előrejelzéséhez a MAVIR 
által használt teherkiosztási modell eredményeit vettük alapul. Ezt két okból is 
megfelelő megoldásnak tekinthetjük. Egyrészről, az erőművi kapacitás-szerkezetre 
vonatkozó feltevések az általunk és a MAVIR által készített prognózisokban 
gyakorlatilag megegyeznek, és a hazai termelési volumenekre vonatkozó 
előrejelzésekben is csak néhány százaléknyi eltérés mutatkozik. Másrészről pedig 
egy ettől teljesen független tüzelőanyag felhasználási szerkezet kimunkálása a 
közüzemi szegmensben az erőművek hosszútávú kapacitáslekötési és 
áramértékesítési szerződéseinek ismeretét igényelné. 
 
A nukleáris energia-felhasználás volumenére vonatkozó előrejelzésünk megegyezik 
a MAVIR-éval, mert a gazdaságossági és a technológiai megfontolások is az 
atomerőmű maximális kapacitáson való üzemeltetése mellett szólnak. A 
nagyerőművi fosszilis tüzelőanyag-felhasználást – a MAVIR-prognózisnak az egyes 
tüzelőhő fajták részarányára vonatkozó feltevéseit megtartva – az általunk 
feltételezett kisebb termelési volumennek megfelelően csökkentettük.  
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4-14. ábra: A villamosenergia-ágazat energiahordozó-felhasználásnak előrejelzése 
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Megjegyzések:  

Az ábra elkészítéséhez használt számszerű adatokat a Zárótanulmány Melléklete tartalmazza 

Gáz: földgáz + inert gáz 

Egyéb: hulladékgáz, hulladékhő 

A háztartási hulladékégetés a megújulókhoz sorolva    

Az atomerőmű, a víz- és szélerőművek, és az import-export szaldó fajlagos hőfogyasztását az új 
konvenciók alapján vettük figyelembe: 

- atomerőmű hőfogyasztása: 33% hatásfok (10 909 kJ/kWh fajlagos hőfogyasztás) 

- víz- és szélerőművek energiafogyasztása: 100% hatásfok (3 600 kJ/kWh fajlagos hőfogyasztás) 

- import-export szaldó energiafogyasztása:  100% hatásfok (3 600 kJ/kWh fajlagos hőfogyasztás) 

Forrás: VESTÉK, Mellékletek és saját becslés 
 
4-15. ábra: A villamosenergia-ágazat fosszilis tüzelőanyag felhasználásának előrejelzése 

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2

PJ

E g y éb
S z én  
O l a j
G áz
M av i r  ö ssz es

 
Megjegyzés:  
Az ábra elkészítéséhez használt számszerű adatokat a Zárótanulmány Melléklete tartalmazza 
Az ábrán az összes fosszilis tüzelőhő felhasználás MAVIR által becsült értékeit is feltüntettük (2005 és 
2010 évekre vonatkozóan)  
Forrás: VESTÉK, Mellékletek és saját becslés 
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Elsősorban az alacsony hatásfokú szénbázisú villamosenergia-termelés 
visszaszorulásának köszönhetően a hazai villamosenergia-ipar fosszilis tüzelőanyag 
felhasználása az elkövetkező években jelentősen csökkenni fog. Az általunk illetve a 
MAVIR által előre jelzett értékek közti (kisebb) különbséget itt is elsősorban az import 
szaldóra vonatkozó eltérő feltevések okozzák (lásd a 4-15. ábrát).   
 

4.4.4 A kereskedő szektor méretének meghatározása és tüzelőanyag-
felhasználásának előrejelzése 

 A villamosenergia-ágazatban a kisebb kapacitású gázmotorok között találunk olyan 
egységeket, amelyek tüzelőberendezése nem éri el a 20 MWth bemenő termikus 
kapacitást. A rendelkezésre álló adatok alapján a nem-kereskedő körhöz tartozó 
gázmotorok 2003 évi villamosenergia-termelését 350 GWh-ra becsüljük, ami 
körülbelül 30%-át tette ki a gázmotorok összes villamosenergia-termelésének (1100 
GWh). A kereskedő-szektor termelésének és tüzelőanyag-felhasználásának 
előrejelzéséhez azzal a feltétevéssel élünk, hogy a kereskedő/nem-kereskedő 
szektorokhoz tartozó villamosenergia-termelés aránya a gázmotorok csoportjában 
változatlan marad. A nem kereskedő gázmotorok gázfogyasztása 2003-ban kb. 3,7 
PJ földgáz volt. Prognózisunk alapján a gázmotorok összes villamosenergia-
termelése 2012-re eléri a 2400 GWh-át, és ezzel a nem kereskedő szektor 
gázfogyasztása hozzávetőlegesen 8 PJ földgáz lesz.   
 
A kereskedő-szektor valószínűsített tüzelőanyag-felhasználási pályája a teljes 
szektorra és a nem-kereskedő szektorra prognosztizált értékek különbségeként 
adódik. 
 
A villamos energia és távhő szolgáltató ágazatok együttes tüzelőanyag 
felhasználásának előrejelzését részletesen a Melléklet tartalmazza. 
4-16. ábra: A villamosenergia-ágazat kereskedő részének várható tüzelőanyag-felhasználása 
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Megjegyzés: Az ábra elkészítéséhez használt számszerű adatokat a Zárótanulmány Melléklete 
tartalmazza. 
Forrás: saját becslés 
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5. Távhő szolgáltatás: keresleti prognózis 
 
Az első részben a távhőszektor kialakulását és fejlődését tekintjük át a kezdetektől a 
kilencvenes évek folyamán történt átalakulásán keresztül a jelenig. Bemutatjuk a 
hatvanas-hetvenes években kiépült távhőrendszer fontosabb szerkezeti jellemzőit, 
különös figyelemmel a távhőtermelő és elosztó rendszerekre, illetve az árképzés 
jellemzőire. A fejezet célja, hogy képet kapjunk a szektor azon paramétereiről, 
amelyek a mai napig éreztetik hatásukat, és a további fejlődés lehetőségének 
mérlegelésekor nem hagyhatóak figyelmen kívül.   
 
A második részben a távhőszektor jelenlegi helyzetét mutatjuk be. Először a 
rendszerváltást követő évtizedben végbemenő átalakulást tekintjük át. Megvizsgáljuk 
a termelésben és fogyasztásban, illetve a szektor szabályozásában és 
„szervezésében” lezajló változásokat. Szólunk a termelés, a fogyasztás és a 
szolgáltatás fontosabb mennyiségi mutatóiról, a szektor résztvevőiről (termelők, 
szolgáltatók, fogyasztók), valamint a szektor működését meghatározó jogi háttérről.  
 
A harmadik fejezetben a távhőszektor jövőjéről szólunk. Áttekintjük az aktuális 
törvényi szabályozás hatásait, elemezzük az 1990-2002 között megfigyelhető 
trendeket, majd megvizsgáljuk a szektor fejlődését meghatározó lehetséges 
szabályozásbeli változásokat és áttekintjük a versenyképességben várható 
elmozdulásokat. Az 1990-2002 közötti időszak mennyiségi mutatóira és a 
szabályozásban, versenyképességben várható (nem számszerűsíthető) változásokra 
építve megpróbálunk előrejelzést adni a keresleti oldal várható alakulásáról.  
 

5.1 A távhőszektor kialakulása (1960-1990) 

Távhőellátás alatt ipari, kommunális és háztartási fogyasztók hővel és melegvízzel 
történő ellátását értjük. A fogyasztók szükséglete irányulhat technológiai, fűtési, vagy 
használati melegvíz igényük kielégítésére31.  
 
A távhőellátás/távfűtés kezdete az ötvenes évekre tehető. A cél a nagy gyártelepek 
ipari fogyasztói hőigényének kielégítése volt (illetve a közeli lakó- és középületek 
ellátása) a villamosenergia-termelés hulladékhőjének felhasználásával. A lakossági 
fogyasztók ellátása csak a hatvanas évek elején vett lendületet, mikor beindultak a 
nagy lakásépítési programok. A sztenderdizált technológiával épülő, nagy számú 
lakást tartalmazó lakótelepi épületek fűtési és melegvíz-igényének kielégítésére a 
legalkalmasabb megoldásnak a távhőellátás látszott.    
 

5.1.1 Távhőrendszerek 

A távhőcélú hő termelése történhetett (1) hőerőmű (2) hőtermelőmű (3) egyéb 
hőforrás segítségével (Fábián 2003, Lipták 2003). 
 
                                            
31 A távhőellátás pontos definíciója: olyan központi hőellátás, melynél egy vagy több hőtermelő létesítmény… 
technológia, fűtési, illetve használati melegvízkészítés céljára … legalább három épületben lévő lakásokat és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségeket lát el hővel és/vagy melegvízzel (Fábián, 2003). 
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A hőerőművek villamosenergia-termelésen kívül távhőszolgáltatási célra is termelnek 
hőenergiát. A (i) kondenzációs erőmű elsődleges rendeltetése villamosenergia-
termelés. Ezek olyan régi erőművek is lehetnek, melyek egy-egy város 
villamosenergia-ellátására építettek, de idővel kiszorultak a villamosenergia-
ellátásból, távhőtermelésre azonban átalakíthatóak voltak. A (ii) fűtőerőmű kapcsolt 
villamosenergia-termelés mellett termel hőenergiát. 
 
A hőtermelőművek csak hőenergiát termelnek távhőszolgáltatási célra. A (i) 
fűtőművek elsődlegesen távhőszolgáltatási célra termelnek hőenergiát, forró víz- 
vagy gőzkazánokban. Teljesítményük néhány MW-tól néhány száz MW-ig terjed. A 
(ii) kazántelepek (ipari vagy egyéb) elsősorban az üzembentartó saját hőigényét 
elégítik ki, de ezen túlmenően távhőszolgáltatást is végeznek. 
 
Egyéb hőforrások a hévizek, a kommunális szemét, ipari hulladékok 
hasznosításából, elégetéséből származó hőenergiát értékesítik.   
 
A lakásfejlesztéssel és a távhőellátással kapcsolatos stratégiát a második ötéves 
tervben (1961-1965) fogalmazták meg. Eszerint a lakótelepek elhelyezésekor fontos 
szempont volt, hogy azok valamely közeli erőmű hulladékhőjével legyenek fűthetőek. 
A lakások 60%-át távfűtéssel, tömbfűtéssel, vagy egyedi központi fűtésű 
berendezésekkel kellett ellátni.  
 
A lakótelepek építésekor a legfőbb szempont a beruházási költségek minimalizálása 
volt. Az üzemeltetési költségek alacsonyan tartása és az energiahatékonyság 
érdekében semmilyen többlet ráfordítás nem történt. Az olcsó, korlátlan 
mennyiségben rendelkezésre álló szénhidrogén alapú tüzelőanyag, valamint az 
olcsó munkabér következtében az üzemeltetési költségek alacsonyak voltak, ezért 
az energiapazarló megoldások is vállalhatóak voltak a beruházási költségminimum 
érdekében.  
 
A lakásokat előregyártott, anyagtakarékos, könnyen szerelhető, szakmunkát alig 
igénylő, túlméretezett és energiapazarló fűtési rendszerekkel látták el32. Ezek a 
rendszerek eleve kizárták a fogyasztói oldal igény szerinti szabályozását, illetve a 
lakásonkénti elszámolás lehetőségét. A lakótelepek fűtési rendszerei egymástól 
elkülönülten (szigetüzemként) működtek, így az együtt-üzemeltetésből származó 
előnyöket sem lehetett kihasználni. Az építési technológiából fakadóan a panelek 
hőkibocsátási tényezői igen magasak voltak, ami a fogyasztási oldalon jelentős 
hőveszteséget okozott33. A fentiek következtében a hőforrásokban lévő keringtető 
szivattyúk a szükségesnél lényegesen nagyobb forróvíz-mennyiséget keringtettek, 
ami a rendszer villamosenergia-fogyasztását jelentős mértékben megnövelte.    
 
A lakótelepi lakások távhőellátását, az ellátó berendezések tervezését-kivitelezését 
normatív értékekre alapozott sarokpontok szerint határozták meg. Előre 
meghatározták az épületek melegvíz és hőszükségletét (max 50 l/fő/nap fogyasztás, 

                                            
32 A szakma ezeket nevezi állandó tömegáramú, átfolyó egycsöves rendszereknek (Lipták, 2003). Ezeket a 
rendszereket csak a kilencvenes évektől kezdték átalakítani. Fordulatszám-szabályozós keringtető szivattyúk 
beépítésével, a hőközpontok átépítésével változó tömegáramú, átkötőszakaszos egycsöves rendszereket hoztak 
létre. Ekkor kerültek beépítésre a hőközponti fogyasztásmérők és a változó tömegáram fogadására alkalmas 
szabályozók is.  
33 A 60-as és 70-es években épült panelek tényleges hőkibocsátási tényezők k=0,8-1,1 W/m2K értékűek voltak 
(Fábián, 2003) 
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50 C csapolóhelyi hőmérséklet, 20 C lakótéri hőmérséklet), a fűtési idény óraszámát 
(4360 óra/év), a fűtési határhőmérsékletet (12 C) stb.   
 
Az 1973-as olajárrobbanás érdemlegesen nem változtatott a beruházási 
költségminimumot elsődlegesnek tekintő megoldásokon. A növekvő energiaárak 
ugyanis a KGST mechanizmusai miatt csak késleltetéssel, tompítva jelentkeztek a 
szocialista blokk országaiban. Mivel akkorra az erőművek hulladékhőkapacitását már 
nagyrészt kihasználták, a további (töretlen) igénynövekedést a lakótelepek 
közelében épülő olcsó, szovjet forróvíz-kazánokkal ellátott fűtőművek segítségével 
elégítették ki.   
 

5.1.2 Szabályozás és távhő díjak 

A fűtési rendszerek technikai jellemzői nem tették lehetővé a fogyasztói hely szerinti 
mérést, ezért a díjmeghatározás átalánydíj formájában történt. Átalánydíj esetén a 
szolgáltató nem -GJ-ban mért- hőt értékesít, hanem fűtést és melegvizet biztosít a 
fogyasztónak. A fűtési általányt a fűtött légtérfogat, a melegvíz átalányt pedig az 
együtt élők létszáma, illetve a lakás alapterülete alapján számított (becsült) 
vízköbméter után kellett megfizetni. Az átalánydíjak ún. egytényezős (egytarifás) 
egységárak voltak, vagyis minden számlázott mennyiség ugyanannyiba került. A 
fizetett díj nem volt arányban az elfogyasztott hőmennyiséggel, így annak mértékét a 
fogyasztó nem tudta befolyásolni. 
 
A távhőszektor kialakulásának és expanziójának idején a lakossági tarifákat 
központilag határozták meg és államilag dotálták34. A lakossági árak dotálása 1991-
ig tartott. Az árkiegészítés mértéke kezdetben 50%-os volt, a nyolcvanas évek 
elejére elérte a fogyasztói ár 70%-át, majd újra csökkenni kezdett, mígnem 1991-ben 
megszűnt. Mindez a gyakorlatban azt jelentette, hogy minden, a fogyasztó által 
kifizetett forinthoz az állam 1,1-2,3 forint árkiegészítést folyósított (Varga, 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
34 1980-ig a nehézipari miniszter, 1980-tól az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke, 1991-92 között az ipari és 
kereskedelmi miniszter volt az árhatóság (Varga 2003). A lakossági árkiegészítés mértékét 1988-ig a 
pénzügyminiszter, 1991-ig a kormány határozta meg településenként. A nem lakossági tarifák árhatósága a 
település Tanácsa volt, így azok településenként eltérőek voltak (igaz, az ármegállapításra előterjesztett díjakat 
1992-ig egységes irányelvek és kalkulációs sémák szerint kellett meghatározniuk a távhőszolgáltató 
vállalatoknak). 
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5-1. ábra: A távhődíjak állami dotálásának alakulása 1966-1991, Ft/év 
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Megjegyzés: Egy 52 nm alapterületű, havi 9 köbméter melegvíz fogyasztású, 3 fős lakásra 
vonatkoztatva. 
Forrás: Varga András (2003): Árképzés, ármegállapítás és díjrendszer változásai a magyar 
távhőszolgáltatásban (A távhőszolgáltatás Magyarországon 1950-2001) 
 
A hatvanas-hetvenes években kiépült távhőszolgáltató rendszereket tehát az 
alábbiak jellemezték: 
 
Termelési oldalon: a kapcsolt energiatermelés alacsony részaránya, gáztüzelésű 
forróvíz-kazánokkal megépített fűtőművek dominanciája.  
Elosztási oldalon: túlméretezett, nagy hőveszteségű távfűtő-hálózatok, egymástól 
elkülönült, szigetüzemben működő távvezeték-rendszerek. Állandó tömegáramú 
keringtetés, magas előremenő hőmérséklet és alacsony primer hőmérsékletlépcső.35 
Lakossági oldalon: kézi üzemeltetésű, mérő és szabályozó berendezések nélküli 
hőközpontok, túlméretezett, a lakásokban nem szabályozható fűtési rendszerek, 
államilag dotált, átalánydíjas elszámolás. 
 

5.2 A távhőszektor a kilencvenes években (1990-2002)36 

5.2.1 Termelés és fogyasztás 

A kilencvenes évek elején bekövetkezett gazdasági összeomlás az energiaszektorra, 
és ezen belül a távhőszektorra is drasztikus hatást gyakorolt. A rendszerváltást 
követően, megindult a piacgazdaságra történő átmenet és megszűnt a veszteséges 
iparágak állami dotációja. Ennek következtében 1989-93 között a bruttó hazai termék 
(GDP) 15%-al csökkent, miközben az összes primer energiafelhasználás (TPES) 

                                            
35 Az előremenő hőmérséklet a fűtőműből kiáramló víz hőmérséklete, a  hőmérsékletlépcső pedig  a visszatérő 
víz hőmérséklete. Magas előremenő hőmérséklet és alacsony hőmérsékletlépcső azt jelenti, hogy rendszert 
(túlzottan) nagy hőleadásra és/vagy nagy hőveszteségre kalibrálják.    
36 A távhő szektorról rendkívül nehéz megbízható adatokat találni. Az engedélyező hatóságok (a Magyar 
Energia Hivatal és az önkormányzatok), a távhőszolgáltatók, és egyéb (érdekvédelmi) szervezetek egymástól 
függetlenül, különböző tartalommal készítenek kimutatásokat a távhőszektorról, amelyeket gyakran nem is 
publikálnak. Munkánk során elsősorban a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Egyesülete gondozásában 
megjelent Magyar Távhő Évköny (legutolsó kiadás 2001-ben), és a Magyar Energia Hivatal Villamos Energia 
Statisztikai Évköny (VESTÉK 2000, 2001, 2002) sorozatainak adataira támaszkodtunk, de használtunk 
közvetlenül az Energiaközpont Kht-től kapott számadatokat is. 
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25%-os esést produkált.37 A gazdaság összehúzódását majd kétszeresen 
meghaladó mértékű TPES csökkenés elsősorban a veszteséges, energiaintenzív 
ágazatok (vas- és alumíniumkohászat, nehézvegyipar, bányászat stb.) összeomlása 
okozta.  
 
A távhőszektor összehúzódása követte a teljes primer energiafelhasználásban 
bekövetkezett csökkenést: 1990-2000 között mind a távhőtermelésben felhasznált 
energiahordozó-felhasználás, mind az értékesített távhő mennyisége egyharmadával 
esett vissza38. A csökkenés hátterében szinte teljes egészében az ipari 
távhőfogyasztás 50%-os csökkenése állt. Az ipari fogyasztás csökkenését ugyan a 
többi szektor stabilizálódó felhasználása nem volt képes ellensúlyozni, a 
távhőfogyasztás visszaesését némileg tompította. A lakossági és közületi fogyasztók 
száma a kilencvenes évek folyamán stabilizálódott: a vezetékes gázellátás növekvő 
elterjedése ellenére a távfűtött lakások száma 1990-2000 között nem csökkent, a 
közületek felhasználása pedig közel 20%-al nőtt.   
 
 
5-2. ábra: A távhőszektor fogyasztási szerkezete 1990-2002 (TJ/év) 
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Forrás: Magyar távhő évkönyv 1994-2002 számai  
 
 
A távhőtermelés tüzelőanyag-felhasználásában a 33%-os volumenbeli csökkenés 
mellett erőteljes szerkezeti átrendeződés ment végbe. 1990-2002 között a szilárd 
tüzelőanyag (szén) és a fűtőolaj részaránya egyaránt harmadára esett vissza, 
miközben a gáztüzelés aránya 50%-ról 70%-ra nőtt. A szerkezeti változások mögött 
elsősorban az ipari célú távhőszükséglet visszaesése, és az azt kielégítő szenes 
erőművek hőtermelésének csökkenése áll.  
 
 

                                            
37 A primer energia-felhasználás 1350-ről 1050 PJ-ra csökkent (Molnár 2003). 
38 Sokatmondó az a tény, hogy a távhőtermelés primer energiahordozó-felhasználásának csökkenése (33%) 
arányaiban megegyezik a távhőfogyasztás csökkenésével (33%). Ez azt jelzi, hogy a miközben a gazdaság 
egészének energiaintenzitása jelentős mértékben csökkent, a távhőszektorban ezidő alatt semmilyen 
modernizáció nem történt.  
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5-3. ábra: A távhőtermelés tüzelőanyag-szerkezete 1990-2002 (TJ/év) 
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Forrás: Magyar távhő évkönyv 1994-2002 számai  
 
 

5.2.2 Szabályozás  

A kilencvenes évek elején a tulajdoni viszonyok is jelentős mértékben átrendeződtek. 
A közcélú erőművek jelentős részét privatizálták, miközben a kizárólag 
távhőtermeléssel foglalkozó távhőtermelők (fűtőművek) és a távhőszolgáltató 
társaságok önkormányzati tulajdonba kerültek. Miközben a privatizált erőműveket 
tőkeerős szakmai befektetők vásárolták meg, az elöregedett, korszerűtlen fűtőművek 
a távhőhálózattal együtt a forráshiánnyal küszködő önkormányzatok tulajdonába 
kerültek. Ráadásul a műszakilag egységes távhőrendszerek is több tulajdonos között 
oszlanak meg, a szolgáltatás határa és a tulajdoni határok immáron nem esnek 
egybe.39  
 
A hatósági jogkörökben szintén jelentős átrendeződés ment végbe. Közcélú 
erőműben (kapcsoltan) termelt hő esetében 1991-től az ipari, kereskedelmi és 
idegenforgalmi, majd a gazdasági, jelenleg a gazdasági és közlekedési miniszter 
látja el az ármegállapítói feladatokat. A lakossági végfelhasználói távhőárak 
szabályozása 1992-ben önkormányzati hatáskörbe került. Mivel azonban az 
önkormányzati rendeletek megalkotása néhány év késéssel követte az 
árszabályozási hatósági jogkör településekhez történő utalását, ténylegesen 1992-
1995 között sok helyütt még a miniszteri árszabásokat alkalmazták. A nem lakossági 
(ipari és kommunális) távhő díjakat a törvény ugyan nem utalta hatósági jogkörbe, az 
önkormányzatok kiterjesztették rájuk is a hatósági ármegállapítás jogát. Árképzés 
tekintetében megjelentek az árképletek, melyek egy inflációval (és egyéb 
tényezőkkel) indexált ársapkás rendszert alakítottak ki (Varga 2003).   
 
Az árkiegészítés megszűnését követően (kilencvenes évek elejétől) kezdett elterjedni 
a vízóra beépítés, ami lehetővé tette, hogy a melegvízfogyasztást a mért 
                                            
39 A hőközpontok pl. gyakran a társasház tulajdoni határain belül helyezkednek el, miközben azok üzemeltetését 
és karbantartását a (tulajdonos) távhőszolgáltató társaság végzi.  
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mennyiségnek megfelelően fizessék a fogyasztók (ne pedig a korábban alkalmazott 
alapterület szerinti normatív vízköbméter után). Ez jelentős megtakarítást tett 
lehetővé, ami a lakossági HMV felhasználás csökkenésében mutatkozott meg (lásd a 
5-2. ábrát). A hőmennyiség mérés szerinti elszámolása valamivel később, a 
kilencvenes évek közepétől kezdett elterjedni. Az egyéni mérés lehetősége azonban 
még mindig korlátozott: sok esetben ugyanis csak a több lakást magába foglaló 
lakótömb mérése megoldott, így az egyes lakók takarékossága marginális hatással 
van saját fűtésszámlájukra.  
 
Az egyéni mérés elterjedésével párhuzamosan kéttarifás árrendszerek alakultak ki: 
az alapdíj (Ft/MW) a fogyasztástól függetlenül, a hődíj (Ft/GJ) a mért fogyasztás 
szerint került meghatározásra. Országos szinten ugyanakkor nem beszélhetünk 
egységes díjrendszerekről: azokat a távhőszolgáltatók a helyi sajátosságok 
figyelembevételével, településenként eltérő módon alakították ki.       
 

5.2.3 A távhőszektor szerkezeti jellemzői 

Magyarországon 2002-ben 95 településen 228 távhőszolgáltató rendszer működött. 
A távhőszolgáltató rendszerek felépítése rendkívül sokszínű. A rendszerek helyi 
jellegűek, nincsenek országosan egységes rendszerbe összekapcsolva. Jelentős 
eltérések vannak a hőforrásokban, a felhasznált tüzelőanyag fajtáiban, eltérőek a 
szolgáltatott távhő műszaki paraméterei és a szolgáltatás műszaki feltételei. 
Távhőrendszerenként eltérőek a távhőszolgáltatás díjai is, mivel az ármeghatározás 
önkormányzati hatáskörbe tartozik. 
 
Az infrastruktúra nagy része (a fűtőművek zöme és a távhővezetékek) önkormányzati 
tulajdonban van. A hálózatok többnyire túlméretezettek, technikailag elavultak, és a 
nyugati rendszerekhez mérten nagy hőveszteséggel üzemelnek. A veszteségek 
mértékéről nincsenek pontos információk, de a fogyasztási helyen mért 
hőveszteségek a nyugat-európainak a kétszeresére is rúghatnak (Sigmond, 2002).     
 
5-4. ábra: Hőveszteségek Kelet- és Nyugat-Európa távhő rendszereiben 
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Forrás: World Energy Council (2003): Towards local energy systems: revitalizing district heating and 
co-generation in Central and Eastern Europe 
 
Az ábra a kelet európai (CEE) országokban tapasztalható termelési, szállítási és 
felhasználási hőveszteségeket hasonlítja össze a nyugat-európai távhőrendszerek 
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mutatóival40. A kelet-európai országok távhőrendszerei 30-70% közötti 
hőveszteséggel üzemelnek, míg Nyugat-Európában az átlagos hőveszteség alig 
20%. Ha a nyugat-európai kétszeresére becsült fogyasztási veszteséget a rendszer 
valamennyi elemére (termelés, szállítás, felhasználás) kivetítjük, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a magyar távhőrendszer vesztesége duplája a nyugat-európainak. 
Vagyis hatékonysági oldalon valószínűleg nagyon komoly tartalékok vannak a 
rendszerben.     
 
A távhőtermelés 70%-a erőművi termelésből származik. Ez zömében villamos 
energiával kapcsoltan történik, de a csúcsigények kielégítése érdekében 
csúcskazánokat is üzemben tartanak. A kizárólag hőtermelés céljára szolgáló, 
zömében önkormányzati tulajdonban lévő fűtőművek szerepe fokozatosan csökken, 
jelenleg az összes hőtermelésnek kb. 30-át teszik ki. Az utóbbi években rendkívüli 
mértékben felgyorsult a kis kapacitású, kapcsolt gázmotorok telepítése. Ezek a 
motorok elsősorban az önkormányzati tulajdonban lévő, kiöregedett 
forróvízkazánokat váltották föl. A beruházások nagyrészt harmadik fél (privát 
magánbefektető) közreműködésével jöttek létre.  
 
 
5-1. Táblázat: A távhőtermelés összetétele távhőtermelő egységek típusa szerint (becsült 
adatok!)* 

 1999 2001 
 PJ % PJ % 

Erőművi termelés 38,0 61,2 38,0 65,0
Kapcsolt 32,3 52,0 32,3 55,2

Csúcskazán 5,7 9,2 5,7 9,7
Gázmotorok 0,5 0,8 3,8 6,5
Fűtőművek 23,6 38,0 16,7 28,5
Összes 
távhőtermelés 62,1 100,0 58,5 100,0

Forrás: Sigmond György (2004): Balancing heat supply and heat demand in Hungary 
*A táblázatban szereplő adatok becsült értékek a szerző becslései, hivatalos statisztikákban nem 
megerősítettek. Más szakértői becslések a kapcsoltan termelt távhő arányát magasabbra, mintegy 
70%-osra teszik, a gázmotorok hőtermelését pedig némileg kisebbre.  
 
A távhőtermelés tüzelőanyag-szerkezetében a földgáz dominál: az összes 
tüzelőanyag-felhasználás 70%-t teszi ki. Gázzal üzemel a fűtőművek többsége, a 
gázmotorok, és a (kapcsolt) erőművi termelésben is folyamatosan nő a gázzal 
üzemelő egységek aránya. A szén elsősorban a széntüzelésű erőművek kapcsolt 
hőtermelésében hasznosul; részesedése (2002-ben 17%) folyamatosan csökken. A 
fűtőolaj-felhasználás szintén töredékére esett vissza, jelenleg a teljes hőtermelés alig 
6% történik fűtőolajjal.      
 
 

                                            
40 CEE Max: adott szegmensben tapasztalható legnagyobb hőveszteségi érték, CEE Min: adott szegmensben 
tapasztalható legkisebb hőveszteségi érték, EU: átlagos nyugat európai hőveszteségi érték  
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5-5. ábra: Tüzelőanyag-szerkezet (2002)                          Lakossági fűtési módok 
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Forrás: Magyar távhő évkönyv 2002   
 
A lakosság nagyobb részben fűtési célból, kisebb részben melegvíz ellátás céljából 
veszi igénybe a távhőellátást. A lakossági fűtési igények harmadát központi 
gázfűtéssel elégítik ki, harmadát egyedi gázfűtéssel, hatodát távfűtéssel, a 
maradékot pedig egyéb fűtési módszerrel (fafűtés, szénfűtés,  HTO). 
 

5.3 A távhőszektor jövője: kihívások és lehetőségek 

Az alábbi fejezetben megkísérlünk előrejelzést adni a 2004-2012 időszak várható 
fogyasztására. Először áttekintjük az aktuális törvényi szabályozás hatásait. Ezt 
követően elemezzük az 1990-2003 között megfigyelhető trendeket, majd 
megvizsgáljuk a szektor fejlődését meghatározó lehetséges szabályozásbeli 
változásokat és áttekintjük a versenyképességben várható elmozdulásokat. Az 1990-
2003 közötti időszak mennyiségi mutatóira és a szabályozásban, 
versenyképességben várható (nem számszerűsíthető) változásokra építve 
megpróbálunk előrejelzést adni a keresleti oldal várható alakulásáról.  
 

5.3.1 Szabályozás, törvényi háttér 

A távhőtermelés és -fogyasztás jövőbeni alakulását a szektor műszaki és gazdasági 
versenyképességének alakulása mellett számottevő mértékben befolyásolja a 
törvényi szabályozás. Ennek oka a hatósági beavatkozás terjedelme: a hatósági 
(állami és önkormányzati) árak dominanciája, az önkormányzatok szolgáltatási 
kötelezettsége és rendeletalkotási/szabályozási jogköre, a távhőtermeléssel 
kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétele. 
 
A távhőre vonatkozó szabályozás 1998-ban kiegészült a távhő törvénnyel (1998. évi 
XVIII. Törvény a távhőszolgáltatásról). A törvény célja az volt, hogy (i) véget vessen 
a szektor addigi szabályozását jellemző heterogenitásnak és többszintűségnek, (ii) 
egységes szabályzás alá vonja a monopol távhőszolgáltatási tevékenységet, és (iii) 
közelítse a szektor szabályozását az unió gyakorlatához.  
 
Összességében elmondható, hogy a távhőtörvény a szektor szereplői közötti 
erőviszonyokat a távhőszolgáltató társaságok javára módosította. Vélhetően az 
történt, hogy a szektor által a kilencvenes évek elején-közepén elszenvedett 
pozícióvesztést a kormányzat egy olyan törvény elfogadásával próbálta megfékezni, 
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amely lélegzetvételhez juttatja az érintett társaságokat, lehetőséget adva 
megtépázott piaci pozíciójuk stabilizálására.  
 
Az alábbiakban röviden áttekintjük azon törvényi rendelkezéseket, melyeket a 
kritikusok a fogyasztók kárára és a távhőtermelők és távhőszolgáltatók javára 
könyvelnek el.  
 
Egyetemes felelősség: Mivel a törvény a szolgáltatóval szerződéses viszonyban lévő 
lakóközösséget, lakótömböt tekinti fogyasztónak, a szolgáltató a közösséggel 
szemben érvényesítheti szerződéses jogait. Amennyiben valamelyik lakó nem fizeti a 
távhődíjat, elmaradásáért a többi lakó egyetemleges felelősséggel tartozik. 
 
Közüzemi szerződés megkötése: A közüzemi szerződés megkötése viszonylag 
egyszerű, felmondása azonban annál nehezebb. „…a szerződés létrejöhet a 
szolgáltatásnak az épületrész tulajdonosa, illetve bérlője, használója által történő 
igénybevételével és az igénybevétel bejelentésével” (Tszt 34.§ (1)). A gyakorlatban a 
lakóközösség nevében eljáró közös képviselő – egy személyben – jogosult a 
szerződés megkötésére a távhőszolgáltatóval.  
 
Leválás és a közüzemi szerződés felmondása: A szolgáltatás felmondása rendkívül 
nehéz, ugyanis a törvény nagyon szigorú kritériumokat állít a leválni szándékozó 
fogyasztó elé. A fogyasztónak (i) a távhőszolgáltatással azonos komfortértékű más 
hőellátást kell megvalósítania (ii) meg kell szereznie az épület(rész) valamennyi 
tulajdonosának beleegyezését (iii) viselnie kell mindazon költségeket, melyek a 
fogyasztói berendezéseknek a felmondás következtében szükséges műszaki 
átalakításával kapcsolatban felmerülnek, stb. (Tszt 35.§ (2)). 
 
Mérés és költségmegosztás: A törvény által előírt kötelező hőközponti mérés sok 
esetben csupán a fogyasztónak tekintett lakótömb, társasház, épületrész stb. 
fogyasztását képes mérni. Ebben az esetben a több lakásból álló fogyasztási egység 
mért fogyasztását továbbra is valamilyen arányosítással (m2 vagy lég m3  alapon) 
határozzák meg. Az egyéni hőfogyasztás csökkentése ekkor a teljes lakóközösség 
összfogyasztásának marginális csökkenésén keresztül hat vissza a fogyasztó 
távhőszámlájára.   
   
Magas alapdíjak: Az alapdíj a teljes havi távhődíjnak gyakran a felét is kiteszi. Ennek 
következtében az energiatakarékossági intézkedések díjfizetésre gyakorolt hatása 
erősen lecsökken. A helyzetet tovább súlyosbítja, mikor a több lakásból álló 
épületrész fogyasztását normatív alapon osztják meg az egyes lakások között. 
 

5.3.2 Fogyasztási és termelési tendenciák (1990-2003) 

A keresleti oldalon az elkövetkező években nem számíthatunk jelentős változásra. A 
nyolcvanas évek közepétől erőteljes csökkenést mutató ipari távhőfogyasztás 
további számottevő visszaesése nem várható. A kezdeti csökkenést a 
távhőrendszerekbe kényszerített vállalatok kilépése és a rendszerváltást kísérő ipari 
recesszió váltotta ki. A szerkezetváltás befejeződése és a gazdasági növekedés 
megindulása a kilencvenes évek végére érezhetően lelassította az ipari 
távhőfogyasztás csökkenésének ütemét. Az utóbbi négy év stagnáló fogyasztást 
eredményezett, az évenkénti növekedés vagy csökkenés gyakorlatilag a fűtési idény 
átlaghőmérsékletétől függően alakult. 
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5-6. ábra: A lakossági, ipari és közületi távhőfogyasztás alakulása 1990-2002 (TJ/év) 
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Forrás: Magyar távhő évkönyv 1994-2002 számai  
 
A kilencvenes évek fogyasztáscsökkenése elsősorban az ipari célú 
távhőfelhasználás visszaesésével magyarázható. A gazdasági szerkezetváltás és az 
ipari termelés csökkenése számos nagy hőfogyasztó vállalat megszűnésével járt, a 
korábban a lakossággal közös távhőrendszerbe kényszerített ipari fogyasztók 
leválásával pedig a megmaradó hőfogyasztók egy része is elveszett. Mindez igen 
komoly, mintegy 50%-os ipari távhőfogyasztás-csökkenést eredményezett.  
 
A lakossági távhőfogyasztás (a HMV fogyasztás kismértékű csökkenését leszámítva) 
a kilencvenes években nem változott. Sem a távhővel ellátott lakások száma, sem az 
egy lakásra jutó fogyasztás nem csökkent számottevően, jóllehet a lakossági 
távhődíjak az ártámogatás megszűnését követően rendkívüli módon megdrágultak, 
ráadásul a lakások fogyasztásának egyedi mérése a legtöbb esetben még nem 
megoldott. Bár az alternatív fűtési módok árelőnye az utóbbi évtizedben igen jelentős 
(25-40%) volt, ennek ellenére a leválások száma minimális volt. Ez részben a váltás 
jelentős egyszeri költségével, részben a leválások elé gördített törvényi 
nehézségekkel magyarázható41. Lakossági oldalon egyedül a HMV fogyasztásban 
figyelhető meg némi csökkenés, ami a vízórák felszerelésének és az egyedi mérés 
lehetőségének megteremtésével magyarázható. 
 
 
 
 
 
 

                                            
41 A leválást megnehezítő törvényi rendelkezésekről már bővebben szóltunk az 5.3.1 „Szabályozás, törvényi 
háttér” c. részben. 
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5-7. ábra: Tüzelőanyag-felhasználás 1990-2002 (TJ/év) 
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Forrás: Magyar távhő évkönyv 1994-2002 számai  
 
Tüzelőanyag-felhasználás tekintetében a mennyiségi csökkenés alapvetően a szén- 
és a fűtőolaj-felhasználás rovására ment végbe. Ezen tüzelőanyagok éves 
felhasználása hozzávetőlegesen harmadára esett vissza, miközben a 
gázfelhasználás volumene lényegében nem változott. Ennek köszönhetően a földgáz 
részesedése az összes tüzelőanyag-felhasználáson belül 70%-ra nőtt. 

5.3.3 A versenyképesség várható változása és a jövőbeni 
távhőfogyasztás előrejelzése (2004-2012) 

A piaci viszonyok fokozatos térnyerése a távhő versenyhátrányának csökkenését 
eredményezheti: a lakossági és ipari gázárak arányának megváltozása, a lakossági 
gázártámogatás megszűnése, a szenes erőművek fokozatos kiszorulása és a 
rendszerben meglévő hatékonysági tartalékok kihasználása középtávon jelentősen 
javíthatják a távhő piaci pozícióit.    
 
A lakossági gázárak folyamatos és differenciálatlan támogatása hosszú távon 
elképzelhetetlen, így a távhő gázfűtéssel szembeni jelenlegi versenyhátránya a 
következő időszakban valószínűleg csökkenni fog. A lakossági és ipari gázárak közti 
keresztfinanszírozás előbb-utóbb megszűnik, és a földgázszektor liberalizációjával 
párhuzamosan a lakossági gázárak relatív drágulása várható.42 Mindez azt 
eredményezi, hogy a mindenkori gázártól függetlenül a gázalapú távhő 
energiaköltsége a gázfűtéshez képest feltehetően csökkeni fog.     
 
A lakossági gázár-támogatást középtávon vélhetően rászorultsági elven működő 
differenciált támogatások váltják fel, melyek fűtési módtól függetlenül védik a 
szociálisan kiszolgáltatott rétegeket.  
 

                                            
42 Bár a távhőtermelés több, mint 70%-a gázzal történik, a távhő tüzelőanyagköltségének relatív drágulásával 
nem számolhatunk. A szektor liberalizációja az ipari fogyasztók számára már ez évben megnyitja az olcsóbb 
földgázbeszerzés lehetőségét, amivel a nagyobb fogyasztók vélhetően élni is tudnak majd. A lakosság számára a 
piacnyitásból származó árelőnyök azonban csak késleltetve és kisebb mértékben jelentkeznek.    
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Mindezek a változások vélhetően azonban nem járnak a lakossági felhasználás 
komolyabb növekedésével (ennek eleve korlátot szab a távhővel gazdaságosan 
ellátható körzetek száma), ahhoz azonban hozzájárulhatnak, hogy megakadályozzák 
a lakossági fogyasztók rendszerről történő leválását. A lakossági távhő-felhasználás 
ezért az elkövetkező 8-10 év során várhatóan a jelenlegi szinten marad. 
 
Természetesen a lakossági felhasználás növekedése sem zárható ki, ehhez 
azonban elengedhetetlen a megfelelő szabályozás, illetve a rendszer 
karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges összeg rendelkezésre állása. 
Debrecenben az utóbbi egy-két évben például látványos fogyasztásbővülés 
figyelhető meg, elsősorban új lakossági fogyasztók bekötésének köszönhetően. 
Budapesten a belvárosi, egyedi gázfűtéses lakások távhőre történő átállításának 
lenne realitása, amennyiben azt a levegőtisztasági megfontolások társadalmilag 
indokolttá, a költségviszonyok pedig gazdaságilag elfogadhatóvá tennék. Mivel 
azonban a lakossági fogyasztás bővülése erősen szabályozásfüggő, 
prognózisunkban nem számolunk annak növekedésével.  
 
A távhő versenyképességének javulása elsősorban a közületi és az ipari szektorban 
eredményezhet fogyasztás bővülést: mindkét szektorban jelentős piaca lehet a 
versenyképes áron kínált távhőszolgáltatásoknak. Méretüknél és fogyasztásuknál 
fogva ezen szereplők rendszerre történő csatlakoztatása viszonylag gazdaságosan 
megoldható, az ipari célú fogyasztók pedig a hőigényük éves kiegyenlítettsége okán 
különösen vonzó célpontjai lehetnek a távhőszolgáltatóknak. Annál is inkább, mert a 
kapcsolt termelés hatékonyságbeli előnyei akkor mutatkoznak meg igazán, ha a 
fogyasztás éves szezonalitása enyhíthető, és a hőtermelés a nyári hónapokban sem 
esik egy bizonyos szint alá. Prognózisunkban az ipari célú felhasználás évi egy 
százalékos növekedésével és a közületi fogyasztás jelenlegi szinten történő 
stabilizálódásával számolunk.          
 
5-8. ábra: A távhőfogyasztás előrejelzése 2004-2012 (TJ) 
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Forrás: Magyar távhő évkönyv 1994-2002 számai, és saját becslés 
 
Prognózisunkban az ipari távhőfogyasztás mérsékelt, évi egy százalékos 
növekedésével, és a lakossági HTM fogyasztás évi egy százalékos csökkenésével 
számolunk. A többi fogyasztási szegmensben nem számítunk változásra.  
 
A távhő szolgáltató ágazat tüzelőanyag felhasználásának előrejelzését a villamos 
energia-termeléssel együtt a Melléklet tartalmazza. 
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5.4 Saját célú tüzelőberendezések 

Bár szigorúan véve nem a távhõszolgáltatáshoz tartozik, itt kell tárgyalni azokat a 
kibocsátás kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó, 20 MWth bemenõ 
hõteljesítmény feletti tüzelõberendezéseket, melyek sem hálózati célú villamos 
energia termelést, sem távhõtermelést nem végeznek.  
 
Ez a kör rendkívül heterogén tevékenységet folytat. Ide tartoznak a saját célú ipari 
hõtermelõ berendezések a különbözõ iparágban (gyógyszergyártás, vegyipar, 
élelmiszeripar, stb.), többek között mezõgazdasági üzemekben (jellemzõen 
melegházakban, kertészetekben), valamint a különbözõ intézmények saját célú fûtési 
berendezései (jellemzõen kórházakban). A tevékenységek eltérõ jellege miatt e kör 
nagyon nehezen kutatható, valamint az ide tartozó adatok nemzeti statisztikákban  
történõ megjelenése is eltér a többi kutatott ágazattól. Mindezek miatt a többi 
ágazatban levezetett közgazdasági kutatás helyett e szegmens esetében más 
megközelítést célszerû alkalmazni. 
 
Az elõrejelzés alapjául szolgáló adatok forrása a KvVM, a GKM illetve 
háttérintézményeik/hatóságaik által, létezõ jogszabályok alapján folytatott 
adatgyûjtés. Ez szolgált alapjául 2004. májusában a környezetvédelmi hatóságokon 
keresztül lefolytatott adatpontosítási illetve adatmegerõsítési folyamatnak. Végül ezt 
egy becslés egészítette ki az adatpontosítás óta történt lehetséges változások  
figyelembevétele céljából. 
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távhőszolgáltatás Magyarországon 1950-2001) 
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6. Cementgyártás 

6.1 Bevezetés 

A tanulmány célja a cement-klinker magyarországi gyártásából származó szén-dioxid 
kibocsátás-mennyiség előrejelzése 2012-ig. A 2003/87/EK direktíva alapján a szén-
dioxid kvótakereskedelmi rendszerbe tartoznak azok a cement gyártására szolgáló 
létesítmények, melyek termelése 500 tonna/nap termelési kapacitáson felüli. A 
cement gyártásakor felszabaduló szén-dioxid emisszió egy része fosszilis 
energiahordozók elégetésének eredménye Folyamatalapú emisszió elsősorban az 
alapanyag mészkő és dolomittartalmának köszönhető. Magyarországon a dolomit 
alapú cement előállítása nem jellemző. 
 
A következőkben először jellemezzük a cementgyártás alapvető folyamatait, 
körülhatároljuk a vizsgált termékek körét, és általános áttekintést nyújtunk az 
iparágról. Ezután bemutatjuk az elmúlt évek termelési és fosszilis tüzelőanyag 
felhasználási adatait és azok becslési módját, és megmutatjuk, hogy a cement 
termelését 100%-ban a kereskedő cégek adják. Végül bemutatjuk a jövőbeli termelés 
előrejelzésének módszerét és eredményeit. 
 
A cement fő felhasználója az építőipar, konjunktúrája jelentős mértékben az 
építőipari, építési konjunktúrától függ. A beton ma is az egyik legjobb építőanyag, 
szabadon formázható, sokféle igénybevételnek megfelel, környezetkímélő, újra 
feldolgozható. Mindez a cement középtávú stabil jövőjét biztosítja. A cement 
homogén tömegtermék. Szállítása termelési értékéhez képest drága, alapvetően a 
termelés a felhasználás helyére települ. Egy gyár ellátási körzete átlagosan 150 km 
sugarú kör.  
 
A világtermelés kb. 1,8 milliárd tonna. A legnagyobb cementgyártó Kína, a második 
az USA. A cementgyártást a világon mindenütt a koncentráció folyamata jellemzi. A 
nagy szervezetek felvásárolják a meglevő helyi tradicionális kapacitási bázist, 
racionalizálják az irányítási és gazdálkodási mechanizmust, centralizálják a 
beszerzést, raktározást, értékesítést. Mindezek mellett a jelen cementgyárát az 
jellemzi, hogy a mészkövet szolgáltató bánya közvetlen szomszédságába települ, 
szárazeljárással működik, és egyetlen, napi legalább 3000 t kapacitású 
termelővonallal rendelkezik.  
 
 
Helye a TÁOR-ban: 
 
D Feldolgozóipar 

DI (26) Nemfém ásványi termékek gyártása 
  265 Cement- mész- gipszgyártás 
   2651 Cementgyártás 
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6.2 Alapadatok 

 
A bruttó termelés értéke a KSH adatai alapján 2002-ben 53, 2001-ben 50,5 milliárd 
forint volt.  
 
6-1. Táblázat: Volumenindexek, előző év=100 

Év termelői 
belföldi 

értékesítési export 
1999 100,1 97,5 120,0
2000 104,6 103,9 125,4
2001 107,3 110,2 82,8
2002 97,4 98,5 97,8

Forrás: KSH Évkönyvek 
 
A foglalkoztatottak száma 2002-ben 1491 fő volt. 1999-2002 között a 
foglalkoztatottak számát csökkenés jellemezte, évente átlagosan 200 fővel csökkent 
a számuk. A termelékenység mértéke ennek megfelelően az elmúlt négy évben 
növekedett. 
 
6-1. ábra: Termelékenység változása, előző év=100 
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Forrás: KSH Évkönyvek 
 
 
2002-ben az ágazatban 193 ezer Ft/hónap/fő volt a bruttó átlagkereset, ami a 
feldolgozóipari átlagot jóval meghaladja, annak 156%-a. 
 
6-2. ábra: Termelői árindexek a cementiparban 
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6.3 Szereplők és tulajdonosok 

 
Magyarországon az 1960-as években történt jelentős modernizálás, a jelenleg 
üzemelő 4 nagy gyár is ekkor épült. (Rajtuk kívül még a 2000-ben bezárt BÉCEM – 
Bélapátfalvai Cementgyár volt jelentős szereplő.) Az 5 gyár 1988-ban alakult 
gazdasági társasággá, majd 1994-ig a gyárakat 100%-ban privatizálták.  
 
Az ágazatban a KSH adatai szerint összesen 37 cég működik, ebből 30 cég 
létszáma 10 fő alatti. 5 cég 10-49 fős és összesen két nagy cég 4 gyára dominál. A 
kis cementvállalatok éves termelése értékben együttesen mintegy 1%-ot tesz ki, a 
közepes cégeké újabb 7%-ot, így a kereskedésben részt vevő négy gyár piaci 
részesedése 93%-ra tehető. Ugyanakkor naturáliában vizsgálva 2002 után 
gyakorlatilag a termelés 100%-át a kereskedő szektor gyárai adják. Az ágazati 
besorolás alatt található többi cég mérete miatt cementtermelést nem folytat. (A 
cementtermelés rendkívül nagy tőkeigényű tevékenység.) 
 
Az ágazatban jelenleg rendkívül erős az árverseny. A termelési költségek 25-35%-át 
az energia adja. Éppen ezért a cégek elsősorban ezen próbálnak meg megtakarítani. 
A megtakarítás egyik lehetősége az alternatív anyagok, hulladékok kemencefűtésre 
való használata. Ez az EU-ban eléggé elterjedt, Magyarországon azonban jelenleg 
csak Beremenden valósult meg. A magyar tendencia a földgázról az olcsóbb szén- 
és petrolkokszra való átállás, erre a Holcim esetében már sor került, míg a Duna-
Dráva esetében idén fejeződik be az átállás. (A szén lengyel importszén, a 
petrolkokszot a MOL szállítja.) 
 

6.4 A kereskedő cégek 

6.4.1 Holcim Hungária Cementipari Rt, : Hejőcsaba és Lábatlan 

 
A Holcim svájci eredetű cég, a világ vezető cementvállalatainak egyike, kb. 70 
országban működik A magyar gyárak mellett Ausztriában, Lengyelországban, 
Csehországban és Szlovákiában is működik. Az 1994-es privatizációkor a társaság 
egy részét magyar tulajdonosok kapták, az értékpapírok teljes egészében a Holcim 
kezében vannak, az eszközök egy részének tulajdonjoga ma is per tárgya.  
 

• Hejőcsaba: száraz cementgyártás. A jelenleg működő kapacitás duplája áll 
rendelkezésre. A termelővonalak közül az egyik gyakorlatilag áll, 2001, 2002-
ben is csak rövid ideig üzemelt.  

• Lábatlan: nedves technológia, középtávon nincs döntés technológiaváltásról, 
de a gyár saját bevallása szerint 2007-ig eléri a BAT-ot, amihez elsősorban a 
portalanítók hiányoznak. A legöregebb (1868) és legkisebb magyar 
cementgyár.  

 

6.4.2 Duna-Dráva Cement Kft: Beremend és Vác 
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A Duna-Dráva Cenment Kft szintén a világ egyik vezető cementvállalati csoportjához 
a Heidelberg (Schwenck) csoporthoz tartozik. 
 

• Beremend: száraz technológia. A technológia korszerűsítéséről és bővítésről 
döntés született.  

• Vác: száraz cementgyártás. 1963-ban épült a gyár, 1991-ben esett át 
korszerűsítésen, ma is korszerűnek számít. A két vonal közül az egyik 
folyamatosan áll az elégtelen kereslet miatt.  

 
Összességében a cementgyárak átlagosan 60%-os kapacitáskihasználtság mellett 
működnek.  
 

6.5 A termelés előrejelzésének keretei 

 
A termelést a kereslet, a fejlettség szintje melletti cementigény és az import-export 
lehetőségek határozzák meg. A cement felhasználás becsléséhez felhasználjuk a 
felhasználás és termelés eddigi tendenciáit, a cement-felhasználás és a gazdasági 
fejlettség közötti ökonometriai kapcsolatokat, a kereslet változásának egyéb várható, 
számszerűsíthető hatásait. 
 
6-2. Táblázat: A termelés tendenciái a legutóbbi hét évben 

Év Termelés Értékesítés ebből 
export

 E tonna M Ft

Exportarány, 
% 

1996 2747 2769 19,3 0,4 2 
1997 2811 2799 23,5 0,7 3 
1998 2999 2976 27,5 2,4 9 
1999 2980 2964 32,6 3,4 10 
2000 3326 3332 40,3 5,3 13 
2001 3452 3454 50,0 4,9 10 
2002 3510 3501 50,9 4,2 8 
2003 3641  
Forrás: KSH Évkönyvek 
 
A felhasználás becslése mellett a termelést meghatározzák az export és import 
várható tendenciái. A behozatalt jelenleg semmi nem korlátozza. Mint látható, az 
export értékben 10% körül alakul, mennyiségben viszont aránya magasabb, mert az 
exportot az alacsonyabb árfekvésű értékesítés jellemzi. Az import döntően 
Ukrajnából, kisebb részben Romániából és Szlovákiából származik. Az ukrán import 
fő hajtóereje az olcsó energia, munkaerő és a dollártermelési kényszer. Jelenleg az 
import 6-800 ezer tonna cement évente, ami a hazai felhasználás 15-20%-a. A rövid 
távú hazai termelés prognosztizálása esetében az importarány enyhe csökkenését 
feltételezzük. Ennek jelei 2004-ben már láthatóak, oka, hogy a román és az ukrán 
belföldi cementkereslet is lényegesen növekszik, és miután az általuk külföldre 
értékesített cement rendkívül alacsony, dömpingáron kerül értékesítésre, a hazai 
értékesítés kedvezőbb számukra.  
 
A termelés előrejelzése a cement esetében arra a tényre épül, hogy a cement (és 
általában az építőanyagok) termelése rendkívül szorosan követi az általános GDP 
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fejlődési szintet. Első lépésben megbecsültük az építőanyag-ipar GDP-től és az 
épített lakások számától való függését az építőanyag-ipar termelési volumenének 
előrejelzése céljából. Második lépésben a cementgyártás idősorát az építőanyag-ipar 
és a népesség számának segítségével becsültük. A két regressziós összefüggés43 a 
következő eredményeket mutatja: 

                                            
43 A becslésekhez a Cochrane-Orcutt iteratív regressziós eljárást használtuk fel az idősoros 
regressziós modellek esetén fellépő reziduális autokorreláció kiszűrésére. 
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6-3. Táblázat: Regressziós kapcsolatok, 1985-2003 (n=19) idősorok alapján 
Sorszám Összefüggés, t értékek  R2, 

% 
Durbin-
Watson 

statisztika 
1. 

)50,2()28,9(
0025,0157,124,30

=
⋅+⋅+−=

t
LAKÁSGDPÉPANY  

90 1,72 

2. 
)2,13()5,4(

988,38089,222103
=

⋅+⋅+−=
t

NÉPESÉPANYCEMENT  
97 1,90 

Ahol: 
ÉPANY: Építőanyag ipar volumenindexe 1985=100 
GDP: GDP volumenindexe 1985=100 
LAKÁS: Épített lakások száma, db 
CEMENT: Cementtermelés, ezer tonna 
NÉPES: Népesség száma, ezer fő 
 
 

A következő két ábra mutatja a két regressziós összefüggés illeszkedését grafikusan 
is. 
 
6-3. ábra 

Az épíőanyagipar volumenindexének (1985=100%) 
tényleges és becsült értéke
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6-4. ábra 

A cementerrmelés (ezer tonna) tényleges és becsült 
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A GDP, a népesség száma és a lakásépítés idősorainak előrejelzése alapján készült 
a cementtermelés 2012-ig történő előrejelzése, amit a következő tábla tartalmaz. 
 
 
6-4. Táblázat: A cementtermelés, klinkertermelés és előrejelzése 

Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cementtermelés 
változatlan 
importaránnyal 3452 3510 3641 3772 3961 4086 4273 4457 4639 4848 5075 5340
Cementtermelés 
az import 
csökkenésével    3816 4054 4230 4474 4719 4912 5133 5374 5654
Klinkertermelés44 2624 2703 2767 2862 3041 3173 3356 3539 3684 3850 4030 4241

 
Az egy főre jutó cementfogyasztás ezek alapján 2004-ben 380, 2012-ben 570 
tonna/fő.  
 
A négy gyár (kereskedő szektor) termelése az összes KSH által közölt 
cementtermelés arányában látható az alábbiakban. 
 
 
6-5. Táblázat: A kereskedő szektor részaránya a cementtermelésen belül 

Megnevezés 1999 2000 2001 2002 2003
Összes termelés, ezer t 2980 3326 3452 3510 3641
Kereskedő szektor, ezer t 2588 3051 3320 3504 3568
%-os arány 86,8 91,7 96,2 99,9 98,0

 
Az 1999-2000-es arány az akkor még működő bélapátfalvai gyár termelése miatt 
magasabb. A további években feltételezésünk szerint a kereskedő szektor adja a 
cementtermelés 100%-át. 
 
                                            
44 Az 1 tonna cementre jutó klinker/cement arány feltételezésünk szerint eléri a nyugat-európai szintet, 
a klinker faktor a vizsgált időszakban a jelenlegi 0,76-0,77-ről 0,75 körülire csökken. 
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7. Mészgyártás 

7.1 Bevezetés 

A tanulmány célja a mész magyarországi gyártásából származó szén-dioxid 
kibocsátás-mennyiség előrejelzése 2012-ig. A 2003/87/EK direktíva alapján a szén-
dioxid kvótakereskedelmi rendszerbe tartoznak azok a mész gyártására szolgáló 
létesítmények (forgó vagy égetőkemencék), melyek termelése 50 tonna/nap 
termelési kapacitáson felüli. A mész gyártásakor felszabaduló szén-dioxid emisszió 
egy része fosszilis energiahordozók elégetésének eredménye Folyamatalapú 
emisszió elsősorban az alapanyag mészkőtartalmának köszönhető.  
 
A következőkben először jellemezzük a mészgyártás alapvető folyamatait, 
körülhatároljuk a vizsgált termékek körét, és általános áttekintést nyújtunk az 
iparágról. Ezután bemutatjuk az elmúlt évek termelési és fosszilis tüzelőanyag 
felhasználási adatait és azok becslési módját, és megmutatjuk, hogy a mész 
termelését 100%-ban a kereskedő cégek adják. Végül bemutatjuk a jövőbeli termelés 
előrejelzésének módszerét és eredményeit 
 
Helye a TÁOR-ban: 
 
D Feldolgozóipar 

DI (26) Nemfém ásványi termékek gyártása 
  265 Cement- mész- gipszgyártás 
   2652 Mészgyártás 

7.2 Termelés 

A mészipar termelését az elmúlt 15 évben a fokozatos mennyiségi csökkenés és az 
egyre kevesebb működő gyár jellemezte. A termelés 1985-höz képest felére esett. A 
működő nagyobb gyárak a következőképpen alakultak. 
 
7-1. ábra 
1985-86 1987-89 1990-98 1999 2000-2002 2003- 

Vác 
Beremend 
Hejőcsaba 
Dorog 
Bélapátfalva 
Tatabánya 
Dunaújváros/ 
sintering 
Dunaújváros/ 
konverter 

Vác 
Beremend 
Hejőcsaba 
Dorog 
Bélapátfalva 
Dunaújváros/ 
sintering 
Dunaújváros/ 
konverter 

Vác 
Lábatlan 
Beremend 
Hejőcsaba 
Bélapátfalva 
Dunaújváros/ 
sintering 
Dunaújváros/ 
konverter 

Vác 
Lábatlan 
Beremend 
Hejőcsaba 
Dunaújváros/ 
sintering 
Dunaújváros/ 
konverter 

Lábatlan 
Beremend 
Hejőcsaba 
Dunaújváros/ 
sintering 
Dunaújváros/ 
konverter 

Lábatlan 
Beremend 
Hejőcsaba 
 

 
 
A nagyobb gyárak összesített termelésének alakulása látható az alábbi ábrán. 
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7-2. ábra 

Mésztermelés, égetett mészben, tonna
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Forrás: Magyar Mészipari Szövetség 
 
 

7.3 További alapadatok a KSH szerint 

 
Az ágazatban a három nagy gyáron kívül további hét cég működik, melyek 
kisvállalkozások és oltott mész előállítással és forgalmazással foglalkoznak. 
Árbevételük 2002-ben aránylag jelentős, 200 millió forint körüli volt. Szén-dioxid 
kibocsátás szempontjából viszont nem ezek a cégek tekinthetők jelentős emissziós 
forrásnak, hanem elsősorban a cukorgyárak, melyek a termelési folyamatában 
elsődleges mész előállítására is szükség van. 1985 és 2003 között a bemutatott 
nagy gyárak és a KSH által nyilvántartott, égetett mészre átszámított mésztermelés 
alakulása látható az alábbi ábrán.  
 
7-3. ábra 

A KSH  és a nagy gyárak által közölt termelés 
mennyisége, égetett mészre átszámítva, tonna
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Ezek alapján az összes mésztermelés csökkenése Magyarországon még gyorsabb 
volt, mint a nagy gyárak adatai alapján mérhető, és a mésztermelés koncentrálódása 
is erőteljesebb volt. Míg 1985-ben a 8 nagy mészüzem állította elő az összes mész 
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80%-át, 2003-ban a 3 gyár adja a termelés 99%-át. A termelés csökkenése 1992-ig 
volt látványos, majd egy stagnáló periódus után 1999-től újra felgyorsult. 
 
A mésziparban a foglalkoztatottak száma a KSH adatai szerint 150 és 200 fő között 
ingadozott 1999 és 2002 között, 2002-ben 153 fő volt. A bruttó átlagkereset 2002-
ben 137 ezer forint/hó/fő volt, ami a feldolgozóipari átlagnál 10%-kal magasabb, de 
jóval a cementipari átlag alatt van. 
 
7-4. ábra: Termelői árindexek a mésziparban 
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Forrás: KSH Évkönyvek 

 

7.4 Forrás oldal 

7.4.1 Termelés, szereplők 

 
A mészipar mint láttuk rendkívül koncentrált. A három kereskedő vállalat adja 
gyakorlatilag a teljes mésztermelést.  
 
A kereskedő vállalatok  

 
• Carmeuse Mész Kft. (Hejőcsabai gyár) 
• Holcim Hungária Cementipari Rt. (Beremend) 
• Calmit Lábatlan (régebben Lafarge Aragonit Kft.) 

 
A Holcim Hungária tulajdonában levő gyár is kizárólagos bérmunkában teljes 
egészében a Carmeuse Mész Kft-nek gyárt meszet.  
 
A három gyár kapacitás-kihasználtsága a következő években enyhén növelhető. A 
három kemence nagyjából azonos tulajdonságú, minimális technikai feltételek mellett 
elérheti a napi 500-550 t/nap termelési értéket. Ez a jelenlegi mintegy 370 ezer 
tonnás termeléshez képest akár 25%-kal nagyobb outputot is lehetővé tesz, azaz a 
kapacitás korlátja középtávon nem jelentkezik. 
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7.4.2 Import 

A termelés csökkenésével, a gyárak számának fogyásával összhangban az import is 
növekedésnek indult. Az import forrása elsősorban Szlovákia és Ausztria. Az import 
2000-es 34 ezer tonnás mennyisége 2001-ben megduplázódott, majd 2003-ra 
majdnem elérte a 100 ezer tonnát. Az import oka inkább a minőségi mész iránti 
kereslet növekedése, mint az árelőny volt. Miután a 90-es évek közepéig 
gyakorlatilag nem létezett mészimport, azt valószínűleg a bezáró gyárak (különösen 
a Dunaferr mészüzemének 2002-es leállása) miatti hirtelen támadt piaci rés 
ugrasztotta meg, ezért jogos feltételezésnek tűnik a szabad kapacitások miatti hazai 
termelés lassú növekedése, a hirtelen megugró import újbóli visszaszorulása. 
 

7.5 Felhasználás oldal 

7.5.1 A mésztermékek felhasználói 

 
7-5. ábra: A felhasználók típusai 

 - Adalékanyag acél gyártásához  - 2000 -től stasbil felhasználás
 - Adalékanyag tömörítőbe

 - Cukor
 - Cellulóz és papírgyártás  - Változó felhasználás
 - Szóda, timföldgyártás

 - Mészhomoktégla
 - Falazó és vakoló habarcsok  - növekvő ütemű
 - Gázbeton elemek

 - Útépítés
 - Mély és magasépítés  - Változó
 - Talajstabilizálás

 - Füstgáztisztítás
 - Víztisztítás, ipari vízkezelés  - 2000 -től kismértékben, 2004-től erősen növekvő terület
 - Szennyvíziszap kezelés tőke bevonásával igénye növekedhet

 - Állattenyésztés
 - Földművelés  - Ma még jelentéktelen felhasználási tereület, 

 - növekvő ütemű

Mészfelhasználók

Vas és Acél

Kémia és egyéb 
ipar

Építőanyagipar

Építőipar

Környezetvédelem

Mezőgazdaság

Vas és Acél

Kémia és egyéb 
ipar

Építőanyagipar

Építőipar

Környezetvédelem

Mezőgazdaság

EXPORT EXPORT
 

Forrás: Magyar Mészipari Szövetség 
 

 
A felhasználáson belül két részre kell bontani a hazai és export keresletet. 
 
 
A hazai kereslet esetében az alábbiak várhatók: 
 
Ipari felhasználás: Az acélgyártás felhasználása országos szinten stabil, a Dunaferr 
gyártó kapacitásának leállása miatt forrás-átrendeződés történt. Az egyéb igények 
(főleg az alumíniumgyártás által támasztott) drasztikusan csökkentek az elmúlt 
évtizedben, de a kereslet mára újra stabilnak mondható. Növekvő igénnyel a 
papíripar léphet fel a minőségi papír gyártásához, amely ezt az igényt jelenleg 
importból fedezi.  
 
Építőanyag és építőipar: Az építőanyagok előállítása esetében nemcsak az általános 
konjunktúra hathat a mészfelhasználásra, hanem a változó technológia is. (Pl. új 
típusú téglák gyártása, talajstabilizálás, stb.) 
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Környezetvédelem, mezőgazdaság: Mint az ábrán is látszik, ezek az ágazatok 
lehetnek a későbbiekben az új felvevő piacok.  
 
Export: 
 
Jelenleg az export 30-40 ezer tonna körül alakul évente. A legfontosabb fejlődő 
export piacok Bosznia, Szlovénia és Szerbia-Montenegro, később Ausztria lehetnek. 
A mostani lehetőségek alapján az export 2005-2007 között 50, 2012-ig 80-90 ezer 
tonnára nőhet. 
 

7.6 Termelés-előrejelzés 

Makrogazdasági összefüggések segítségével alapvetően a belföldi felhasználás 
jelezhető előre. A belföldi felhasználás esetében a KSH termelési adataiból indulunk 
ki. Ezt növelve az import és csökkentve az export mennyiségével kapjuk a belföldi 
felhasználást.  
 
A belföldi felhasználást két lépésben becsültük makro idősorok segítségével. 
 
Első lépésben megbecsültük az építőanyag-ipar GDP-től és az épített lakások 
számától való függését az építőanyag-ipar termelési volumenének előrejelzése 
céljából. Második lépésben a mészfelhasználás idősorát becsültük az építőanyag-
ipar, egy termék konjunktúra index és a népesség számának segítségével. A termék 
konjunktúra index a mésztermelés fő ipari felhasználóinak, a vas- és acéltermelés, 
és papírgyártás összetett konjunktúra indexe. A két regressziós összefüggés45 a 
következő: 
 

Regressziós kapcsolatok, 1985-2003 (n=19) idősorok alapján 
Sor-
szám 

Összefüggés, t értékek  R2

, 
% 

Durbin-
Watson 

1. 
)50,2()28,9(

0025,0157,124,30
=

⋅+⋅+−=
t

LAKÁSGDPÉPANY  
90 1,72 

2. 
)15,2()95,5()41,1(

687901820586518753040
=

⋅+⋅+⋅+−=
t

KONJNÉPESÉPANYMÉSZ

 

75 1,65 

Ahol: 
ÉPANY: Építőanyag ipar volumenindexe 1985=100 
GDP: GDP volumenindexe 1985=100 
LAKÁS: Épített lakások száma, db 
MÉSZ: Mésztermelés, tonna 
NÉPES: Népesség száma, ezer fő 
KONJ: Összetett konjunktúra index 
 
A tényleges és a becsült értékek láthatók a következő ábrán a 1985-2003 
időszakra. 

                                            
45 A becslésekhez a Cochrane-Orcutt iteratív regressziós eljárást használtuk fel az idősoros 
regressziós modellek esetén fellépő reziduális autokorreláció kiszűrésére. 
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7-6. ábra 
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Ezek alapján kalkuláltuk 2012-ig a valószínű mészfelhasználást és a mésztermelést. 
Az így kapott mészmennyiség gyakorlatilag megfelel a kereskedői kör termelésének.  
Az adatok az alábbi táblázatban láthatók, égetett mészre átszámítva, ezer tonnában. 
 
 
7-1. Táblázat: A mésztermelés előrejelzése 
Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hazai felhasználás 457 449 440 442 422 400 398 385 377 372 374 392
Hazai felhasználás 

az új kereslettel 
korrigálva 457 449 440 466 452 438 443 433 429 427 432 453

Export 40 38 27 41 46 52 58 62 68 74 80 86
Import 61 94 97 100 72 45 38 12 11 6 12 34

Termelés 436 393 370 407 426 445 463 483 490 495 500 505
Megjegyzések: 
Az adatok 2001-2003 között tényadatok 
A 2004-2012-es hazai felhasználási adatokat a regressziós egyenlet segítségével becsültük. 
A korrigált kereslet az új típusú, a talajjavítás és környezetvédelem által generált keresletet veszi 
figyelembe.  
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8. A kerámia- és porcelántermékek gyártása 

8.1 Bevezetés 

A tanulmány célja az égetett kerámiatermékek magyarországi gyártásából származó 
szén-dioxid kibocsátás-mennyiség előrejelzése 2012-ig. A 2003/87/EK direktíva 
alapján a szén-dioxid kvótakereskedelmi rendszerbe tartoznak azok a kerámia 
termékek gyártására szolgáló létesítmények, melyek termelése 75 tonna/nap 
termelési kapacitáson felüli, és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m3, illetve az égetett 
árusűrűség a 300 kg/m3-t meghaladja. A kerámiatermékek gyártásakor felszabaduló 
szén-dioxid emisszió nagy része fosszilis energiahordozók elégetésének eredménye, 
a keletkező hőt a termékek szárítására és kiégetésére használják. Folyamatalapú 
emisszió elsősorban az alapanyag mészkő és dolomittartalmának, szerves anyag 
tartalmának, illetve a porozitást előidéző adalékanyagoknak (pl. fűrészpor v. 
polisztirol) köszönhető (C(2004)130). 
 
Az IPCC szén-dioxid kibocsátási leltár elkészítésére vonatkozó útmutatása a 
kerámiagyártás folyamatalapú emisszióival nem számol, valószínűleg azért, mert 
nehézséget jelent a különböző összetételű ásványi alapanyagokból származó szén-
dioxid mennyiség számítására egységes képletrendszert meghatározni. (IPCC, 
1996) Ennek következtében az IPCC módszertan szerint készült tanulmányunkban 
szereplő kerámiaipari szén-dioxid számítás alapvetően a tüzelőberendezések 
(szárítók, kemencék) emisszióját jelzi előre, a folyamat alapú emissziók 
mennyiségére csupán egy megközelítő becslést tudunk adni. 
 
A következőkben először körülhatároljuk a vizsgált termékek körét, és általános 
áttekintést nyújtunk az iparágról. Ezután bemutatjuk a 2002-es év termelési és 
fosszilis tüzelőanyag-felhasználási adatait és azok becslési módját, valamint 
meghatározzuk a kereskedői kör részesedését. Végül bemutatjuk a jövőbeli termelés 
előrejelzésének módszerét és eredményeit. 

8.2 A vizsgált vállalati körbe tartozó tevékenységek  

A vizsgált vállalatok tevékenységei a „nemfém ásványi termékek gyártása” 
szakágazat egy részterületét fedik le. Ezek a termékek egységes ágazati 
osztályozási rendszere alapján (TEÁOR) a következő termékcsoportok előállítását 
foglalják magukban (KSH, 2003):  
 

26.2 Kerámiatermék gyártása (kivéve: építési) 
26.21 Háztartási kerámia gyártása 
26.22 Egészségügyi kerámia gyártása 
26.23 Kerámiaszigetelő gyártása 
26.24 Műszaki kerámia gyártása 
26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása 
26.26 Tűzálló kerámiatermék gyártása 

26.3 Kerámiacsempe, -lap gyártása 
26.30 Kerámiacsempe, -lap gyártása 

26.4 Égetett agyag építőanyag gyártása 
26.40 Égetett agyag építőanyag gyártása 
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A termékek jövőbeli termelési tendenciáinak meghatározásakor a rendelkezésre álló 
összesített statisztikai adatokból indultunk ki. Ezek alapján 3 alcsoportot tudtunk 
képezni, melyekre 2 külön statisztikai előrejelzés készült. Ezek a következők: 
1) nem építési célú (26.2) és  
2) építési célú kerámiatermékek (26.3-26.4).  
 
A termékek termelési volumenének alakulása 1985-től 2002-ig az alábbiak szerint 
alakult: 
 
8-1. ábra: Kerámiatermékek termelési volumenének alakulása, 1985- 2002, 1985=100% 
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Forrás: KSH, Iparstatisztikai és Gazdaságstatisztikai Évkönyvek, 1985-2002  
 
 
Az ábrán szereplő volumenindexek és az ágazattal kapcsolatos elemzések alapján 
elmondható, hogy a 80-as évek közepéhez képest jelentősen csökkent a vizsgált 
termékek termelési volumene. A 90-es évek első évei óta a nem építési célú 
kerámiatermékek gyártott mennyisége gyakorlatilag azonos szinten maradt. Az 
építési célú termékek termelése nem esett vissza olyan drasztikus mértékben, mint a 
másik termékcsoporté, az elmúlt néhány évben pedig az építőipari tevékenység 
látványos fejlődésével összhangban erőteljes növekedésnek indult. 

8.3 Az ágazat általános jellemzői, világpiaci tendenciák 

Annak ellenére, hogy a kerámia szektorra koncentrált termelés jellemző  főként 
volumengazdaságossági szempontok miatt, összesen 438 kisebb-nagyobb 
termelőegység működik az ágazatban. A vállalatok termékcsoportok szerinti 
megoszlását mutatja a következő táblázat, melyből kiderül, hogy jelentős számú 
kisvállalkozás is foglalkozik a különböző kerámiatermékek gyártásával, főként a 26.2-
es csoportba tartozó termékek esetén. 
 
8-1. Táblázat: A kerámiaipari vállalatok száma és megoszlása a foglalkoztatottak száma szerint 

Forrás: Kopint-Datorg, 2003 
 

Cégek száma 10 fő alatti 10-19 20-49 50-149 150-249 250-499 500 feletti Összesen
26.2 Kerámiatermék 270 22 24 7 3 3 4 333
26.3 Csempe, lap 20 4 4 3 0 0 1 32
26.4 Égetett agyag ép. anyag 30 6 19 15 1 1 1 73
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Ahogy az előzőekben kiderült, az ágazat az előállított termékek eltérő természete 
miatt nem tekinthető homogén áruszerkezetűnek. A termékekkel szembeni keresleti-
kínálati viszonyok különböznek az egyes termékcsoportok esetében. A 26.2 ponton 
belül a 26.21 – 26.22-as csoportba tartozó háztartási és szaniter kerámiák 
legfontosabb felhasználói a háztartások, a 26.23 – 26.26 csoportba tartozó termékek 
fogyasztója döntően az ipar, míg a 26.3 és 26.4-es termékkategóriák az építőipari 
tevékenységgel hozhatók összefüggésbe. Az égetett agyag építőanyagok hazai 
keresletének kielégítése döntően hazai termelőkapacitásokból történik, a felhasznált 
kerámiacsempe és kerámialapok nagy része importált áru. A nem építési célú 
kerámiatermékek esetében is fontos szerepe van a külpiacoknak, mind az import, 
mind az export jelentős mértékű.  
 
8-2. Táblázat: Egyes termékek exportértékesítésének aránya az összes árbevételhez 
viszonyítva, 2002 

 asztali, háztartási 
finomkerámia 

műszaki 
kerámia 

(vill. szig. 
nélkül)

hőszigetelő, 
tűzálló 

kerámia- 
termék

fali és 
kályha-

csempe, 
padlólap

tégla födém cserép

2002 65,8% 78,8% 73,0% 26,8% 6,5% 13,5% 17,4%
Forrás: KSH, Iparstatisztikai évkönyv, 2002 

 
 
A KSH adatai alapján az elmúlt években a nem építési célú kerámiatermékek kb. 47, 
a nem építési célú kerámiák pedig 53 százalékos arányban részesedtek a 
kerámiaipari értékesítés árbevételéből. (KSH, 2002) A következőkben áttekintjük a 
különböző termékcsoportok egyedi jellemzőit.  
 
Kerámiatermékek 26.21 – 26.26 
A kerámiatermékek gyártása világviszonylatban folyamatosan átterelődik a 
tradicionális gyártóktól (Európa, Japán és USA) a fejlődő régiókba (Kelet- és Dél-
Ázsia, Kelet-Európa, Dél-Afrika). A hagyományos termelők a magas költségű 
alapanyagok alkalmazásának visszaszorításával valamint a termelési tevékenység 
olcsóbb munkaerő-költségű országokba történő kihelyezésével próbálnak 
versenyben maradni. A nagy hagyományokkal rendelkező, régi hírnévnek örvendő 
cégek nagy része magasabb profitrátát biztosító magas minőségi termékekre 
koncentrál, sokan pedig felhagytak a termeléssel. A vállalatok ezen kívül az alkalmi 
étkészletek divatcikké való minősítésével próbálkoznak, változó formatrendekkel 
megjelenve a kerámia étkészleteket egyes gyártóknak sikerült rövidebb élettartamú 
termékké alakítani. Kína válik az iparág egyik legfontosabb szereplőjévé, éves 
termelése 10 milliárd darab körül alakul, ami a világ termelésének 60%-át teszi ki. 
(VNCI, 2003) Magyarországon a Herendi Porcelánmanufaktúra, a Villeroy és Boch 
(egészségügyi kerámia) valamint a MOTIM Kádkőgyártó és Értékesítő Kft. 
árbevétele az összes árbevétel 44%-át teszi ki. 7 középvállalkozás, köztük 3 
háztartási porcelán, 3 tűzálló kerámia és 1 műszaki kerámia gyártó 34%-os 
részesedést mondhat magáénak. 38 kisvállalat 11% körüli részesedéssel bír, és 270 
mikrovállalkozás és 13 db. 10-19 fő közötti kisvállalkozás pedig a piaci árbevétel 6%-
át képviseli. A külföldi tulajdon aránya 70%-os. (Kopint-Datorg, 2003; Kiss, 2003) 
 
Kerámia burkolólapok 26.30 
A kerámia burkolólapok piacát szintén erős konkurencia jellemzi világpiaci szinten. 
Magyarországon az olasz és spanyol gyártók a belföldi piac 2/3-át uralják. A 
Zalakerámia Rt, a Villeroy & Boch, valamint két kisebb romhányi cég végez 
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jelentősebb termelő tevékenységet, az összes hazai termelés 80%-a a Zalakerámia 
Rt-ben történik. Az intenzív piaci verseny egyik jele, hogy a csempék árának 
emelkedése az elmúlt 3 évben a piac éves átlagos 10 százalék körüli bővülése 
ellenére 1% körül alakult. Kályhacsempe-gyártással foglalkozik 8 kisvállalkozás és 
kb. 20 mikrovállalkozás, melyek összességében az ágazati árbevétel 10%-át 
realizálják. Az ágazatban a külföldi érdekeltség 85%-os.  (Kopint-Datorg, 2003; Kiss, 
2003) 
 
Égetett agyag építőanyagok 26.40 
Az építőanyagok piacára az elmúlt években a fokozatos bővülés volt a jellemző. A 
termelt mennyiség ugyan csökkent valamelyest 2002-ben 2001-hez képest, a belföldi 
értékesítés folyamatosan emelkedett. A piac bővülése 2003-ban is folytatódott, sőt 
jelentős új gyártókapacitások létesítése van folyamatban külföldi szakmai befektetők 
által. A németországi Creaton AG pl. cserépgyárat épít Lenti határában, a 
Wienerberger Rt. pedig 14. magyarországi téglagyárát nyitja meg Tiszavasváriban, 
valamint bővíti kisbéri és kőszegi gyárainak a kapacitását. (Figyelő, 2003. november 
18 és 2004. április 1) A tégla és tetőcserép termékek gyártói jellemzően 
felvevőpiacaik közelébe telepítik gyártókapacitásaikat a nagysúlyú termékek magas 
szállítási költségei miatt. Az égetett építőanyagok 75 százalékát teszik ki a 
téglatermékek, melyeket 35 cég 50 gyárában gyártanak. A legnagyobb cég, a 
Wienerberger Rt. 13 téglagyára szinte az egész ország területét lefedi. A 
Wienerberger az alágazati árbevételből kb. 50%-ban részesedik. A nagy 
cseréptermelőké (a tatai és csorna-beledi gyárak) az alágazati bevétel 26%-a. A 20-
50 fő között foglalkoztató cégek együttesen az összes árbevétel 23, míg a 20 fő alatti 
vállalkozások csupán 1 %-át adják. A külföldi tulajdonosi részesedés 75%-os. 
(Kunvári, 2002; Kiss, 2003; Kopint-Datorg, 2003) 

8.4 A kiinduló adatok meghatározása  

Mivel a gyártók egyedi termelési adataihoz történő hozzáférés nehézkes, az 
előrejelzés alapjául szolgáló 2002-es kiinduló adatok meghatározása a 
rendelkezésre álló KSH statisztikák, az Energiaközpont Kht. 2002-es ágazati 
tüzelőanyag-felhasználási adatai és saját számítások alapján történt. Az 
Energiaközpont Kht. által közölt adatok szerint a tüzelőanyag-felhasználás 2002-ben 
a következőképpen alakult: 
 
 
8-3. Táblázat: A kerámiatermelők által 2002-ben felhasznált energiamennyiség az Energia 
Központ Kht. adatai alapján (GJ/év) 

2002 Szén és 
lignit 

Földgáz   
( NCV)

PB gáz 
(propán-
bután) 

Gázolaj 
(kivéve 

közl. célú 
felhaszn.) 

Benzin Megújuló 
energia - 1 

ENERGIA 
ÖSSZES
EN (netto) 

(vill. E 
nélkül)

megújuló 
nélkül 

fosszilis

Tégla,cserép és egyéb anyag gy. 473 076 4 298 112 564 55 335 1 617 911 980 5 740 684 4 828 704
Fosszilis tüzelőanyag-felhasználás 
aránya 8% 75% 0% 1% 0% 16% 100%

Fosszilis tüa-felh. aránya megújuló 
nélkül 10% 89% 0% 1% 0% 100%

 
Forrás: Energia Központ Kht. Évkönyve, 2002 
 
 
A táblázat alapján megállapítható, hogy a nem megújuló fosszilis energiahordozók 
közül döntően gázzal üzemeltetett tüzelőberendezéseket használnak a 
kerámiaiparban, ami főként a nagyobb kapacitással működő külföldi tulajdonban lévő 
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termelőkre jellemző. Bár az egyes tüzelőanyagok felhasználási arányai a valóságnak 
nagyjából megfelelnek, az iparág vállalataival és érdekvédelmi szervezeteivel történő 
konzultációk során kiderült, hogy a fenti táblázatban a valós felhasználásnál jóval 
alacsonyabb értékek szerepelnek. Egyedi vállalati adatok hiányában nemzetközi és 
vállalati forrásokat felhasználva a statisztikákban szereplő tonna termelési 
mennyiségek és fajlagos tüzelőanyag-felhasználási adatok alapján elkészítettük saját 
becslésünket, amiből kiderült, hogy valóban jelentős mértékben elmaradnak a 
tüzelőanyag-mennyiségek a valós felhasználástól.  
 
8-4. Táblázat: A kerámiatermelő vállalatok tüzelőanyag fogyasztásának becsléséhez használt 
termelési és fajlagos energiafelhasználási adatok 

Fajlagos tüzelő-felhasználás, MJ Termelt 
mennyiség GJ/t 

2621 Háztartási és asztali kerámia 12 112 49,21
2622 Szaniteráru 18 062 8,08
2623 Villamos szigetelő 357 8,00
2624 Műszaki kerámia 1 573 3,50
2625 Egyéb kerámiatermék 344 8,00
2626 Tűzálló kerámiatermék 38 994 6,85
263 Fali-, padló- és kályhacsempe 136 554 7,63
264 Építési durvakerámia 2 902 403 1,54
Forrás: KSH adatszolgáltatás; vállalati és nemzetközi fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatok:  
Cerame-Unie, 1998; CII, 2002; EU ATLAS, 1995; Gielen, 1997; Promote Life Project, 2001; 
UNIDO&MITI, 1994 
* Becsült, számított értékek 
 
A termelt mennyiségek és a fajlagos tüzelőanyag-felhasználási értékek segítségével 
a következő tüzelőanyag-felhasználási mennyiségeket becsültük: 
 
 
8-5. Táblázat: Felhasznált tüzelőanyag becsült mennyisége, 2002 
Termelt kerámia-mennyiség, 2002 
tonna Felhasznált energia, GJ 

Építési célú  Nem építési célú Építési célú  Nem építési célú  Összesen  

3038957 71477 5 508 705 1 020 707 6 529 412
 
 
8-6. Táblázat: Energiafelhasználás tüzelőanyag-típusok szerint, 2002, GJ 

Tüzelőanyag Szén és 
lignit  Földgáz   

PB gáz 
(propán-
bután)  

Tüzelőolaj  Benzin  Megújuló  
ENERGIA 
ÖSSZESEN 
nettó, vill. E 
nélkül 

Teljes 
vállalati kör 538 073 4 888 641 641 62 938 1 839 1 037 279 6 529 412
Kereskedő 
vállalatok 474 626 4 312 198 566 55 516 1 622 914 969 5 759 497
Megjegyzés: Az egyes tüzelőanyagok felhasználásának mennyiségét az Energiaközpont Kht. által 
közölt 2002-re vonatkozó mennyiségi arányok feltételezésével számítottuk 
 
A kereskedő vállalatok energiafelhasználásának aránya becslésünk szerint - a 
jelenleg rendelkezésre álló kötelezett vállalati lista alapján - a nem építési célú 
kerámiatermékek energia-felhasználásán (GJ) belül 40,76; a csempe-, padlólap-
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gyártás esetében 88,5, míg a tégla és cserép termékeket gyártók körében 99 
százalékosra tehető. A burkoló és durvakerámia termékeket gyártók körében 
összességében a GJ-ban kifejezett tüzelőanyag-fogyasztás 97,0 százaléka 
tulajdonítható a kereskedő cégeknek.  
 

8.5 Az ágazat termelésének jövőbeli alakulása  

Az egyes termékkategóriák termelésének előrejelzéséhez a 2002-es tényadatokból 
indultunk ki, melyeket a fent bemutatott módon, a termelt mennyiségek és az 
azokhoz tartozó fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatok segítségével határoztunk 
meg. Az Energiaközpont Kht. által megadott tüzelőanyag-összetételt változatlannak 
feltételezve számítottuk ki az előre jelzett termelési volumenekhez tartozó szén-
dioxid emisszió mennyiségét. A tüzelőanyag-összetétel feltételezésünk szerint azért 
tekinthető változatlannak, mert a széntüzelés a kisebb kapacitású építőanyag-
termelő vállalatokra jellemző, melyek sok esetben kevésbé korszerű technológiával 
termelnek és alacsony munkaerőköltségeiket kihasználva közvetlen körzetükben 
értékesítik termékeiket. Ezek a kis cégek nem tőkeerősek, ezért belátható időn belül 
valószínűleg nem ruháznak be új technológiákba, a széntüzelés arányának 
csökkenése tehát abban az esetben várható, ha felhagynak a termeléssel. Az 
építőanyag-ipar előre jelzett konjunktúrája miatt azonban ezt kevéssé tartjuk 
valószínűnek. Amint már említettük, a folyamatalapú emissziók kiszámításához az 
egyes termelők által felhasznált alapanyagok összetételére vonatkozó egyedi 
vállalati adatokra lett volna szükség, melyek nem álltak rendelkezésünkre. Ezek az 
emissziók ugyan a kerámiaiparban az összes emisszión belül jelentős százalékot 
jelentenek, a teljes országos emisszióhoz képest nem tekinthetők meghatározó 
mértékűnek, ezért egyes vállalatoktól beszerzett információk alapján adtunk becslést 
mértékükre. Az építési célú durvakerámia termékek esetében az összes emisszió kb. 
35%-át, a burkolólapok és egyéb finomkerámia termékek esetében pedig a teljes 
emisszió kb. 20%-át teszik ki a folyamatalapú szén-dioxid kibocsátások.  

8.5.1 Nem építési célú kerámiatermékek termelésének előrejelzése 

 
Az egyes termékek, termékcsoportok keresletét meghatározó tényezők 
előrejelzése ideális esetben termékenként történne, de a keresletet meghatározó 
tényezők ismeretében legalább 2 csoport képzése lenne kívánatos (háztartási és 
ipari felhasználású termékek). Megfelelően hosszú időszakra azonban sajnos 
nem állt rendelkezésre olyan idősor, melynek segítségével a háztartási és ipari 
célra gyártott 26.2.-es TEÁOR kódú kerámiatermékek adatait külön lehetett volna 
választani, ezért a teljes termékcsoportra próbáltunk statisztikai becslést adni. A 
háztartási kerámiák iránti keresletet számos tényező befolyásolhatja, pl. a 
háztartások számának, jövedelmének alakulása, a háztartási edények pótlásának 
tendenciái (elhasználódás, divattrendek követése), import, export alakulása 
összefüggésben a háztartási kerámia világpiaci folyamataival (pl. kelet-európai, 
ázsiai olcsó importáru térnyerése). A nem háztartási kerámiák (műszaki, 
szigetelő, tűzálló anyagok stb.) iránti kereslet viszont a felhasználó iparágak 
fejlődésétől, a felhasználók beszerzési forrásainak megválasztásától (hazai – 
import), az exportlehetőségek alakulásától, az egyes helyettesítő termékek 
várható térnyerésétől (pl. műanyag alapú szigetelőanyagok), az árak alakulásától, 
várható állami szabályozástól, intézkedésektől, stb. függhet. Ezeknek a 
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tényezőknek a statisztikai becslésben való szerepeltetése megfelelő adatok 
hiányában nem lehetséges. Előrejelzésünkhöz ezért olyan változókat kerestünk, 
melyek egyik, másik, illetve mindkét termékcsoport gyártásának alakulását 
magyarázhatják.  A becslés eredményeit a következő táblázat tartalmazza. 

 
 
8-7. Táblázat: Nem építési célú kerámiatermékek termelésének becslése. Regressziós 
kapcsolatok, 1985-2003 (n=19) idősorok alapján 
Változó Cochrane-Orcutt becslés 
EUGDP (EU-15 GDP ) 1,08 

(t=0,76) 
HUGDP (magyarországi GDP) 1,23 

(t=2,87) 
EPLAKAS (Épített lakások száma) 0,42 

(t=1,63) 
NEPES (Népesség alakulása) 21,41 

(t=3,39) 
Konst. -22,90 

(t=-3,82) 
R2 0,88 
Durbin-Watson stat. 1,23 
 
Mint látható, a modell magyarázó változói a GDP, az épített lakások száma, a 
népesség alakulása, valamint az EU-15 GDP-jének alakulása. Az alágazatra 
jellemző magas exportértékesítési arány figyelembevétele céljából vontuk az EU-15 
GDP-jét a vizsgálatba, azonban mint az eredményekből látható, ez a termelési 
volumennel nem mutat statisztikailag szignifikáns összefüggést.  Az épített lakások 
száma a szaniter és háztartási porcelán áruk mennyiségével lehet összefüggésben, 
a becslés alapján azonban szintén nem mutatható ki statisztikailag szignifikáns 
kapcsolat. A becslésben szereplő változók mindegyike volumenindexként szerepelt 
az egyenletben (1985=1). 
 
A 8-2. ábra a modellezett és az eredeti adatok illeszkedését, valamint a 2004 utáni 
időszakra becsült mennyiségeket ábrázolja. A gyártás volumene eszerint a ’90-es 
évek elejéig tartó erőteljes csökkenés után tapasztalható közel állandó termelési 
szinten való stagnálás után enyhe emelkedést mutat. 
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8-2. ábra: A nem építési célú kerámiatermékek termelésének valós és becsült mennyisége, 
1985-2012 
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8.5.2 Építési célú kerámiatermékek termelési előrejelzése 

Az építőanyag-termelés (kerámiacsempe és -lap, valamint égetett agyag 
építőanyagok) volumene valószínűsíthetően leginkább az építőipar kilátásaitól függ, 
az építőipari volumenindex idősorával azonban sem a mi számításaink, sem más 
források szerint nem tapasztalható statisztikailag szignifikáns összefüggés. (ld. a 
cementipari előrejelzést, valamint Kunvári, 2002-t) Szakértők szerint leginkább a 
lakossági építkezések határozzák meg az égetett építőanyagok iránti keresletet, bár 
a termékek termelési volumenét egyéb tényezők is befolyásolják, pl. az építkezési 
technológia várható változásai (új technológiák, anyagok térnyerése), állami 
befolyásolás (építkezési hiteltámogatás, illetékek, adók), illetve a burkolóanyagok 
esetében az export/import szerkezet alakulása, stb.  
 
Az építési célú kerámiatermékek becslését a cementipari tanulmányban bemutatott 
építőanyagokra vonatkozó előrejelzés (mely a GDP és az épített lakások számának 
idősora alapján történt) és a népesség számának segítségével végeztük el. A 
modellfuttatási eredményeket a következő táblázat tartalmazza:  
 
8-8. Táblázat: Az építési célú kerámiatermékek termelésének becslése. Regressziós 
kapcsolatok, 1985-2003 (n=19) idősorok alapján 
Változó Cochrane-Orcutt becslés 
EPANYAG (Építőanyagok termelési 
indexe)  

0,86 
(t=5,55) 

NEPES (Népesség alakulása) 10,72 
(t=3,75) 

konst. -10,45 
(t=-3,71) 

R2 0,75 
Durbin-Watson stat. 1,52 
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A modellezett és valós adatok illeszkedését, illetve az előre jelzett termelési 
volument szemlélteti a 8-3. ábra. 
 
8-3. ábra: Az építési célú kerámiatermékek termelésének valós és becsült mennyisége, 1985-
2012 
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Becslésünk alapján tehát a 2003-2012-es időszakban tovább folytatódik az 
építőanyag-ipart az elmúlt években jellemző konjunktúra, bár a 2000-2002-es 
időszak valós adatai által tükrözött (és 2003-ra is jellemző) magas növekedési 
rátánál valamivel alacsonyabb mértékű emelkedést mutatnak az eredmények.  
 
Végezetül a 8-9. Táblázatban bemutatjuk a két termékcsoportra becsült 
mennyiségek alakulását a vizsgált időszakban. 
 
 
8-9. Táblázat: A kerámiatermékek termelésének előre jelzett mennyisége, 2003-2012 

Év Építési célú kerámiatermékek, 
tonna Nem építési célú kerámiatermékek, tonna 

2003 3096335 87759 
2004 3170627 92676 
2005 3251885 94729 
2006 3293116 95650 
2007 3399263 97774 
2008 3489143 96848 
2009 3586215 98027 
2010 3704713 102061 
2011 3843694 108726 
2012 4027145 120350 
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9. Üvegipar 

9.1 Bevezetés 

A tanulmány célja az üvegipari termékek magyarországi gyártásából származó szén-
dioxid kibocsátás-mennyiség előrejelzése 2012-ig. A 2003/87/EK direktíva alapján a 
szén-dioxid kvótakereskedelmi rendszerbe tartoznak azok az üveg gyártására 
szolgáló létesítmények (beleértve az üvegszálat is), melyek termelése 20 tonna/nap 
olvasztó kapacitáson felüli. Az üveg olvasztásakor felszabaduló szén-dioxid emisszió 
nagyobb része fosszilis energiahordozók elégetésének eredménye A folyamatalapú 
emisszió is az üveg olvasztásakor jelentkezik, de aránya az összes széndioxid 
kibocsátáson belül egyharmad alatt marad. 
 
A következőkben először jellemezzük az üveggyártás alapvető folyamatait, 
körülhatároljuk a vizsgált termékek körét, és általános áttekintést nyújtunk az 
iparágról. Ezután bemutatjuk az elmúlt évek termelési és fosszilis tüzelőanyag 
felhasználási adatait és azok becslési módját, és megmutatjuk, hogy az 
üvegtermékek termelésén belül milyen súlyt képviselnek a kereskedő cégek. Végül 
bemutatjuk a jövőbeli termelés előrejelzésének módszerét és eredményeit 
Az üvegipar két területe alapvetően a sík- és öblösüveggyártás, melyek közül 
mennyiségben és értékben az előbbi dominál. Éves termelése mintegy egymillió m2. 
A csomagolóüveg piacon kb. 80 ezer tonnás az éves termelés. Jelentős az import, 
egyrészt a hazai viszonylatban nem gyártott termékek körében (pl. zöld és barna 
palackok), valamint a rendkívül éles árverseny miatt. 
 
 
Helye a TÁOR-ban: 
 
D Feldolgozóipar 

DI (26) Nemfém ásványi termékek gyártása 
  261 Üveg- üvegtermék gyártása 
   2611 Síküveggyártás 
   2612 Síküveg továbbfeldolgozása 
   2613 Öblösüveggyártás 
   2614 Üvegszálgyártás 
   2615 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 
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9.2 Alapadatok 

 
9-1. Táblázat: Volumenindexek, előző év=100 

Üvegipar 

Év Termelői 
Belföldi 

értékesítési Export 
1996 118,5 125,9 106,8 
1997 114,7 105,7 123,6 
1998 96,2 91,5 105,4 
1999 91,7 82,5 101,2 
2000 103,0 102,2 99,8 
2001 97,7 96,9 101,2 
2002 104,3 102,7 103,6 
2003 96,3 97,0 95,6 

 
 
9-1. ábra: Üvegtermelés volumenindexei, 1995=100 
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Az alkalmazásban állók száma az elmúlt években fokozatosan csökkent, 1999-ben 
7554 fő volt, 2002-ben 5802, a csökkenés mértéke aránylag egyenletes, évente 
átlagosan 5-600 fő volt. A bruttó átlagkereset 2002-ben 108 ezer forint, ami a 
feldolgozóipari átlag 86%-a. Ugyanakkor az üvegipar szakágazatai között nagyon 
jelentős a kereseti különbség. A síküveg-gyártásban kiugróan magas, 2002-ben 250 
ezer forintos volt a bruttó átlagkereset, a további üvegipari szakágazatokban 100-120 
ezer forint közötti a hasonló összeg, azaz a síküveg-gyártás az üvegipari kereseti 
színvonal átlagának több mint duplájával jellemezhető. 
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9-2. ábra: Termelői árindexek 
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9.3 Szereplők 

Az üveggyártás története az elmúlt 20 évben elég viharosan alakult. A rendszerváltás 
előtti Üvegipari Művek egysége már a 80-as években megbomlott. A salgótarjáni sík- 
és öblösüveggyár, valamint a pásztói üvegipari gépgyár már 1988 előtt kivált a 
trösztből. A privatizáció az üvegiparban rendkívül hamar indult. A Guardian (amely a 
világ három legnagyobb síküveg-gyártójának egyike) 1988-ban vásárolta meg az 
orosházi gyárat, amely ma a legnagyobb hazai üveggyár Hunguard Kft néven. A Kft 
aránylag töretlenül fejlődött, jelenleg az egyik legjelentősebb magyar exportőr, 
termelésének 70%-át külföldön értékesíti. Alapanyagainak 80%-a hazai, így nagyon 
jelentős a nettó exportja is. 1997-től tükörgyártó sort is működtet.  
 
A csomagolóüvegek piacán az Owens-Illinois a fő tulajdonos, amely az orosházi 
csomagológyáron kívül versenyhivatali hozzájárulással megvette a sajószentpéteri 
csomagológyárat is, amit a monopolista piacok szabályai szerint be is zárt. (Ezt a 
cég annak idején, 2001-ben az orosz válság miatti piacvesztéssel, és a jelentős 
importnövekedéssel indokolta.) 
 
A csomagolóüveg-piacon az Owens Illinois mellett termelt a Tokodi Üveggyár is (kb. 
a magyar piac 15%-át birtokolta). A gyár azonban nagy sajtóvisszhang mellett 2004 
márciusában a termelés leállítására kényszerült a környezetvédelmi engedélyek 
kiadásának elhúzódása, és az emiatti bankkölcsönök elmaradása következtében.  
 
Az APEH társasági adóbevallásai alapján az üvegiparban a jegyzett tőke 52%-a 
külföldi tulajdonban van, 1% az állalmi tulajdon aránya. A síküveggyártásban 
résztvevő vállalatokban 99, a műszaki- és egyéb üveget gyártók körében pedig 70% 
a külföldi tulajdonarány, miközben az öblösüveggyártásban csak 14%. 
 
Kereskedő cégek: (a GKM nyilvántartásában a Hunguard és az Ajka kristály nem 
szerepel,  a Tokodi Üveggyár pedig nem működik): 
 

• Hungguard Kft, Orosháza 

• Egyesült Magyar Csomagolóművek Kft, Orosháza 
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• GE Hungary Fényforrásgyár Kft, budapesti központ, váci és nagykanizsai 
gyárak 

• LIGHTTECH Lámpatechnológiai Kft. Budakeszi (Vác) 

• Rockwool Hungary Kft., Gógánfa 

• ST Glass Rt Salgótarján 

• TOPLAN Tapolcai Bazaltgyapot Kft. 

• Tokodi üveggyár 

• URSA Salgótarján Rt. 

• Ajka Kristály 
A kereskedő cégeken felül jelentősebb szereplők a Salgglas, ahol nincs 
üvegolvasztás, Nagykanizsa, Parád, a Bereg Christal, a Nagykanizsai Üveggyár, 
valamint a KSH adatai szerint további 12 db. 20 fő feletti cég. A 20 fő feletti cégek 
adják az üvegipari termelés mintegy 95%-át. A maradék 5%-on további 100 kis cég 
osztozik. A kereskedő cégek adják a KSH adatai szerint az üvegipari kibocsátás 
mintegy 85%-át és az üvegolvasztás 95%-át. 
 
Az előrejelzést nehezíti, hogy az üveg nem homogén tömegtermék. A KSH 
termékszintű adatszolgáltatása is 10 termékre terjed ki. Ezek adatai a függelékben 
megtalálhatók.  
 

9.4 Előrejelzés 

Az előrejelzésre a nem homogén termékek következtében az ágazat volumenindexét 
használtuk. Az adatok 1986 és 2002 között álltak rendelkezésre,(1985=100%). Több 
modellkísérlet után a következő módon adtunk előrejelzést. Első lépésben előre 
jeleztük az építőanyag-ipar termelését a GDP volumenindexével és a lakásépítések 
számával. Második lépésben az üvegipar volumenindexét az építőanyagi-pari 
termelés alakulásával, az állóeszköz felhalmozással és a népesség számával 
becsültük46. Az eredmények az alábbiakban láthatók. 
 
 

 
Regressziós kapcsolatok, 1985-2002 (n=18) idősorok alapján 

Sor-
szám 

Összefüggés, t értékek  R2, 
% 

Durbin-
Watson 

statisztika 
1. 

)50,2()28,9(
0025,0157,124,30

=
⋅+⋅+−=

t
LAKÁSGDPÉPANY  

90 1,72 

2. 
)12,2()14,1()28,2(

34,01338,022103
=

⋅+⋅+⋅+−=
t

NÉPESÁLLESZKÉPANYÜVEG

 

60 1,85 

 
 

                                            
46 A becslésekhez a Cochrane-Orcutt iteratív regressziós eljárást használtuk fel az idősoros 
regressziós modellek esetén fellépő reziduális autokorreláció kiszűrésére. 
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Ahol: 
ÉPANY: Építőanyag ipar volumenindexe 1985=100 
GDP: GDP volumenindexe 1985=100 
LAKÁS: Épített lakások száma, db 
ÜVEG: Üvegtermelés volumenindexe 1985=100 
ÁLLESZK: Állóeszköz felhalmozás volumenindexe, 1985=100 
NÉPES: Népesség száma, ezer fő 
 
 
A következő két ábra mutatja a két regressziós összefüggés illeszkedését 
grafikusan is. 

9-3. ábra 

Az épíőanyagipar volumenindexének (1985=100%) 
tényleges és becsült értéke
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9-4. ábra 

Az üvegipar volumenindexének tényleges és 
becsült értéke, 1985=100%
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Az üvegipar termelésének előrejelzésére nem sikerült olyan jól illeszkedő modellt 
találni, mint a cementipar, vagy a papíripar esetében, de a becslés az alapvető 
tendenciákat jól követi, ezért az előrejelzés során ezt a modellt használtuk fel.  
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9-2. Táblázat: Az olvasztott üveg mennyisége és előrejelzése, ezer tonna 
Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mennyiség 509 504 512 510 524 521 544 556 622 686 833 991
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10. Papíripar 

10.1 Bevezetés 

A tanulmány célja a papír alapanyagok és papírtermékek magyarországi gyártásából 
származó szén-dioxid kibocsátás-mennyiség előrejelzése 2012-ig. A 2003/87/EK 
direktíva alapján a szén-dioxid kvótakereskedelmi rendszerbe tartoznak azok a 
faanyagból származó pép (cellulóz), illetve papír és karton gyártására szolgáló 
létesítmények, melyek termelése 20 tonna/nap termelési kapacitáson felüli. A papír 
gyártásakor felszabaduló szén-dioxid emisszió fosszilis energiahordozók 
elégetésének eredménye Folyamatalapú emisszió a pép (cellulóz) gyártásakor 
keletkezik. 
 
A következőkben először jellemezzük a papírgyártás alapvető folyamatait, 
körülhatároljuk a vizsgált termékek körét, és általános áttekintést nyújtunk az 
iparágról. Ezután bemutatjuk az elmúlt évek termelési és fosszilis tüzelőanyag 
felhasználási adatait és azok becslési módját, és megmutatjuk, hogy a papír 
alapanyagok és termékek termelésén belül milyen súlyt képviselnek a kereskedő 
cégek. Végül bemutatjuk a jövőbeli termelés előrejelzésének módszerét és 
eredményeit. 
 
1990 előtt az egységes Papíripari Vállalat keretein belül zajlott a termelés. A gyártás 
1988-ban érte el a mennyiségi csúcsot, ekkor 80 ezer t rostanyagot, 535 ezer t papírt 
és kartont, valamint 357 ezer t feldolgozott papírterméket gyártottak. A vállalatnál 
ekkor 12,3 ezer fő dolgozott. A tröszthöz összesen 12 alaptevékenységet végző 
gyár, egy gép- és egy alkatrészgyár, valamint egy kutatóintézet tartozott.  
 
Helye a TÁOR-ban: 
 
D Feldolgozóipar 

DE Papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység 
  21 Papír, papírtermék gyártása 
   211 Papíripari rostanyag, papír gyártása 
    2111 Papíripari rostanyag gyártása 
    2112 Papírgyártás 
   212 Papírtermék gyártása 
    2121 Papír csomagolóeszköz gyártása 
    2122 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 
    2123 Irodai papíráru gyártása 
    2124 Tapétagyártás 
    2125 Egyéb papírtermék gyártása 
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10.2 Alapadatok 

10-1. Táblázat: Termelési érték, M Ft 
Év 211 Papíripari rostanyag, 

papírtermék 21 Papírgyártás 
2003 67175 235387 
2002 53466 214699 
2001 51828 206140 
Forrás: KSH Iparstatisztikai Évkönyvek 
 
 
10-2. Táblázat: Volumenindexek, előző év=100 

211 Papíripari rostanyag, papír
21 Papír, papírtermék 

gyártása 

Év termelői 
belföldi 

értékesítési export termelői
belföldi 

értékesítési export 
1996 84,2 82,9 114,4 94,9 91,9 124,8 
1997 158,2 130,1 284,8 129,0 119,0 161,2 
1998 100,6 102,2 100,3 112,0 111,2 116,5 
1999 105,9 104,0 116,0 97,5 97,6 99,0 
2000 149,1 95,1 233,5 112,5 96,5 136,4 
2001 93,1 57,4 131,1 101,8 92,6 122,0 
2002 105,3 118,4 96,5 105,8 106,3 104,3 
2003 124,1 92,9 139,6 107,7 109,6 106,3 
Forrás: KSH Iparstatisztikai Évkönyvek 
 
10-1. ábra: Papírtermelés  volumenindexei, 1995=100 
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Forrás: KSH Iparstatisztikai Évkönyvek 

 
A papíriparban 2002-ben 10980 teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott 
dolgozott, számuk 1999-2001 között 10 ezer körül ingadozott, majd 2002-ben több 
mint ezer fővel nőtt egy év alatt. A bruttó átlagkereset 145 ezer forint/hó volt, ami a 
feldolgozóipari átlag 112%-a.  
 
Miután a termelés volumene 2002-ben nem bővült ilyen mértékben, a 
termelékenység mértéke csökkent. 
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10-2. ábra: Termelékenység indexe, előző év=100 
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Forrás: KSH Iparstatisztikai Évkönyvek 
 
Az ágazat termelői árszínvonala 1999-2001-ben nőtt, 2002-ben az egész 
feldolgozóiparhoz hasonlóan csökkent. Az árszínvonal emelkedése némileg végig a 
feldolgozóipari átlagos árszínvonal emelkedés felett volt, különösen 2001-ben 
haladta azt meg. 
 
 
10-3. ábra: Termelői árindexek, előző év=100 
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Forrás: KSH Iparstatisztikai Évkönyvek 

10.3 Szereplők 

Az ágazatot 1990 és 1996 között privatizálták. A privatizáció során jelentős 
mértékben külföldi cégek is megjelentek. A rostanyag-gyártásban 80%, a 
papírgyártásban 40%-os a külföldi tőke részaránya a jegyzett tőkén belül. A 
csomagolóanyagok, háztartási, egészségügyi papírgyártásban 90%-os. A 
legnagyobb vállalatok mind külföldi kézben vannak, a két legnagyobb cég osztrák 
tulajdonú.  
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10-3. Táblázat: A vállalkozások száma 2002-ben a KSH adatai alapján 
Megnevezés, vállalkozási forma, 
létszám 
Vállakozás jogi személyiséggel Vállalkozások száma 

        - 4  150 
      5 - 9  49 
  10 -19  48 
  20 - 49  36 
50 - 249  35 

250-    9 
Összesen  327 
Jogi személyiség nélküli társas 
vállalkozás 198 
Egyéni vállalkozás 126 
Összes vállalkozás 651 
Forrás: KSH Statisztikai évkönyv, 2002 
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10-4. Táblázat: A legjelentősebb vállalatok 

Vállalkozás  Tulajdonos  Termék  
Dunapack Papír és 
Csomagolóanyaggyár Rt.  

Prinzhorn-csoport (A)     

– Csomagolópapírgyár (Csepel)     papír  
– Hullámtermékgyár (Csepel, 
Dunaújváros)  

   papírtermék  

– Nyíregyházi Papírgyár     papírtermék  
– Dunaújváros Cellulózgyár Kft.     rostanyag  
– Rambox Kft.     papírtermék  
– Duparec Papírbegyűjtő és Feldolgozó 
Kft.  

   papírhulladék  

Halaspack Csomagolóanyag Rt.  Mosburger AG. (A)  papírtermék  
Neusiedler-Szolnok Papírgyár Rt.  Neusiedler AG (A)     
– Dunaújváros     papír  
– Szolnoki     papír  
Piszkei Papír Rt.  P. Zeritis  papír, papírtermék  
Szentendrei Papírgyár Rt.  P. Zeritis  papír, papírtermék  
Hartmann-Bábolna Tojáscsomagoló    
Rondó Hullámkartongyártó Kft.  Rondo Ganahl AG (A) papírtermék  
Diósgyőri Papírgyár Rt.  Pénzjegynyomda Rt.  papír  
Nova Papír Kft.  magyar Kft. És 

magánszemélyek  
papírtermék  

Onix Csomagolástechnikai Rt.  magyar társaságok  papírtermék  
Tenneco Packaging Hungary 
Csomagolástechnikai Kft.  

Tenneco Packaging 
(USA)  

papírtermék, 
papírhulladék  

Budaval Papírfeldolgozó Rt  magyar 
magánszemélyek  

papírtermék  

Kartonpack Dobozipari Rt.  magyar (60%)  papírtermék  
Pesterzsébeti Papírgyár Rt.  Paperoni Kft.  papír, papírtermék  
Frama Papírfeldolgozó Rt.  GPV. (F)  papírtermék  
Neupack Hungaria Kft.  Neupack GmbH (A)  papírtermék  
Nova-Pack Csomagolóanyaggyár Rt.     papírtermék  
Forrás: Magyar Papír 
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Kereskedő cégek: 
 

• Neusidler Szolnok Papírgyár Rt. 

• Dunapack Rt.  (Csepel, Dunaújváros cellulózgyár) 

• Hartmann-Bábolna Packaging Kft. 

• Piszkei Papír Rt (Zeritis) 
 
A Dunapack Rt tulajdonosa az osztrák ipari vállalkozó Thomas Prinzhorn által 
irányított Hamburger konszern. Három divíziója működik: 

− Csomagolópapírgyártás Csepelen és Dunaújvárosban, hullám- zsák és 
zacskóalapanyagokat gyártanak. 

− Hullámtermék divízió: alapanyagokból hullámlemezeket, majd dobozokat és 
csomagolóanyagokat készítenek, szintén Csepelen és Dunaújvárosban. 

− Nyíregyházi papírgyár, ahol papírzsákok és papírzacskók is készülnek. 
 
Ezeken kívül működik a hulladékpapír begyűjtő Duparec Kft is. A konszernnek a 
térségben több országban működnek gyárai (Románia, Lengyelország, Bulgária, 
Ukrajna, Horvátország.) 
 
A Neusidler-Szolnoki Papírgyár Rt a másik legjelentősebb papíripari vállalat. A 
vállalat a Neusidler AG 100%-os tulajdona. A cég a famentes papírok egyik 
legnagyobb európai gyártója. 1995-ben vették meg a szolnoki, 1997-ben a 
dunaújvárosi gyárat. Döntő a gyárak exportja amit a Neusidler AG kereskedelmi 
hálózata értékesít. A termelés mintegy háromnegyede exportálásra kerül. 
 
A Piszkei Papír Rt 100%-ban a görög Panos Zeritis tulajdona, a Zeritis csoport tagja. 
Fő profilja a háztartási-higiéniai papírok, finom csomagolók gyártása, feldolgozása. 
Ezen a területen Magyarországon piacvezető. A cégcsoport tagja a Szentendrei 
Papírgyár is. 
 
Miután az ágazatban nem kalkulálunk technológiai kibocsátással, a nagy gyárak 
közül a Füzfői papírgyár, a Dunapack Dunaújváros (nem rendelkeznek saját 
energiatermelő egységgel), a Szentendrei, Pesterzsébeti papírgyárak (az 
energiatermelő kapacitás kisebb, mint a határérték) kimaradnak a kereskedői körből. 
A tervek szerint a fűzfői papírgyárban 2005-től lép be új kapacitás, ami a kereskedői 
kör alá tartozik.  
 
Ennek kapcsán felmerül, hogy a fent felsorolt gyárak a papírtermelésre 
vonatkozó definíció alapján a kereskedői kör alá tartoznak, de miután nincs 
technológiai kibocsátás, ezért nem kapnak CO2 kvótát, ugyanakkor az 
energiatermelő kapacitási határérték alapján nem tartoznak a kereskedői kör 
hatálya alá.  
 
A termelés 1998-2002-es nagysága (tonna) alapján a kereskedő cégek adják az 
ágazat termelésének 56%-át.  
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10.4 A papírtermelés előrejelzése 

A papírfogyasztás jelenleg évente 800 ezer tonna körül alakul Magyarországon. Az 
egy főre jutó fogyasztás ebből következően 80 kg/fő körüli, ami jóval az EU átlag 
alatti. Az EU-5 országok átlagos fogyasztása ennek 2,5-szerese, 200 kg/fő. Ezek 
alapján is a fogyasztás és a termelés dinamikus bővülése várható. Ezt támasztja alá 
az is, hogy a papírfogyasztás és termelés növekedése rendkívül jól követi a 
gazdasági kibocsátás, a GDP általános növekedési tendenciáit. 
 
A kereslet húzóereje a nyomda- és csomagolóipari papír, ami természetesen az 
alapanyag termelést is ösztönzi. Emellett dinamikusan nő az irodapiaci, reklám és 
szóróanyag papírok piaca. Az újságkiadás ugyan stagnál, de az ehhez szükséges 
papír nagyrészt importból származik, így ez a termelésre kevésbé hat. 
 
A termelés előrejelzését a papír- és kartontermelés alapján végeztük el. A termelés 
rendkívül jól követi a GDP és a népesség számának változását, 1985-2003-as 
adatok alapján nagyon jól illeszkedő modellel lehet magyarázni a termelés 
alakulását. A regressziós összefüggés47 a következő: 

 
Regressziós kapcsolat, 1985-2003 (n=19) idősorok alapján 

Összefüggés, t értékek  R2, % Durbin-Watson 
statisztika 

)75,14()04,6(
53,8357,07,4125

=
⋅+⋅+−=

t
NÉPESSÉGGDPPAPÍR  

94 1,86 

 
Ahol: 
PAPÍR: Papír- és kartontermelés, ezer tonna 
GDP: GDP volumenindexe 1985=100 
NÉPESSÉG: Népesség száma, ezer fő 

                                            
47 A becslésekhez a Cochrane-Orcutt iteratív regressziós eljárást használtuk fel az idősoros 
regressziós modellek esetén fellépő reziduális autokorreláció kiszűrésére. 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 

133

 
A következő ábra mutatja a két regressziós összefüggés illeszkedését grafikusan 
is. 
 
 

10-4. ábra 
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Az előre jelzett termelési alakulását mutatja a következő táblázat  2004-2012 között. 
 
 
10-5. Táblázat: A papír- és kartontermelés mennyiségének előre jelzett értékei 
Papír- és 
kartontermelés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ezer tonna 501 512 539 536 565 584 626 667 706 747 791 842 
2001=100 100,0 102,2 107,6 107,1 112,8 116,6 124,9 133,2 141,0 149,1 157,8 168,0 

 
 
A kereskedői körre vonatkozóan a gyárak készítettek előrejelzést. Az előrejelzés két 
részből állt, egyrész a meglévő kapacitások, másrészt a beindítás előtt álló új 
kapacitások termeléséből. (Új kapacitásokat terveznek Bábolnán, a Dunapacknál 
Dunaújvárosban, Fűzfőn.) A meglévő kapacitásokra és az új kapacitásokra 
vonatkozó előrejelzések láthatók összesítve az alábbiakban. 
 
10-6. Táblázat: Kereskedői kör meglévő létesítményei, 2001-2002 tényadat, 2003-tól előrejelzés 
Termelés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ezer tonna 294 309 323 332 349 359 378 383 389 415 422 447 
2001=100 100 105 110 113 119 122 129 130 132 141 144 152 

 
10-7. Táblázat: Kereskedői kör új létesítményei 
Termelés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ezer tonna      33 124 442 514 514 514 514 
2001=100             

 
10-8. Táblázat: Kereskedői kör meglévő és új létesítményeinek jövőbeli termelése 
Termelés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ezer tonna 294 309 323 332 349 392 502 825 903 929 936 961 
2001=100 100 105 110 113 119 133 171 281 307 316 318 327 

 
A papírtermelés rendkívül szorosan követi az általános fejlettségi szintet. Ezért az új 
létesítmények által tervezett nagy kapacitás-növekedést a magyar gazdaság 
fejlettségi szintje, a magyar piac felvevőképessége nem indokolja. Természetesen 
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elképzelhető a termelés exportpiacokon történő elhelyezése, de tekintve, hogy a 
papíripari fejlesztések a környező országokban is nagy léptékben haladnak, és az itt 
levő külföldi cégek ott is rendelkeznek termelőbázissal, ez ilyen arányban egyáltalán 
nem valószínű. 
 
Mindezek alapján előrejelzésünkben a következő szempontokat vesszük figyelembe. 
A 2007-ig terjedő időszakban a kereskedő vállalatok meglevő kapacitásaik alapján 
történő, az általánosan becsült növekedésnél némileg nagyobb ütemű növekedése 
reális. Mint látható a 2007 utáni időszakban a papírtermelés összességében becsült 
növekedési üteme meghaladja a kereskedő vállalatok meglevő kapacitásai alapján 
reálisan várható bővülést, ami azt jelenti, hogy új kapacitások megjelenése 
mindenképpen indokolt, de nem olyan mennyiségben, mint a szektor előrejelzése.  
 
10-9. Táblázat: Általunk reálisnak tekintett prognózis a kereskedő vállalatokra 
Termelés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Meglevő kapacitások, Et 294 309 323 332 349 359 378 383 389 415 422 447
Új kapacitások, Et  11 16 37 61 70 98 112
Összesen, Et 294 309 323 332 349 370 394 420 450 485 520 559
2001=100 100,0 105,0 110,0 113,0 119,0 126,0 134,0 143,0 153,0 165,0 177,0 190,0

 
Az új kapacitások esetében az ágazat által előre jelzett energiaforrásokat vettük 
figyelembe. 
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11. A vegyipar és alágazatai 

11.1 A hazai vegyipari ágazat bemutatása 

11.1.1 A vegyipari ágazat mérete 

A vegyipar jelentős részarányt képvisel a hazai feldolgozóiparban. A bruttó termelési 
értéket tekintve a vegyipar a harmadik helyen áll a hazai feldolgozóiparban, alig 
lemaradva az élelmiszeripar termelési értékétől. A vegyipari ágazatok, azaz a 
kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (23-as TEÁOR osztály), a vegyi anyag, termék 
gyártása (24) és a gumi, műanyag termék gyártása (25) összesen a 2003. évi hazai 
feldolgozóipari termelés 14,9 százalékát adták. A feldolgozóiparon belül a gépipar 
részesedése kiemelkedő, a villamos gépek gyártása, a járműgyártás és az egyéb 
gépek, berendezések gyártása összesen eléri a feldolgozóipari termelés 50 
százalékát.  
 
11-1. Táblázat: Az egyes ágazatok részesedése a feldolgozóipari termelésből 2003-ban 
Ágazat megnevezése Százalékos 

részesedés a 
bruttó termelési 

érték alapján 
Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 15,6 
Textília, textiláru gyártása 2,6 
Bőrtermék, lábbeli gyártása 0,4 
Fafeldolgozás 1,2 
Papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység 4,2 
Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 4,0 
Vegyi anyag, termék gyártása 7,1 
Gumi, műanyag termék gyártása 3,8 
Vegyipar összesen 14,9 
Egyéb nemfém ásványi termék gyártása 2,9 
Fémalapanyag-gyártás, fémfeldolgozás 8,0 
Gép, berendezés gyártása 5,5 
Villamos gép, műszer gyártás 28,4 
Járműgyártás 15,2 
Máshova nem sorolt  feldolgozóipar 1,1 
Feldolgozóipar összesen 100,0 
Forrás: KSH, Statisztikai zsebkönyv, MAVESZ. 
 
A hazai vegyipar termelési értéke 2003-ban 1850 milliárd forint volt. 
 

11.1.2 A vegyipari ágazat szerkezete, termékei 

A vegyipar a feldolgozóiparon belül talán a leginkább koncentrált iparág, a teljes 
termelés 75-80 százalékát 15-20 vállalat adja. Ennek egyik oka a termeléshez 
szükséges nagyméretű gyártókapacitások, az alapanyagok, illetve hogy a legtöbb 
termék csak nagy mennyiségben gyártható gazdaságosan. Ehhez kapcsolódik az a 
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jelen tanulmány szempontjából kulcsfontosságú tendencia, hogy az alapanyagok, 
különböző intermedierek hazai gyártása sok esetben megszűnik, ezeket importból 
szerzik be a hazai vállalatok. A nagy vállalati méret a jelentős vertikális integrációnak 
is eredménye, ez különösen igaz a petrolkémiai szegmensben (kőolaj-feldolgozás, 
műanyag-alapanyag gyártás).  
 
A koncentráltság tehát az egész vegyiparra jellemző, de az egyes ágazatok, illetve 
alágazatok esetében jelentős különbségek figyelhetők meg. A hazai kokszgyártás és 
a kőolajfeldolgozás lényegében két vállalatcsoport, a Dunaferr és a MOL Rt. 
érdekeltségébe tartozik (a vegyipar kapcsán csak a petrolkoksz gyártásával 
foglalkozunk, a Dunaferr kokszgyártása az acéliparnál jelenik meg). Szintén néhány 
szereplős a hazai műanyag alapanyaggyártás, műtrágyagyártás, a gyógyszer- és a 
gumiipar.  
 
Az 1990-es években a legtöbb vállalatot privatizálták, az állami tulajdon már nem 
jellemző. A privatizációval párhuzamosan a vállalatok számára jelentkező 
keményedő költségvetési korlát a termékszerkezet jelentős átalakulását, az egyes 
ágazatok, illetve alágazatok súlyának erőteljes átrendeződését vonta maga után. A 
privatizáció következtében a legtöbb hazai vegyipari vállalat szakmai befektetők 
tulajdonába került, illetve több vállalatot bevezettek a tőzsdére. A hazai vegyiparon 
belül az egyes ágazatok termelési érték szerinti megoszlását az alábbi ábra 
szemlélteti.  
 
11-1. ábra 

1.ábra: A vegyipari bruttó termelési érték megoszlása az 
egyes ágazatok között 2003-ban

27%

47%

26%

23 Kokszgyártás, kőolaj-
feldolgozás
24 Vegyi anyag, termék
gyártása
25 Gumi, műanyag termék
gyártása

 
Forrás: KSH, Statisztikai zsebkönyv. 
 
23 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 
A vegyiparon belül a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás részaránya 26% körüli volt 
2003-ban. A kokszot egyrészt vegyipari alapanyagként, másrészt 
energiahordozóként használják. A kőolaj-feldolgozás eredményeként keletkező 
termékek (például vegyipari benzin) a vegyi termékek gyártásának fontos 
alapanyagai. 
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24 Vegyi anyagok és termékek gyártása 
A vegyi anyagok és termékek gyártása adta a termelés közel felét (47 százalékát). A 
vegyipar szerkezete a rendszerváltozás óta jelentősen átalakult, ezt a következő 
pontban az eltérő növekedési ütemek is jól szemléltetik. A 24-es TEÁOR osztály, a 
vegyi anyagok és termékek gyártása, amely a vegyiparon belül a legnagyobb 
részarányt jelenti, önmagában is nagyon heterogén, a következő ábra az ide tartozó 
főbb alágazatok részesedését szemlélteti.  
 
11-2. ábra 

2.ábra: Az egyes alágazatok bruttó termelési értékeinek 
megoszlása a 24 Vegyi anyagok és termékek gyártásán 

belül 2003-ban
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Gyógyszergyártás

Tisztítószerek,
kozmetikumok
Egyéb vegyi termékek

 
Forrás: KSH, Statisztikai zsebkönyv, MAVESZ. 
 
Műanyag alapanyag gyártás 
A vegyi anyagok és termékek gyártásán belül 29,4 százalékos meghatározó 
részesedéssel jellemezhető műanyag alapanyag gyártását a kőolaj-feldolgozással és 
a vegyi szál gyártással (a termelési mennyiség alapján ez utóbbi az egyéb vegyi 
termékek között szerepel a 2. ábrán) együtt összefoglaló néven petrolkémiának is 
szokták nevezni.  
 
A nagymértékű beruházásigény miatt a petrolkémiai ágazatra a ciklikusság jellemző, 
az újonnan belépő, nagy tőkeigénnyel kialakított kapacitások hirtelen leszorítják az 
árakat, rontva ezzel a jövedelmezőséget. Szakértők szerint a ciklusok hossza 5-6 év. 
Kedvezően érinti az ágazatot, hogy a jelenlegi ciklus 2000 elején érte el a mélypontot 
(ez az ágazatok növekedésének vizsgálatánál a teljes 24-es TEÁOR osztály 
mutatóinál is látszik), így néhány éves konjunktúrára lehet számítani. A hazai 
petrolkémiai szektorban is megfigyelhető a kapacitások jelenlegi bővítése (például a 
TVK az etiléngyártó kapacitását majdnem kétszeresére bővíti). Optimizmusra adhat 
okot, hogy a kőolaj - az egyik legfontosabb petrolkémiai alapanyag - ára viszonylag 
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magas, tehát a jövőben valószínűleg csökkenni fog, illetve az, hogy a műanyag-
feldolgozás dinamikus fejlődése az alapanyagok iránt is növekvő keresletet támaszt. 
 
Az alábbiakban közreadjuk a műanyag alapanyag gyártás múltbeli adatait, és ezek 
alapján a 2004-2012 időszakra is becslést adunk. A múltbeli adatok alapján is 
valószínűsíthető a termelés folyamatos növekedése. 
 
11-2. Táblázat: Műanyag alapanyag termelés, illetve előrejelzés Magyarországon, 1985-2012 
Év Termelt mennyiség (t) Év Termelt mennyiség (t) 
1985 389000 1999 861164 
1986 423000 2000 1052873 
1987 545000 2001 1029655 
1988 581000 2002 1139314 
1989 328000 2003 1147897 
1990 615000 2004 1152366 
1991 624000 2005 1193398 
1992 692000 2006 1234430 
1993 694000 2007 1275462 
1994 743000 2008 1316494 
1995 742015 2009 1357526 
1996 748513 2010 1398558 
1997 864739 2011 1439590 
1998 878645 2012 1480622 
Forrás: KSH, Statisztikai zsebkönyvek 
Megjegyzés: az előrejelzés az előző ábrán szereplő y=41032x+331726 lineáris trend alapján történt 
 
Műtrágya és növényvédőszer gyártás 
A műtrágyagyártás 2003-ban 2,8, míg a növényvédőszer gyártás 1,3 százalékát adta 
a vegyi anyagok és termékek gyártásának. Az 1990-es évek elejétől a nagyüzemi 
mezőgazdaság visszaszorulásával hirtelen és radikálisan csökkent a kereslet 
különösen a műtrágyák, de a növényvédőszerek iránt is. Ezen kívül még a piaci 
liberalizáció miatt erősödő importverseny valamint a Kelet-Európa-szerte 
drasztikusan csökkenő igény miatt szűkülő exportlehetőségek együttesen vezettek 
oda, hogy a növényvédőszer és műtrágyagyártás a magyar vegyipar legnagyobb 
vesztesének tekinthető a rendszerváltást követően.  
 
A jövőben valószínűleg beáll a műtrágyára vonatkozó kereslet egy viszonylag stabil, 
de a korábbinál jóval alacsonyabb szintre. Jelentőségét növeli, hogy szerves 
trágyához egyre nehezebb hozzájutni, illetve annak nagyüzemi felhasználhatósága 
korlátozott. A növényvédőszerek jövőbeli fontossága is vitathatatlan, hiszen a 
vegyszeres növényvédelem még mindig a leginkább elterjedt védekezési módszer. 
 
Mindezt a műtrágyagyártásra vonatkozó termelési adatok is alátámasztják, a 
kilencvenes évek legelején bekövetkezett drasztikus csökkenés óta az összes 
műtrágya-hatóanyag előállított mennyisége viszonylag stabil, ez a tendencia 
várhatóan 2012-ig sem fog változni. Az adatokat és előrejelzéseinket az alábbi ábra, 
illetve táblázat szemlélteti.  
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11-3. ábra: Hazai műtrágyagyártás (hatóanyag t) 
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Forrás: KSH, Statisztikai zsebkönyvek 
 
 
11-3. Táblázat: Műtrágya-hatóanyag termelés, illetve előrejelzés, 1987- 2012 
Év Termelt mennyiség 

(t) 
Év Termelt mennyiség (t) 

1987 1067000 2000 445106 
1988 922000 2001 337600 
1989 1045000 2002 264649 
1990 749000 2003 242278 
1991 346000 2004 320000 
1992 202000 2005 320000 
1993 230000 2006 320000 
1994 268000 2007 320000 
1995 264889 2008 320000 
1996 347257 2009 320000 
1997 346701 2010 320000 
1998 293184 2011 320000 
1999 235277 2012 320000 
Forrás: KSH, Statisztikai zsebkönyvek 
Megjegyzés: az előrejelzés az 1991-es évtől kezdődő adatok alapján történt 
 
 
Egyéb vegyi alapanyagok gyártása 
Az ágazat 10,3 százalékát jelentő egyéb vegyi alapanyagok közé tartozik az ipari 
gázok, szintetikus kaucsuk, színezékek, illetve egyéb szervetlen és szerves vegyi 
alapanyagok előállítása.  
 
Festékgyártás 
A festékek és lakkok előállítása 2003-ban a hazai vegyi anyagok és termékek 
gyártásának 3,4%-át adta. A legfontosabb termékek a vízzel hígítható, illetve az 
oldószeres kötőanyag-bázisú festékek, illetve lakkok. A környezetvédelmi előírások 
szigorodásával is magyarázható, hogy a termékszerkezet erőteljesen átalakulóban 
van. A környezetterhelőbb oldószeres festékek részaránya egyre inkább csökken a 
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vízbázisú termékekhez képest. Ezt a tendenciát a hazai termelési, valamint az export 
és import adatok is tükrözik (Forrás: Bognár, 200348) 
 
 
Gyógyszergyártás 
A hazai vegyiparban meghatározó alágazat a gyógyszergyártás, amely a vegyi 
anyagok és termékek gyártásán belül 2003-ban 40,6 százalékos részesedéssel 
rendelkezett. 
 
A gyógyszergyártáson belül megkülönböztethető a hatóanyag-, illetve késztermék 
előállítás. A magyarországi gyógyszergyártás egyike a hazai ipar külföldön 
legversenyképesebb területeinek. Már az 1990-es éveket megelőzően is jó 
versenypozíciókkal rendelkezett a szovjet és egyéb kelet-európai piacokon, a 
magyar vállalatok azóta a nyugat-európai piacokon is sikeresen tevékenykednek. 
Jövedelmezőségük fenntartása szempontjából erre azonban feltétlenül szükségük is 
van, mert a piaci liberalizáció következtében jelentősen csökkent részesedésük a 
hazai piacon. Az eladások értéke alapján a magyar piacon 2002-ben már 33%-os 
részesedéssel rendelkeztek a hazai gyártók, holott 1995-ben ez az arány még elérte 
az 50%-ot, 1990-ben pedig a 74%-ot (Forrás: Buzás László, 200349). Az eladott 
mennyiséget tekintve azonban még 2002-ben is 57%-os részarányt képviseltek a 
magyarországi gyártók, ami azzal is összefügg, hogy az import készítmények ára 
átlagosan háromszorosa a hazaiakénak. A hazai termékek nagy része generikus 
készítmény, azaz már lejárt szabadalmú olcsóbb, míg az import termékek nagyobb 
része originális, azaz szabadalmi oltalom alá eső, drágább termék.  
 
Az ágazat jövője szempontjából kedvező lehet az exportlehetőségek további 
növekedése, illetve a kutatás-fejlesztésre fordított összegek növelése, bár ez 
utóbbihoz tőkeerős partnerekkel kialakítandó stratégiai szövetségekre van szükség.  
 
Tisztítószerek, kozmetikumok gyártása 
Ide tartozik a különböző mosó-, mosogató-, öblítő-, súrolószerek, szappanok, 
illatszerek, testápolási cikkek előállítása, ami összesen 9,7%-ot jelentett 2003-ban a 
vegyi anyagok és termékek gyártásán belül. Ide főleg multinacionális vállalatok 
tartoznak, mint például a Henkel, az Unilever vagy a Procter&Gamble.  
 
Egyéb vegyi termékek gyártása 
A vegyi anyagok és termékek gyártásán belül 2003-ban 2,6%-ot tett ki az ide tartozó 
termékek előállítása. Ilyenek például a különböző vegyi szálak, robbanóanyagok, 
ragasztók, fényképészeti anyagok.  
 
25 Gumi-, műanyag termékek gyártása 
A 2. ábra alapján elmondható, hogy a vegyiparon belül ez az ágazat a teljes termelés 
27%-át adta 2003-ban.  
 
A gumiipar legfontosabb termékei a gumiabroncsok, különböző gumitömlők, 
hevederek. A termékszerkezet átalakulása a nagy sorozatban gyártható, magas 
műszaki színvonalú, exportképes termékek irányába tolódott el az utóbbi tíz évben. 
 

                                            
48 Bognár János: A festékipar helyzete Magyarországon. Magyar Vegyipar, 2003. 12.szám. 8-10.o. 
49 Buzás László: A magyar gyógyszeripar helyzete és az EU-csatlakozástól várható hatások. Magyar 
Kémikusok Lapja, 2003. 58. évfolyam 10. szám 347.o. 
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A műanyag-feldolgozás a hazai vegyipar egyik legdinamikusabb területe, amihez a 
műanyag-felhasználás gyors növekedése jelentős mértékben hozzájárul. Az ide 
tartozó termékek különböző fóliák, fröccstermékek, csövek, üreges testek, habok, 
lemezek stb. A legfontosabb polimertípusok: polietilén, polipropilén, PVC, polisztirol, 
poliuretán stb. 
 

11.1.3 A vegyipar növekedési üteme, a növekedést befolyásoló 
tényezők 

Az egyes vegyipari ágazatok növekedési üteme jelentősen eltérő, ez összefügg a 
korábban leírtakkal is, miszerint a vegyipar szerkezete a rendszerváltás óta 
nagymértékben átalakult. A következő táblázat az egyes vegyipari ágazatok 
termelési szintjének változását követi nyomon 1992-től kezdve. A teljesség kedvéért 
meg kell jegyezni, hogy a rendszerváltás környékén, azaz az 1990 körüli években 
mind a vegyipari, mind a feldolgozóipari termelés nagymértékben visszaesett az 
1980-as évek végéhez képest. 
 
11-4. Táblázat: A vegyipari ágazatok növekedési üteme 1992 és 2003 között 
Év Bruttó termelési érték az 1992-es szinthez képest százalékban 

 
Kokszgyártás, 

kőolajfeldolgozás 

Vegyi anyag, 
termék 

gyártása 

Gumi, 
műanyag 

termék 
gyártása 

Feldolgozó-
ipar 

összesen 
1992 100,0 100,0 100,0 100,0 
1993 98,1 100,5 112,3 103,3 
1994 100,5 103,0 143,3 112,9 
1995 101,8 101,7 141,0 118,6 
1996 99,8 96,3 146,4 122,6 
1997 97,3 102,8 166,4 140,7 
1998 110,6 94,6 188,9 163,4 
1999 94,5 85,0 205,9 183,6 
2000 92,5 94,1 236,4 221,5 
2001 90,0 90,6 274,2 230,9 
2002 91,3 92,1 302,4 239,1 
2003 84,1 99,1 311,8 255,8 

Forrás: KSH, Statisztikai Évkönyvek 
 
A táblázatból látszik, hogy a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás még az 1992. évi 
szinthez képest is csökkenő tendenciát mutat a termelési volument illetően. Ez 
nagymértékben összefügg az acélgyártás visszaesésével, illetve a vegyipari 
alapanyagok importhányadának növekedésével.  
 
A vegyi anyag, termék gyártása 2003-ra megközelítette az 1992-es szintet, de 
látható az is, hogy az 1999-es mélypont óta a termelés növekszik, éves szinten 
mintegy 3,9 százalékkal. Ez az ágazat önmagában viszonylag heterogén, az 
összesített mutatók nagymértékben szóródó alágazati mutatókból állnak össze. Az 
ide tartozó alágazatok növekedési tendenciái eltérőek, amit a termékeik iránti 
kereslet különbségei magyaráznak.  
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A műanyag alapanyagok iránti igény a műanyag-feldolgozás dinamikus növekedése 
miatt egyre nagyobb, a növekvő alapanyag-szükségletet azonban csak részben 
fedezik hazai gyártásból, fontos szerepe van az importnak (korábban már említettük, 
hogy az alapanyagok, intermedierek gyártása folyamatosan a fejlődő világba települ 
át, amit az alacsonyabb költségek, illetve bizonyos esetekben a kevésbé szigorú 
környezeti szabályozás tesz kifizetődővé). A műanyag alapanyagok árát a kőolaj 
magas ára kedvezőtlenül befolyásolja. 
 
Korábban érintettük, hogy a jövőben valószínűleg beáll a műtrágyákra vonatkozó 
kereslet egy viszonylag stabil, de a korábbinál jóval alacsonyabb szintre. A hazai 
gyártást továbbra is veszélyezteti az olcsó keleti import lehetősége. A 
növényvédőszerek előállítása is várhatóan stagnálni fog, a vegyszeres 
növényvédelem még mindig a leginkább elterjedt védekezési módszer. 
 
A gyógyszeripar termékei iránti kereslet hosszabb távon is biztosítottnak látszik 
azáltal, hogy az idősek aránya folyamatosan nő a népességen belül. Kockázatot 
jelenthet viszont a hazai piacról való további fokozatos kiszorulás, illetve az állami 
gyógyszerkiadások további csökkenése. Szakértői becslések szerint a következő 
években a hazai gyógyszeriparban 12 százalék körüli növekedés várható.  
 
A gumi-, és műanyag termékek gyártása az 1990-es évek eleje óta dinamikusan nő, 
jelentősen meghaladva a feldolgozóipari átlagot is. A termelési volumen a vizsgált 11 
év alatt több, mint háromszorosára nőtt, ami éves átlagban körülbelül 10,9 
százalékos folyamatos növekedést jelent. Összehasonlításként a feldolgozóipar 
termelési volumene 2003-ra az 1992-es szint 2,6-szorosára emelkedett, ami éves 
szinten átlagosan 8,9%-os növekedésnek felel meg.  
 
A gumitermékek iránti keresletet biztosítja a közúti közlekedés, illetve a szállítás 
folyamatos növekedése. A műanyag termékek iránti kereslet növekedését pedig az 
informatikai, telekommunikációs szektor, illetve az autógyártás fejlődése garantálja. 
A következő évtizedre a szakértők a GDP növekedési üteménél akár négyszer 
nagyobb növekedést is elképzelhetőnek tartanak (Fehér, 200250) 
 
A prognózisok a teljes vegyipari szektorra is dinamikus növekedést jeleznek előre. 
Hosszabb távon a vegyipari termelés akár a GDP növekedésénél kétszer 
gyorsabban emelkedhet, ami évi 6-8 százalékot jelent51.  
 

11.1.4 Az állami szabályozás hatása a vegyiparra 

A vegyipar környezeti szempontból intenzív iparág, környezeti kockázatai és 
környezetterhelése jelentős. Ennek megfelelően a vegyipari vállalatok részéről a 
jogszabályoknak való megfelelés mindig jelentős erőfeszítéseket igényelt, így más 
iparágakhoz képest fejlettebb környezeti irányítási eszköztárral rendelkeznek. 
 
Természetesen, mint ahogy már korábban érintettük, a szigorodó szabályozás az 
egyik oka annak, hogy a legjobban környezetterhelő alapanyag előállítás egyre 

                                            
50 Dr. Fehér Erzsébet: A műanyagipar lehetőségei a gyorsan változó gazdaságban. Műanyagok 
műszaki és feldolgozás-technológiai alkalmazása Konferencia, 2002. március, Gyula. 
51 Az EU-csatlakozás várható hatásai a visegrádi országok vegyiparára. Magyar vegyipar, 2004. 
március, 7.o. 
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inkább átkerül azokba az országokba, ahol a szabályozás még nem annyira szigorú. 
A hazai vegyipari vállalatok jelentős részét érinti az uniós IPPC irányelv alkalmazása, 
amelynek a meglevő létesítményeknek legkésőbb 2007-ig kell megfelelniük. Az IPPC 
irányelvben foglaltak elérésének jelentős költségvonzata van, de az erre vonatkozó 
becslések nagy mértékben szóródnak. A különbség fő oka, hogy egyes számítások 
csak az egyéb környezeti jogszabályok betartásának költségein felüli addicionális 
kiadásokat veszik figyelembe, míg mások az ezen jogszabályok teljesítéséhez 
kötődő költségek egy részét is.  
 
Az állami szabályozás az egyes alágazatokban a termékek árát is meghatározhatja, 
jó példa erre a hazai gyógyszeripar. Rövidtávon ez a gyártókat rendkívül 
kedvezőtlenül érinti, hosszú távú hatása azonban kevésbé negatív, hiszen rendre 
hasonló hatású, de újabb termékek jelennek meg a piacon, amelyekre az 
árszabályozás már nem vonatkozik.  
 

11.2 A kiemelt vegyipari termékek termelési adatai és jövőbeli 
tendenciái 

11.2.1 Alkalmazott módszertan 

A vizsgálatba bevont anyagok szinte kivétel nélkül alapanyagok. Korábban említettük 
a dolgozatban, hogy a vegyiparban fontos tendencia, hogy az alapanyaggyártást 
egyre inkább a fejlődő, illetve a kelet-európai országokba helyezik át. Ennek több oka 
is van. A kedvezőbb munkaerőköltségek és az esetenként kevésbé szigorú 
környezeti szabályozás mellett az is fontos tényező, hogy a vegyipari alapanyagok 
gazdaságos előállításához szükséges üzemméret a hazai feldolgozás mérete mellett 
nem mindig valósítható meg.  
 
A fentiekkel indokolható, hogy a vizsgálatba bevont anyagok egy részét 
Magyarországon nem gyártják, holott ezeket részben még gyártották korábban, 
illetve, hogy amit jelenleg nem állítanak elő hazánkban, azt várhatóan 2013-ig sem 
fogják újból termelni. 
 
Szintén érintettünk a korábbiak során egy másik fontos jellemzőt, miszerint a hazai 
vegyiparban nagymértékű koncentráltság figyelhető meg. Mindezek következtében 
nem meglepő, hogy a vizsgált anyagokat (amennyiben ezeket gyártják 
Magyarországon) nagyon kevés számú vállalat állítja elő. 
 
Ennek következtében az adatgyűjtés legcélszerűbb módjának az egyes vállalatokkal 
történő kapcsolatfelvétel és a tőlük való adatgyűjtés tűnt. Annak eldöntésében, hogy 
melyik anyagot melyik hazai vállalat gyártja, a nyilvánosan rendelkezésre álló 
információforrások (éves jelentések, vállalati honlapok stb.) mellett vegyipari 
szakértőkkel, illetve vállalati képviselőkkel folytatott konzultációk segítettek. 
Becslésünket közvetlenül a vállalatoktól kapott adatok alapján végeztük, ahol ettől 
eltértünk, ott azt külön jelezzük.  
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12. Szénkoksz-, nyersvas- és acélgyártás 
 
Ebben a fejezetben áttekintjük a nyersvas- és acélgyártás, valamint az ezekhez 
szorosan kapcsolódó és ÜHG Direktíva hatálya alá eső tevékenységek, illetve 
szereplők (kokszgyártás, zsugorítmánygyártás, 20 MWth küszöb feletti 
meleghengerművek), jelenlegi és várható gazdasági aktivitását, és kapcsolódó ÜHG 
kibocsátásait. Az ezredforduló után megmaradt vagy éppen ekkorra alakult, a 
kutatásunk szempontjából releváns és a későbbiekben tárgyalt szereplők a 
következők:  
 
• Dunaferr - DBK Kokszoló Kft 
• Dunaferr Rt – integrált acélgyártás (a kokszgyártásról leválasztva tárgyaljuk; a 

meleghengerművét szintén) 
• Ózdi Acélművek Kft – ÓAM, elektroacélgyártás acél- és vashulladékból 
• Diósgyőri Acélművek Rt - DAM Rt, majd bérlője a Borsodi Nemesacél Kft - BNA – 

elektroacélgyártás acél és vashulladékból, jövője kérdéses 
• Kisebb ívkemencék, elektroacélgyártás acél és vashulladékból 
• Dunaferr Lőrinci Hengermű Kft - Különálló meleghengermű, 1997-es 

privatizációját követően már csak 25%-ban Dunaferr tulajdon 
• Borsodi Ércművek Kft - BÉM Rt, zsugorítmánygyártás hulladékvasból  
• Kisebb ívkemencékkel rendelkező elektroacélgyártók (AKG Rt, Rába Gépgyár 

Kft) 
 
Vannak továbbá kis kapacitású vasöntödék, melyek fő tevékenységük szerint nem 
tartoznak a direktíva hatálya alá, (valamint tanulmányunk körébe sem) azonban 
további felmérést igényel, hogy kúpoló kemencéik kapacitása okán vannak-e 
közöttük olyanok, melyek átlépik a 20 MWth input küszöbértéket. Ha vannak ilyenek, 
akkor a tüzelőberendezések körében kell foglalkozni velük. A következőkben egy 
általános nemzetközi és hazai áttekintés után egyenként vesszük számba a fent 
listázott szereplőket. Az áttekintésben gazdasági, piaci környezetben vizsgáljuk 
tevékenységüket, jelenlegi és várható helyzetüket. Emisszióikat a fejezet végén 
külön alfejezetben adjuk meg. 

12.1 Acélgyártás 

Mivel a hazai acélpiac alapvetően nyitott, a nemzetközi tendenciák döntően 
befolyásolják a hazai termelők pozícióit. Éppen ezért szükséges nemzetközi 
kontextusban látni az acélpiaci fejleményeket.  

12.1.1 Nemzetközi acélpiaci fejlemények dióhéjban 

A világ acélpiacát a korábbi 5-7 éves lassan változó ár és keresleti ciklusát 
alapvetően felborította az utóbbi évben a Kína és India rohamos fejlődése által diktált 
keresletnövekedés. A világ acélfelhasználása kb. 7%-kal nőtt 2003-ban. Ez jóval a 
4,5%/év-es hosszú távú trend fölött van. Ez az erőteljes bővülés 2004 első 
negyedében folytatódott, a bővülés 6-7%-os az előző év hasonló időszakához 
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képest. Az összes acélfelhasználás 2004 1. negyedévében meghaladta a 90 Mt-t, 
ami minden eddiginél nagyobb felhasználást jelent, és 5 Mt-val, azaz 6%-kal 
magasabb érték, mint amit a tízéves trend jelzett erre az időszakra. Az utóbbi évek 
felhasználás-növekménye kb. 60%-áért Kína a „felelős”, ezzel együtt a teljes 
fogyasztásban való részesedése 20% alatt maradt.  
 
A kereslet növekedése az árak növekedésével járt, mind az acéltermékek, mind az 
alapanyagok tekintetében. Összességében a FÁK országok termelését elszívja Kína, 
és ezek a termékek hiányoznak az EU-s piacról, ahol bizonyos termékek esetén 
teljes kapacitással termelnek a gyártók, vagy nem tudnak még a jelentősen 
megemelkedett árakon sem kapacitáskihasználást növelni vagy rövidtávon 
kapacitást bővíteni. A német és olasz hengerművek teljes kapacitás-lekötéssel 
működnek52, bár az acéliparban ezek a lekötések csak néhány hónapos előrelátást 
tesznek lehetővé. A német és olasz gazdaság acél-intenzív ágazatai az elmúlt évek 
stagnálása után, még ha mérsékelten is, de növekedés elé néznek a következő 4-5 
évben53. A termékárak az elmúlt 4-5 év csúcsán járnak, megszüntetve az acélpiac 
stagnálását (egy az árak alakulását illusztráló grafikont bemutatunk alább a Dunaferr 
Rt-t bemutató részben). A nagyobb európai acéltermelést sok esetben a vas- és 
acélhulladék alapanyaghiány vagy éppen a kokszhiány korlátozza, és ezek árának 
emelkedése jelentős költségoldali nyomást jelent a termékárakban.  

12.1.2 Az EU csatlakozás általános hatásai a hazai acélipar 
szempontjából 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében változás történik az 
acéltermékek külkereskedelmének irány szerinti felosztásában/kategorizálásában, és 
ennek következményként várhatóan a tényleges földrajzi megoszlásában is, ugyanis 
a forgalom meghatározó hányadát kitevő EU-s kiszállítások, illetve beszerzések 
„kvázi belföldi kereskedelem”-nek minősülnek. Így tehát megszűnik a forgalom 
jelenlegi kettős irányultsága (export/import – belföld), s helyette egy hármas tagolás 
(export/import – EU(25) – belföld) lép életbe. 
 
Az importverseny kiéleződésével nem számolunk, egyrészt mert a potenciális 
beszállítók  (Ukrajna, Románia) sok esetben nem felelnek meg a minőségi 
követelményeknek, másrészt mert a világpiaci konjunktúra számukra is megkönnyíti 
a termékeik máshol történő elhelyezését.  

12.1.3 A hazai acélipar a rendszerváltás után – ágazati kép 

A 80-as évek közepén hazánk acéltermelése közel kétszerese volt a jelenlegi 
értéknek, és az egy főre jutó acélfelhasználás megegyezett a nyugat-európaival, ez 
azonban egy torz, túlzott acélintenzitású gazdasági szerkezetet tükrözött, hiszen az 
egy főre jutó nyugat-európai GDP sokszorosa volt a hazainak. A rendszerváltás 
idején, a GDP visszaesésével és a gazdaság átstrukturálódásával az 
acélfelhasználás is kevesebb mint felére csökkent. Ez legkevésbé a Dunaferrt vetette 
vissza (bár 20%-os volt a termelés-visszaesés a mélyponton), mert termékei jó 
részét exportpiacokra át tudta irányítani.  

                                            
52 Steel Week, 2004, May 28. 
53 CRU Steel Sheet Quarterly, April 2004 
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Az 1992-es mélypont után, már az 1995-ben beinduló gazdasági növekedést 
megelőzően elkezdett növekedni az acéltermelés. Az acélfelhasználás a fellendülés 
következtében erősödött, de nem érte el sem a korábbi hazai, sem az aktuális EU-s 
felhasználás mértékét. Az 1992-es nyersacéltermelés 1,5 Mt-s értéke a 90-es évek 
második felére 1,7-1,8 Mt-ra nőtt. Az ózdi Siemens Martin termelés 1992-ben leállt, 
de Diósgyőrben az évtized közepéig még folyt integrált acélgyártás. Ennek 
megszűnte után már csak Dunaújvárosban folyik integrált acélgyártás hazánkban, 
ugyanakkor az elektroacél (electric arch furnace - ívkemence - EAF) diósgyőri 
termelésével, majd 2001-ben ózdi megjelenésével az összes acéltermelés enyhén 
növekszik, 2002-ben meghaladta a 2 Mt-át, annak ellenére, hogy az integrált 
acéltermelés az ezredforduló után maximális kapacitáskihasználtság mellett közel 
állandó (ld. a grafikont a következő ábrán). Ha a 2003-as diósgyőri visszaesésre, 
majd leállásra szánt megoldás, a felszámolás-értékesítés nem jár sikerrel, az 
aggregált nyersacéltermelés több évre ismét 2 Mt/év alá kerülhet. 
 
12-1. ábra:  Az acélgyártás alakulása technológiánként (kt)54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hazai keresleti oldalt tekintve a rendszerváltás után 1997-ben és 1998-ban volt 
tapasztalható a legnagyobb előrelépés, a GDP 4,6%, illetve 5,1%-kal növekedett. A 
húzóágazat továbbra is az ipar maradt, különösen a gépipar, de 1998-ban az 
építőipar fejlődése is felgyorsult, amely iparágak együttesen az acélfelhasználás 
90%-át adják 2/3 (ipar) - 1/3 (építőipar) arányban.  
 
Ebben az időszakban az acélfelhasználás növekedése valamivel meghaladta a 
gazdasági növekedés mértékét, és 1998-ban Magyarország nettó acélimportőr lett. 
Az EU-15 országait kisebb GDP-re eső acélintenzitás, de magasabb egy főre eső 
acélfogyasztás jellemzi, így Magyarország acélfelhasználása még tovább is nőhet az 
acélintenzitás csökkenése mellett. A 90-es években az acélfelhasználás növekedése 
még nagyjából együtt mozgott az ipar-építőipar növekedésével, de a jövőben az 
acélintenzitás várható csökkenésével valamelyest valószínűleg elmarad attól. A 
megnövekedett kereslet kiszolgálása importtal, Dunaújvárosban kapacitásbővítéssel, 
és Ózdon termelés felfuttatással, majd szintén kapacitásbővítéssel érhető el, illetve 
Diósgyőr modernizálása és felfuttatása is lehetséges (a felszámolás-értékesítés 

                                            
54 Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE) idősorai alapján, www.mvae.hu. A KSH iparstatisztika, 
a saját gyűjtésű céges adataink és az MVAE idősor kis mértékben eltérnek egymástól.  
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folyamatban van, eredménye egyelőre teljes mértékben bizonytalan). A jövőben, 
amennyiben hosszútávon a hazai termelők nem akarnak kiszorulni a hazai és 
nemzetközi piacokról, elkerülhetetlen lesz a nyersacélból feldolgozott-gyártott 
termékek átlagos feldolgozottsági fokának növelése. 
 
A kontextus felvázolása érdekében ugyan bemutattuk az aggregált ágazati 
nyersacéltermelés alakulását, a hazai jövőkép kialakításában azonban nem tartjuk 
relevánsnak az aggregált acéltermelés historikus alakulását a következő okokból: 
A múltbeli adatokban egy egészen más struktúrájú termelői szerkezet jelenik meg, 
mint ami az ezredforduló után kialakult, illetve kialakulóban van. A hazai acélpiac 
termelői oldala egy kevésszámú szereplőből álló piac, melyet döntően befolyásol 
valamely szereplő ideiglenes vagy végleges kiesése, átalakulása, 
technológiaváltása. A régi szereplők kiesése, átalakulása (DAM, Ózd 90-es évek), 
illetve új szereplők (ózdi ÓAM és ívkemencéje, esetleges új diósgyőri tulajdonos) 
megjelenése tulajdonképpen egy teljesen új termékösszetételt és technológiát jelent. 
Az export és import verseny befolyásolhatja egyes szereplők helyzetét. Mindezek 
miatt az aggregált output bizonyos historikus tendenciáit, korrelációit és 
technológiánként vagy terméktípusonként múltbeli arányait alkalmazni félrevezető 
lenne. Például az aggregált outputból meghatározó mértékben részesedő Dunaferr 
termelése és termékszerkezete nem nagyon ingadozott, míg körülötte változtak a 
szereplők, termelési szintjük, és termékeik is.  Éppen ezért a következőkben vállalati 
szintről felépítve adjuk meg tanulmányunkban az ágazati jövőképet. 

12.1.4 Ózdi Acélművek Kft 

Az Ózdi acélművek jelenlegi tulajdonosa (Max Aicher GmbH) 1997-ben vette meg a 
meleghengerművet. A privatizációs szerződésben feltételül szabták meg egy 
400 et/év kapacitású elektroacélt előállító ívkemence építését, ami kiszolgálja a 
meleghengerművet. Az ívkemence megépítéséig a meleghengermű vásárolt bugát 
dolgozott fel. 

12.1.4.1 Kínálat 
Az ÓAM – közvetlenül vagy további cégek feldolgozó tevékenységét követően 
közvetve – főképpen az építőipar számára készít különféle acéltermékeket 
(termékeik több mint 90%-ában). Ezen belül is általában a nagyobb részesedést a 
betonacél teszi ki. A belföldi betonacél-gyártás szinte kizárólag az ÓAM gyártását 
jelenti. Konkurenciát csak az import jelent, hiszen a Dunaferr más jellegű acélokat 
gyárt az építőipart megcélzó szegmensében, a DAM pedig elsősorban 
járműgyártáshoz készít(ett) acéltermékeket. A nem építőipari célú acéltermékeik 
(kevesebb, mint a termelés10%-a) a gépgyártás részére szolgáltatnak inputot.  
 
A fenti hengerelt késztermékek alapanyagául a saját elektrokemencében előállított 
acél, illetve az abból öntött buga (más szóval: bramma) szolgál. Az elektrokemence 
névleges kapacitása 400kt/év, a ténylegesen elérhető kapacitás a tervszerű 
karbantartási leállások miatt kb. 380kt/év. A hengersor kapacitása szintén 400 kt/év.  
 
Az ÓAM fő stratégiai célja a dinamikusan növekedő hazai kereslet kielégítése. Ennek 
megfelelően az export részarány az értékesítés mindössze 5-8 %-a körül mozgott az 
elmúlt években. A termelési költségekről és a megkívánt árrésről nincs információnk, 
azonban látszik, hogy 500-600 km-en túl a szállítási költségek már igen jelentősek 
lehetnek a 320 EUR/t (2003) - 480 EUR/t (2004) betonacél-árhoz viszonyítva. 
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Megállapítható, hogy a termelés szintjére elsősorban a hazai felhasználás 
(elsősorban: építőipar) alakulása hat elsődlegesen. 
 

12.1.4.2 Kereslet 
A következő táblázatban az ÓAM termékei iránt fő keresletet támasztó építőipar 
növekedési üteme látható.  
 
12-1. Táblázat:  Az építőipar teljesítményének alakulása 

 Termelési érték (m Ft) Volumen index (előző év vagy 
annak azonos időszaka = 100)

1998. év 677 412 113,1 
1999. év 808 974 108,3 
2000. év 969 468 107,5 
2001. év 1 149 063 108,3 
2002. év 1 412 738 117,8 
2003. év 1 505 495 100,7 
2003. év 1. negyedév 205 755 82,7 
2003. év 2. negyedév 386 759 105,1 
2003. év 3. negyedév 426 912 101,2 
2003. év 4. negyedév 486 069 106,5 
2004. év ? ? (107-110) 
2004. év 1. negyedév 259 793 119,5 
Forrás: www.ksh.hu 
 
Az elmúlt években (2003-ig) az építőipar éves növekedése átlagosan elérte a 
10 %/év értéket, és a 2003-as megtorpanás után a 2004-es várható növekedés ismét 
7-10 % között van. A támogatott lakáshitelek feltételeinek szigorítása a 
várakozásokkal ellentétben egyelőre nem vetette vissza a társasházi-lakóparki 
befektetők építési kedvét. Mindazonáltal, a lakossági építési piacot támogató 
környezet közelmúltbeli változására reagáló középtávú keresleti - és így az építői - 
alkalmazkodás még bizonytalan. Az EU csatlakozás kihívásai azonban az 
infrastruktúrális oldalon dinamikus fejlődést vetítenek előre. A megnövekedett és a 
következő években a meghirdetett gazdaságpolitikai iránnyal összhangban 
szükségszerűen továbbnövekedő infrastrukturális beruházások (metró és autópálya 
építések, a közút-közút, közút-vasút szintbeli kereszteződések kiváltása, aluljárók, 
felüljárók, hidak építése), továbbá a logisztikai, kereskedelmi és szórakoztató 
központok, mélygarázsok építése valamint a támogatásszűkítést egyre inkább 
ellensúlyozó várható reáljövedem-növekedés révén majd ismét markánsabb 
keresletű lakossági piac (lakóparkok) biztosítja a folyamatos építőipari növekedést, s 
így az acélfelhasználás növekedését. Az építőiparra nincs külön kvantitatív 
előrejelzésünk, de az építőanyag-ipar növekedési előrejelzése (ld. a tanulmány 
cementgyártással foglalkozó fejezetét) a fent ismertetett dinamikus építőipari 
keresletnövekedési várakozást támasztja alá.  
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12-2. Táblázat: A betonacél kereslet alakulása (kt) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Belföldi gyártásból származó belföldi 
eladás 86,2 118,8 103,4 139,6 149,7 203,8

Import 36,7 28,2 82,4 97,8 98,7 71,5
Hazai felhasználás 122,9 147,0 185,8 237,4 248,4 275,3
Belföldi gyártásból belföldi eladás 
változása 37,8% -13,0% 35,0% 7,2% 36,1%

Import változása -23,2% 192,2% 18,7% 0,9% -27,6%
Hazai felhasználás változása 19,6% 26,4% 27,8% 4,6% 10,8%
Forrás: Tardy Pál, MVAE 
 
A táblázatban jól kiolvasható a hazai felhasználás megugrásának, illetve az ÓAM 
elektroacél-gyártással megerősített „belépésének” hatása 2000-2001-től: 2000-ben 
még az import rendkívüli növekedése volt csak képes kielégíteni a hirtelen emelkedő 
hazai igényeket, 2001-től azonban az ózdi vertikum kiépítésével olcsóbbá váló hazai 
gyártás/szállítás teret nyer az importtal szemben. Az import sokkal kevésbé nőtt 
ezután, mint a hazai gyártásból származó értékesítés, sőt abszolút mennyiségét 
tekintve is visszaszorulóban van, a kereslet növekedését elviszi az OAM, plusz még 
importot is kiszorít. 
 

12.1.4.3 Termékárak 
Az általános acélipari fellendülés a világpiacon és a hazai élénk építőipari kereslet 
egyaránt a magas árak felé hat. A vállalat szempontjából meghatározó 
betonacélárak kevesebb mint egy év alatt kb. 50 %-kal emelkedtek, a tavalyi kb. 
80 000 Ft/t-ról 120 000 Ft/t-ra (320 EUR/t-ról 480 EUR/t-ra (2004)). Az áremelkedés 
a keresleti acélipari piactól nyilván nem független hulladéknyersanyag 
áremelkedésnek is köszönhető, így profitnövekedés csak korlátozottan realizálható.  

12.1.4.4 Termelési jövőkép 
A jövőkép ismertetése előtt a következő táblázatban bemutatjuk az ÓAM múltbeli 
termelésének alakulását. 
 
12-3. Táblázat:  Az ÓAM termelése  (kt) 

 Acél Hengerelt készáru 
1998 0 165,738 
1999 0 188,464 
2000 43,159 177,498 
2001 213,228 200,514 
2002 180,801 170,414 
2003 242,635 233,925 

 
Az acéltermelés (és következményképpen a hengerelt termék termelésének) 2002-
es visszaesése az ÓAM szerint az új ívkemence felfuttatásának technikai, 
menedzsmentbeli, logisztikai gyermekbetegségeinek és nem piaci beszűkülésnek 
volt köszönhető. Ezt alátámasztja, hogy a fő keresletet támasztó építőipar 2002-ig 
folyamatosan bővült, illetve hogy a 2003-as ózdi acéltermelés, valamint a hazai 
betonacél értékesítés az építőipar átmeneti stagnálása mellett is jelentős növekedést 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 

150

mutat, nemcsak az egy évvel korábbi, hanem a visszaesés előtti 2001-es évhez 
képest is. Szintén ezzel esik egybe a betonacél-felhasználás 2003-as jelentős, 11%-
os növekedése az építőipar mindössze 1%-os bővülése ellenére.  
 
A kereslet-kínálati viszonyoknál fentebb ismertetett összességében pozitív kilátások, 
illetve tapasztalatok alapján az Ózdi Acélművek Kft. a termelés volumenének 
folyamatos növelését tervezi a következő évekre, 2007-re felfuttatva azt a meglévő 
kapacitás teljes kihasználásáig (380 kt/év nyersacél). Ezen terveket leginkább a 
hazai építőipari (betonacél) felhasználás dinamikus (utóbbi öt év átlagában 17%-os) 
bővülése, és a hazai értékesítés még ezt is meghaladó (átlagosan 21%-os) ütemű 
növekedése alapozza meg. A távolabbi tervek között szerepel, hogy amint a 
termelés növelése kapacitás-korlátba ütközik, a technológia módosításával (például 
pótlólagos földgáztüzelés alkalmazásával lerövidítik az olvasztási időt) az 
acéltermelési kapacitást 450 000 t/év-re növelik. Ezt mi a kevésbé valószínű, 
alternatív, „B” szcenárióként vettük figyelembe 2008-as megépítéssel, és 2010-es 
teljes felfutással. A „B” szcenárió együtt járna a hengersor megfelelő arányú 
kapacitásbővítésével is. 
 
12-4. Táblázat:  Az ÓAM jövőben várható termelése (kt) 

 Acél Hengerelt készáru 
2004 310 300 
2005 350 340 
2006 370 360 
2007 380 370 

 A* B A B 
2008 380 410 370 400 
2009 380 430 370 420 
2010 380 450 370 440 
2011 380 450 370 440 
2012 380 450 370 440 
2013 380 450 370 440 

Megjegyzés: Az általunk valószínűnek tartott szcenárió a kapacitásbővítés nélküli 380 kt 
acél- és 370 kt késztermék érték („A”). A magasabb acéltermelési és az ezeknek 
megfelelő magasabb késztermék értékek („B”) egy esetleges ívkemencei és hengerművi 
kapacitásbővítés esetén realizálódhatnak, fokozatosan felfutva az új kapacitás teljes 
kihasználtságáig. 

12.1.5 Dunaferr Rt 

A Dunaferr Rt hazánk legnagyobb acélipari vállalata, és az egyetlen, mely integrált 
acélgyártást folytat. Az egyetlen a 3 nagy (volt) acélműből, mely jelentősebb 
visszaesések, tartós leállások, leépítések és leromlás nélkül vészelte át a 
rendszerváltozás utáni átmeneti gazdasági időszakot. Európában az integrált 
acélművek között inkább a kisebbek közé tartozik, de hazánk acéltermelésének 
döntő többségét, mintegy 75-85%-át itt állítják elő. Technológiája bár nem számít 
elavultnak, korszerűnek sem mondható. A nagy átalakulási nyomást jelentősebb 
fejlesztések nélkül kerülte el, azonban az „állandóság” most már hamarosan 
hátrányává válhat. Így éppen időben, privatizációja folyamatban van: az ukrán-svájci 
Donbass-Duferco konzorciumot választotta az ÁPV Rt leendő tulajdonosként.  
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Az integrált acélgyártás a következő technológiai láncból áll: 
 
• Kokszgyártás szénből 
• Zsugorítmánygyártás vasérc felhasználásával 
• Nyersvasgyártás nagyolvasztó kemencében  
• Konverteres acélgyártás nyersvas valamint vas- és acélhulladék felhasználásával 
• Bugaöntés 
• Meleghengermű 
• Hideghengermű 
• Feldolgozó üzemek 
 
A fentiekből az ÜHG Direktíva hatálya alá, mint a Direktívában külön felsorolt 
tevékenység a kokszgyártás, zsugorítmánygyártás, nyersvasgyártás és acélgyártás 
tartozik, míg a meleghengermű a 20 MWth-nál nagyobb kapacitású bugahevítő 
kemencéi, mint tüzelőberendezés okán tartozik a direktíva hatálya alá. A 
kokszgyártás helyzetét külön alfejezetben tárgyaljuk, itt az acélgyártásra 
fókuszálunk. Részletesebben szintén külön tárgyaljuk a Dunaferr Rt 
meleghengerművét, a többi meleghengerművel együtt. Fontos tisztában lenni azzal, 
hogy az emissziókat elsősorban az előállított nyersacél, illetve buga55 mennyisége 
határozza meg. A buga viszont általában és döntően nem piacon értékesített termék, 
azt nagyrészt még „házon belül” különböző fokig feldolgozzák. Piacra tehát a 
különböző hengerelt félkész- és késztermékek kerülnek, kivéve azt a 
bugamennyiséget, melyet a Dunaferr Lőrinci Hengermű Kft önálló acélöntés híján 
saját hengereltáru előállításához inputként a Dunaferr Rt-től megvásárol (a 
mindössze 25%-ban Dunaferr tulajdonú Lőrinci Hengermű Kft-vel szintén külön 
alfejezetben foglalkozunk). 
 

12.1.5.1 A Dunaferr Rt acéltermelése, kínálat/kereslet 
A Dunaferr nyersacéltermelése a közelmúltban következőképpen alakult: 
 
12-5. Táblázat:  A Dunaferr Rt nyersacéltermelése (kt) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1511 1598 1641 1501 1654 1640 

Forrás: Dunaferr Rt.  
 Az MVAE (www.mvae.hu) ettől egy-két kt erejéig eltér. 
 
A management szerint a fluktuációnak inkább technikai okai vannak mintsem piaciak. 
A termelés volumenét jószerével csupán az időszakonként szükségessé vált 
karbantartások, felújítások befolyásolták. Minden évben a lehetséges maximális 
kapacitáson termeltek, függetlenül az adott acélpiaci helyzettől, kereslettől-áraktól. 
Ennek oka az, hogy a nagyon magas fix költségek mellett a rövidtávú 
határköltségeket tükröző árak mellett is megéri termelni, illetve nem akarták 
kockáztatni kiépített piacaik elvesztését, inkább vállalták a rövidtávú veszteséges 
értékesítést is. Amennyiben bizonyos értékesítési csatornák a szűkülő kereslet miatt 

                                            
55 A nyersacélból elhanyagolható veszteség mellett szinte 100%-ban buga lesz. Veszteség a 
feldolgozási folyamat további részében, a hengerlés során keletkezik. Megjegyzendő, hogy magának 
a bugaöntésnek az ÜHG emissziója elhanyagolható az azt megelőző folyamatokéhoz képest. 
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megszűntek, akkor más piacokon adták el az árut például a hazai vs export arány 
változtatásával (megint csak esetleg veszteséggel), de némi játéktér adódott/adódik 
a feldolgozott terméktípusok kereslettől függő átstrukturálásával is.  
 
Az exportot tekintve csak nagy általánosságban mondható el, hogy max. 500-600 km 
sugarú körben gazdaságos, hiszen a termékek feldolgozottsági foka, az adott piacon 
érvényesíthető ár ezt jelentősen befolyásolja.  
 
Az importverseny tekintetében az ÓAM esetében a versenytársakra vonatkozó 
megállapítások a Dunaferr lapostermékek esetében is érvényesek. A Dunaferr 
szempontjából az viszont mindenképpen előnyösnek tekinthető, hogy a leendő 
tulajdonos olyan országból érkezik, melynek acélipara az eddigiek során komoly 
konkurenciát jelentett a magyar acéltermelők számára. 
 
12-6. Táblázat:  A belföldi és export értékesítés volumene (kt) 

 2000 
Tény 

2001 
Tény 

2002 
Tény 

2003 
Tény 

2004 
Terv 

BELFÖLD 734 589 645 644 680 
EXPORT 790 780 882 834 784 
Összesen 1524 1369 1527 1478 1464 
 
Az ábrából látszik, hogy az összértékesítés 2001 kivételével nem változott 
jelentősen, és hogy ebben az export és belföldi volumen ellentétes irányú mozgása 
is szerepet játszott. 
 
A nemzetközi árak vonatkozásában – összhangban az általános világpiaci 
tendenciákkal, a lapostermékek ára is az utóbbi évek legmagasabb értékére ugrott 
2004-ben. A következő grafikon még csak 2003-ig követi az áralakulásokat, de az 
emelkedő tendencia már ezen is látszik. A grafikonon a viszonylag alacsony 
feldolgozottsági fokú tekercsek árai láthatók, de ezeknél is jól kivehető, hogy 
magasabb feldolgozottsági fokhoz (a feldolgozottsági szint emelkedő sorrendjében: 
melegen hengerelt tekercsek, majd hidegen hengerelt tekercsek, és végül a 
horganyzott tekercsek) magasabb ár tartozik. A grafikonon látható ciklusok 
ismétlődéséről legtöbb szakértő úgy tartja, hogy nem folytatódik hasonlóan és 
kiszámíthatóan a jövőben; a keresletet és az árakat döntő mértékben a kínai 
gazdaság növekedése fogja meghatározni, amely ha a jelenleginél kisebb mértékben 
is, de tartósnak ígérkezik. 
 

12.1.5.2 Termelési jövőkép 
A Donbass-Duferco ÁPV Rt felé tett kötelezettségvállalásai azt valószínűsítik, hogy a 
(megállapodással összhangban csak korlátozottan nyilvánosságra hozott) fejlesztési 
stratégia inkább a magasabb feldolgozottsági szintek erősítését, bővítését, 
korszerűsítését foglalja magában, mintsem a nyersacél kapacitások bővítését. A 
növekvő acélipari árak és kereslet annyit mindenképpen biztosítani látszik, hogy (a 
múltbeli alacsonyabb árak és kisebb kereslet ellenére) az eddig is maximálisan 
kihasznált acéltermelési kapacitás a jövőben is ki lesz használva, mégpedig 
gazdaságosabban mint eddig, különösen, ha erre ráépül a feldolgozás tervezett 
korszerűsítése, a magasabb hozzáadott értékkel bíró termékportfolió. Ezeket a 
tényezőket mérlegelve legvalószínűbb szcenáriónak a jelenlegi kapacitás mellett 
tartósan biztosítható 1620 kt/év nyersacéltermelést vettük. Természetesen a piaci 
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fellendülés mértékének, tartósságának, ezek megragadási lehetőségeinek 
tulajdonosi értékelése és a tulajdonos kockázattűrő képességének függvényében a 
nyersacél kapacitások bővítése is lehetséges, ezt azonban egy kevésbé valószínű 
„B” szcenárióként vettük csak figyelembe, 2005-től 1850 kt/év outputtal, azaz 
230 kt/év kapacitásbővítéssel (a management által közölt érték).  
 
12-7. Táblázat:  A nyersacélgyártás jövőképe a Dunaferr Rt-nél (kt) 

 2004 2005 … 2012 2013 
"A" szcenárió 1 620 1 620 … 1 620 1 620 
"B" szcenárió 1 620 1 850 … 1 850 1 850 
 

12.1.6 Diósgyőri Acélművek (DAM Steel Rt) 

12.1.6.1 A cég története a rendszerváltás óta 
2001. április 12-ével az új tulajdonos az olasz Cogne Acciai Speciali s.r.l. lett, a cég 
neve DAM Steel Speciális Acélgyártó Részvénytársaságra változott. Az olasz 
tulajdonos a céget 2003 januárjáig működtette – 2001. márciusában a cég 
felszámolás alá került.  
 
2003. márciusában a Mátraholding Rt. mint a bíróság által kijelölt felszámoló 
szervezet vette át a társaság irányítását. A felszámoló megalakította a Borsodi 
Nemesacél Acélgyártó Kft-t, amely bérbe vette a termelő és kiszolgáló eszközöket és 
2003. augusztus 1-jén újraindította a termelést. A társaság 2004. február 29-én 
azonban beszüntette tevékenységét, 2004. áprilisa  óta pedig e cég is felszámolás 
alatt áll. 

12.1.6.2 A cég értékesítésének jelenlegi helyzete 
Az 1980-as évekre Diósgyőrben kombinált acélmű épült ki: a nagyolvasztókhoz 80 
tonnás konverter és 80 tonnás elektrokemence csatlakozott56. A diósgyőri 1 millió 
tonnás kombinált acélmű –  amelynek acélgyártó részlege Európa egyik 
legmodernebb minőségi potenciáljával bírt – a 90-es évek második feléig 
fokozatosan 400 ezer tonnás hulladékbázisú miniacélművé zsugorodott57. 
A cég termelésének újbóli beindulása – a jelenlegi technológia változatlanul 
maradása és a 2001-es termelési szint megvalósulása esetén – nagyságrendileg kb. 
250.000 tonna acél előállítását, és kb. 75 Gg CO2 emissziót eredményezne évente 
(a cég termelési kapacitása ennél nagyobb: évi 420 000 tonna acél). Ezt a számot 
csak illusztráció gyanánt közöljük, és nem vonjuk majd össze az általunk vizsgált 
szereplők/tevékenységek aggregált CO2 kibocsátásával. 

Tekintettel a cég (fentebb vázolt) bizonytalan helyzetére, a termelésre 
vonatkozóan jövőképet nem tudunk adni. Valamelyest megalapozott jövőképet 
meglátásunk szerint a DAM Steel Rt értékesítésének lezárultát követően lehet 
majd csak adni. 
 

                                            
56 A modern kombinált acélművek (amelyek azonos befogadóképességű konverterrel és 
elektrokemencével vannak felszerelve, és amilyen 1980-1997 között a diósgyőri kombinált acélmű is 
volt) biztosítják a legnagyobb rugalmasságot a betétanyag (nyersvas és hulladék) és így a gyártási 
program tekintetében. 
57 Forrás: Sziklavári János: Vaskohászat és környezetgazdálkodás. Magyar Tudomány, 2002/7 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 

154

12.1.7 Kisebb elektroacél-gyártók 

Az ózdi és diósgyőri cégen kívül tudomásunk szerint hazánkban még két másik 
rendelkezik ívkemencével: az Alföldi Kohászati és Gépipari Rt (továbbiakban 
röviden: AKG Rt) és a Rába Gépgyár Kft, amelyek azonban a fentiekben leírtaknál 
lényegesen kisebb kapacitású ívkemencékkel rendelkeznek. A két cég acéltermelése 
összesen évi 1600-2500 tonnát tett ki az 1998-2003-as időszakban, azaz mindössze 
a hazai acélgyártás 0,08-0,14%-át adták együtt. 
 
Az Irányelv hatálya alá az 2,5 t/óra öntési kapacitást meghaladó ívkemencék 
tartoznak. Mind az AKG Rt, mind a Rába Gépgyár Kft 2-2 ívkemencével rendelkezik, 
amelyek kapacitása kemencénként 1,4 t/óra. Így tehát mind a két cég összesen 2,8 
t/óra beépített névleges kapacitással rendelkezik. Azonban mindkét helyen kizárólag 
felváltva mennek jelenleg a kemencék, és az áramszolgáltatóval kötött jelenleg 
érvényben lévő szerződésük is csak egyszerre egy ívkemence működtetését teszi 
lehetővé, továbbá a kemencéket technológiai okokból is le kell állítani bizonyos 
időközönként (és a falazatukat javítani kell, amihez le kell hűlniük). Az Irányelv 
szövegéből és a rendelkezésünkre álló információkból meglátásunk szerint nem 
lehet egyértelműen kiolvasni, hogy a fenti két cég tevékenysége az Irányelv hatálya 
alá esik-e. Ehhez azt kellene eldönteni, hogy ténylegesen meghaladja-e az adott cég 
kapacitása a 2,5 t/óra küszöbértéket, figyelembe véve, hogy (tartósan) 
technológiailag lehetetlen a két kemence párhuzamos működtetése. Mindkét cég az 
elmúlt évekre jellemző termelési szint fenntartását jelezte előre a vizsgált időszakra, 
mi az átlagos outputtal számoltunk. 
 
A következő oldalon egy táblázatban foglaljuk össze a fejezetben ismertetett 
vállalatok nyersacéltermelésének várható alakulását. 
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12-8. Táblázat:  A hazai nyersacélgyártás közelmúltbeli és várható alakulása vállalatonként (t) 
Gyártott acél 
részletezve Vállalat  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 … 2013 

integrált acél DF 1 501 304 1 654 242 1 639 796 1 620 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000 … 1 620 000 
elektroacél OAM 213 228 180 801 242 635 310 000 350 000 370 000 380 000 … 380 000 
elektroacél DAM 252 726 223 142 108 332 ? ? ? ? … ? 
elektroacél AKG 863 668 622 800 800 800 800 … 800 
elektroacél Rába 1 108 1 008 991 1 000 1 050 1 050 1 050 … 1 050 

Összesen 1 969 228 2 059 861 1 992 376 1 931 800 1 971 850 1 991 850 2 001 850 … 2 001 850 
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12.2 Kokszgyártás 

12.2.1 Az ágazat jelenlegi helyzetének bemutatása 

Hazánkban kokszgyártással kizárólag a DUNAFERR-DBK Kokszoló Kft. 
foglalkozik58, amely jelenleg két működő kokszoló-blokkal rendelkezik: a működését 
1956-ban megkezdő I. sz. blokk mellett az 1986-ban átadott III. blokk üzemel (a II. 
blokkot műszaki állapota, ill. a piaci környezet alakulása miatt 1987-ben leállították).  
 
A kokszolás sajátossága, hogy a folyamat beindítását (a kamrafalak felfűtése) 
követően a kokszolás szüneteltetése majd újraindítása (újbóli felfűtés) a kokszoló 
állapotának jelentős romlását vonja maga után. Emiatt a kokszoló kemencéket 
élettartamuk alatt (kb. 40 év) célszerű folyamatosan működtetni, a termelés átmeneti 
csökkentése inkább csak a koksz lassabb áteresztése (a kamrákban hosszabb ideig 
tartása és lassabb kigázosítása) útján lehetséges.  
 
A III. kokszoló-blokk névleges éves kapacitása 985 ezer tonna koksz. A ’90-es 
években időnként kritikusan alacsony alapanyag-készletszint azonban nem mindig 
tette lehetővé a folyamatos üzemelést, aminek következtében a blokk állapota 
jelentősen leromlott, termelékenysége csökkent59. A fentiek miatt a III. blokk 2001 óta 
csak csökkentett kapacitással tud üzemelni, ezzel párhuzamosan pedig 2002 óta 
felújítás alatt áll, amely várhatóan 2005-ben fejeződik be. 
 
A I. kokszoló-blokk 55 kamrából áll, névleges kapacitása 400 ezer tonna/év. A két 
blokk együttes névleges kapacitása így 1.385.000 t/év60. A névleges kapacitás teljes 
kihasználását azonban korlátozza, hogy az I. blokk 55 kamrájából 10-ben a 
legértékesebb, ún. öntödei kokszot gyártanak (85 mm feletti szemcseméret), 
amelynek gyártásához a kokszolandó elegyet hosszabb ideig kell a kamrákban 
tartani61, illetve hogy a III. blokkot a kiszolgáló berendezések nem tudják a kapacitás 
teljes kihasználásához megfelelő ütemben (megbízhatóan) kiszolgálni (a kamrákat 
kokszolandó széneleggyel feltölteni, ill. a kamrákból a kokszlepényt kitolni). Az I. 
blokk 45 kamrájában, ill. a III. blokkban metallurgiai kokszot (25-80 mm) gyártanak. 
 
A kokszolóban előállított összes koksz mennyisége a III. blokk üzembehelyezésétől 
2000-ig évi 860,7-1033,1 kt között alakult (csak a III. blokkban pedig átlagosan évi 
718,9 kt volt a teljes évekre átlagolva). Utána azonban a termelés a fentiekben leírtak 
miatt átmenetileg visszaesett, 2002-ben csupán 432,2 kt volt – azóta viszont a III. 
blokk felújításának előrehaladása eredményeképpen (a felújítás szakaszonként 

                                            
58 A kokszolási folyamat a szén légmentes hevítése, ami az illó vegyületek eltávolítását szolgálja. A 
kokszolás fűtött falú kemenceblokkokban megy végbe, a fűtőfalakat folyamatosan 1150-1350°C 
hőmérsékleten tartják. 
59 Kamrafal-repedések következtek be, tűzálló téglák mozdultak el. A 2002-ben megkezdett 
nagyfelújításkor a hatvanöt kamrából tizenhét volt teljesen üzemképtelen és további húsz-huszonkettő 
várt javításra. 
60 Forrás: DUNAFERR DBK Kokszoló Kft. adatszolgáltatása 
61 Aminek következtében tehát időegység alatt ezen kamrákban csak kevesebb koksz készül. 
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történik, az elkészült szakaszban újraindulhat a termelés) a termelt mennyiség ismét 
növekszik. Mindez leolvasható az alábbi táblázatból62. 
 
12-9. Táblázat:  A DBK koksztermelési idősora blokkok szerint 

Év I-II. Blokk  III. Blokk I-II-III. Blokk  

 névleges 
kapacitása termelése névleges 

kapacitása termelése névleges 
kapacitása 

termelése 
összesen

 t t t t t t 
1985 800 000 606 689 - 800 000 606 689
1986 800 000 608 834 - 55 893 800 000 664 727
1987 600 000 385 325 985 000 585 735 1 585 000 971 060
1988 400 000 281 031 985 000 714 687 1 385 000 995 718
1989 400 000 268 840 985 000 685 354 1 385 000 954 194
1990 400 000 223 473 985 000 637 228 1 385 000 860 701
1991 400 000 248 243 985 000 650 233 1 385 000 898 476
1992 400 000 270 090 985 000 672 707 1 385 000 942 797
1993 400 000 228 700 985 000 666 860 1 385 000 895 560
1994 400 000 241 874 985 000 751 622 1 385 000 993 496
1995 400 000 253 724 985 000 779 340 1 385 000 1 033 064
1996 400 000 240 361 985 000 745 200 1 385 000 985 561
1997 400 000 196 610 985 000 735 498 1 385 000 932 108
1998 400 000 196 435 985 000 769 659 1 385 000 966 094
1999 400 000 138 820 985 000 780 124 1 385 000 918 944
2000 400 000 179 812 985 000 757 083 1 385 000 936 895
2001 400 000 260 093 985 000 421 984 1 385 000 682 077
2002 400 000 260 292 985 000 171 932 1 385 000 432 224
2003 400 000 284 486 985 000 308 450 1 385 000 592 936

 
A kokszgyártás termékei a különböző minőségű kokszok. A koksz minőségét a 
szemcseméret határozza meg, a legértékesebb a 85 mm-es szemcsenagyság feletti 
öntödei koksz, a következő, 20-85 mm-es kategória pedig a DUNAFERR által is 
felhasznált metallurgiai koksz. A koksz osztályozására számos kategória 
használatos, amelyek részben átfednek egymással: pl. a 10 mm alatti frakciót 
kokszdarának nevezik, a 3-10 mm közöttit gyöngydarának stb. 
 
Hazánk a termelt koksz kb. 5-8%-át exportálja63, jellemzően öntödei kokszot, 
miközben a koksz-importot információink szerint inkább az olcsóbb frakciók teszik ki. 
A legnagyobb hazai koksz-felhasználó a DUNAFERR Dunai Vasmű Rt (amelyet a 
későbbiekben részletesen tárgyalunk), amely az acélgyártáshoz évi 610-680 kt 
kokszot használ fel. Fontos felhasználók még a cukorgyárak, a kőzetgyapot-gyárak 
és az öntödék. A koksz mind a nyersvasgyártáshoz, mind a kúpoló kemencék 
(kőzetgyapot-gyártás, vasöntés) működtetéséhez (helyettesítő anyag nélküli) 
nélkülözhetetlen alapanyag, ami a koksz iránti kereslet meglehetős stabilitását 

                                            
62 Forrás: DUNAFERR DBK Kokszoló Kft. adatszolgáltatása 
63 Többek között Ausztriába, Horvátországba, Szlovéniába 
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biztosítja64. 2002-ben a koksz-felhasználás az alábbiak szerint oszlott meg a 
különböző ágazatok között65: 
 
12-10. Táblázat:  Kokszfelhasználás 2002-ben (kt) 
Élelmiszeripar 9
Vegyipar 5
Nemfém ásványi termékek gyártása 11
Fém alapanyag és fémfeldolgozás 719
Gépipar 4
Mezőgazdaság 2
Lakosság 2
Kommunális és egyéb fogyasztók 5
NEMZETGAZDASÁG ÖSSZESEN 757
 
A hazai koksz-felhasználás és -termelés alakulását szemlélteti az alábbi grafikon66. A 
koksz-felhasználás 1992-ig tartó csökkenése a csepeli vaskohászat elsorvadására 
és az ózdi 1 millió tonnás integrált acélmű ’90-es évek eleji összeomlására, az 1997-
es törés pedig a diósgyőri integrált acélgyártás leállásának (1996. november) 
tulajdonítható. 
 
12-2. ábra:  A hazai koksztermelés és -felhasználás alakulása 
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64 A kereslet stabilitását ugyanakkor csökkenti természetesen az említettek leállításának (vagy a 
termelési volumen csökkentésének) lehetősége. 
65 Forrás: Energiaközpont Kht, 2002.  
66 A termelési adatok a DUNAFERR DBK Kokszoló Kft-től, a felhasználási adatok pedig a 2002 évi 
Energiastatisztikából származnak. 
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A világ koksztermelése 2000-ben kb. 340 millió tonna volt, ebből kb. 280 millió tonnát 
(a kokszdarát is beleértve) az acélipar használt fel67, a világ kokszigényét kb. 80%-
ban az acélipar befolyásolja és határozza meg68. 
 
A környezetvédelem igényei, ill. az ipari higiénia szigorúbb követelményei miatt 
jelentkező költségeket tükröző növekedő kokszárak a múlt században a kohók 
fajlagos kokszfogyasztásának csökkentésére ösztönözték a kohók tulajdonosait 
(bevált módszer a nyersvasgyártás automatizálása és olcsóbb redukáló-szerek 
injektálásával történő intenzifikálása). Ennek eredményeképpen míg 1975-ben a 
világon termelt 490 millió tonna nyersvas kokszigénye kb. 290 millió tonna volt, a 
2000-ben előállított 576 millió tonna nyersvashoz ugyancsak kb. 290 millió tonna 
kokszot használtak fel. Így a nyersvas-termelés kb. 20%-os növekedése ellenére az 
acélgyártás kokszigénye nem változott69. A várakozások szerint az acélgyártás 
fajlagos kokszigénye tovább csökken, szakértők a nyersvas-gyártás fajlagos 
kokszfelhasználásának kb. újabb 10%-os csökkenését várják 2010-ig a 2000-es 
szinthez képest. A világ acéliparának kokszigénye így 2010-re 320 millió t/év körüli 
szintre növekedhet évi 2%-os acélfelhasználás-növekedéssel számolva.  
 
A világ koksztermelő kapacitása 2000-ben 360-370 millió tonna volt. A kapacitás 
alakulását nagymértékben befolyásolja, hogy a ’90-es évek második felében a Kínai 
Népköztársaság elhatározta, hogy környezetvédelmi okok miatt leállítja a primitív, 
környezetszennyező kokszolókat, ezzel termelése az 1997. évi 139 millió tonnáról 
2005-re a várakozások szerint 90-100 millió tonnára csökken. A fejlett országokban 
ugyancsak csökkentek a kapacitások, részben szintén környezetvédelmi okok miatt. 
Szakértők szerint a világ kokszgyártó kapacitása nem biztosítja a várható igények 
stabil kielégítését (a világpiaci koksz árának alakulásában mindez tükröződni is 
látszik 2002 óta, amint azt a későbbiekben bemutatjuk). Egy felmérés szerint továbbá 
a jelenlegi kapacitások közül középtávon további bezárások várhatók, mivel 1999-
ben a kokszgyártó-kapacitásoknak kb. 55%-a volt 21 évnél idősebb, miközben kb. 25 
%-uk még 30 évnél is öregebb volt, és a kapacitások csupán 10%-a volt 10 évnél 
fiatalabb70. 
 
A világpiaci kokszkereskedelem az elmúlt évtizedekben évi 15-25 millió tonna között 
ingadozott, aminek legnagyobb része – 2000-ben 15 millió tonna – Kínából 
származott. 2003-ban Kína összesen 14,72 millió tonna kokszot exportált 51 
országba, ami a teljes világpiaci kereskedelem 60%-át tette ki71. A helyzet józan 
értékelése szerint a kokszimportőrök ma Kína szándékaitól függnek, amit 
kellőképpen demonstrálnak a 2002. évi kokszpiaci események: Kína koksz-
exportjának közel 3,5 millió tonnával történő csökkentésének következménye 25-30 
%-os áremelkedés volt. 
 
Ugyancsak jól jellemzik a koksz világpiacának helyzetét az idén májusban az EU és 
Kína közötti feszültségek: az EU az európai acélipar érdekében a WTO-hoz kívánt 
fordulni, amennyiben május 31-ig nem sikerül megállapodni Kínával az EU-nak 

                                            
67 Forrás: Coke Making 
68 Ezzel kapcsolatosan lásd az acélpiacról szóló részletes elemzésünket. 
69 1975-ben a világban az átlagos fajlagos kokszfogyasztás kb. 590 kg/t olvadék volt, 2000-ben ez az 
arány kb. 500 kg/t olvadék. 
70 Forrás: Coke Making 
71 Forrás: www.chinadaily.com.cn 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 

160

minimálisan juttatandó kínai koksz mennyiségéről. A tárgyalások végül a kitűzött 
határidő napján vezettek eredményre: a megállapodás eredményeképpen az EU 
2004-re 4,5 millió tonna koksz szállítására kapott ígéretet (ami megegyezik a tavalyi 
mennyiséggel). 
 
A világpiaci helyzet alakulását – a fentiek alapján érthető módon – a kínai koksz 
árának alakulásával szokták jellemezni. Az alábbi grafikon a kínai koksz árának 2001 
július és 2004 május közötti alakulását mutatja72 (az alsó és az alulról második görbe 
jelzi a kétféle minőségű kínai koksz árának alakulását, míg a felső görbe a kokszolás 
alapanyagául szolgáló szén árának alakulását mutatja): 
 
12-3. ábra:  Kínai koksz- és szénalapanyag-árak alakulása 

 
 
A grafikonról leolvasható, hogy az ábrázolt alig három év alatt a kínai koksz ára a 
korábbi 60-70 $/t szintről 2004. áprilisra 410-420 $/t körüli szintre emelkedett, majd 
májusban enyhén csökkent. Szakértői várakozások szerint 2010-ig 200-300 $/t körüli 
szintre mehet vissza az ár. A magas árak jól jellemzik a koksz világpiacán meglévő 
hiányt, amelyet az említett kapacitásleállások mellett döntő mértékben szít az 
általános és drámai mértékű acélipari fellendülés, és az azt kísérő alapanyag-
kereslet növekedés és hiány. 
 

                                            
72 Forrás: Coke Market Report, 2004. május 24. 
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12.2.2 Növekedési prognózis 

Az utóbbi időszakban a világpiacon fellépő kokszhiány és az ennek következtében 
jelentősen megemelkedett kokszárak jó piacot teremtenek a megtermelt koksz 
számára. A hazai koksztermelésnek az export-lehetőségek teremtenek kedvező 
növekedési potenciált73. Mivel a kínai igények által szított erős acélkereslet még több 
évig kitarthat, ugyanígy évekig magas maradhat a nemzetközi koksz ár. Mindez, 
valamint a fentebb említett technológiai sajátosság alapján elfogadhatónak tűnik az a 
feltételezés, miszerint az elkövetkező időszakban a koksztermelésre a meglévő 
termelőkapacitások közel teljes kihasználása lesz jellemző. 
 
Mint fentebb már említettük, a DBK III. kokszoló-blokkjának felújítása várhatóan 
2005-re fejeződik be, a I. és a III. blokk névleges kapacitása együtt 1385 kt/év. A 
kapacitások 100%-os kihasználásának azonban várhatóan a jövőben is korlátot fog 
szabni egyrészt az öntödei koksz gyártásának fenntartása74 (ennek hatását a termelt 
mennyiségre lásd fentebb), másrészt hogy a III. blokkot kiszolgáló gépek felújítása 
bizonytalan, még nem ismertek az új tulajdonos ezzel kapcsolatos szándékai. 
 
A fentiek miatt azt valószínűsítjük, hogy az I. és a III. blokk együttes termelése évi 
1020 kt-ra fog nőni a III. blokk felújításának befejeztét követően, a ’best case’ 
forgatókönyvben ugyanakkor évi 1065 kt-val számolunk e két blokk együttes 
termelését illetően. A tervek szerint továbbá – a kedvező piaci körülményekre 
tekintettel – közeljövőben megkezdődik a 1986 óta nem üzemelő II. blokk újjáépítése 
is (amely a piacra termelne, mivel a felújított III. blokk önmagában ki tudja majd 
elégíteni a Dunaferr kokszigényét), aminek eredményeképpen 2007-től évi 1.450.000 
t-ra növekedhet az összkapacitás.  
 
A valószínűnek tartott forgatókönyvben nem számolunk a II. blokk felújításával és 
termelésének újraindításával, mivel ennek megvalósulása még meglehetősen 
bizonytalan75. A fenti megfontolások figyelembevételével az alábbi előrejelzést adjuk 
a kokszolómű termelésére vonatkozóan: 

                                            
73 Információink szerint a szállítási költség az európai országokba: kb. 40-50 EUR/t. 
74 Az öntödei, ill. a metallurgiai koksz árak közötti különbségek csökkenése természetesen 
befolyásolhatja az öntödei koksz termelését. 
75 Megjegyezzük, hogy elképzelhető olyan forgatókönyv is, amely szerint felújításra kerül a II. blokk, a 
II. blokk termelésének újbóli megindulásával egyidőben azonban megkezdődik az I. blokk felújítása: a 
kettő eredőjeként kb. 2008-2009-ig a termelt mennyiség megegyezik a valószínűnek tartott 
forgatókönyv szerinti mennyiséggel, azt követően azonban nagyobb mennyiségre kell számítani.  
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12-11. Táblázat:  A DBK Kokszoló Kft koksztermelési jövőképe (valószínű szcenárió) 

Év Koksztermelés (kt)

2003 592,9 
2004 615,0 
2005 800,0 
2006 1 020,0 
2007 1 020,0 
2008 1 020,0 
2009 1 020,0 
2010 1 020,0 
2011 1 020,0 
2012 1 020,0 
2013 1 020,0 
 

12.3 Zsugorítmánygyártás 

Mivel a világ fő vasérc-lelőhelyein még fellelhető vasérc túl finom ahhoz, hogy 
megfelelő kohói betétként szolgáljon, darabosítani kell nagyobb, hasznosabb 
darabokra. Ezt az ércelőkészítést nevezik érczsugorításnak (vagy ércpörkölésnek). A 
zsugorítási folyamatban a finom ércet olyan hőfokra melegítik, hogy miközben teljes 
fúzió nem megy végbe, az egymással érintkező kis szilárd részecskék 
összeragadnak és nagyobb darabokká állnak össze. 
 
Hazánkban két zsugorítómű üzemel. Az egyiket a DUNAFERR Dunai Vasmű Rt 
üzemelteti, a másikat a Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék Hasznosító Mű Rt (a 
továbbiakban röviden: BÉM Rt). A DUNAFERR saját célra termel zsugorítmányt az 
integrált acélgyártási folyamathoz, a BÉM Rt ellenben kizárólag zsugorítmány-
gyártással foglalkozik: az előállított agglomerátot értékesíti. A DUNAFERR 
érczsugorító tevékenységét az integrált acélgyártási folyamat részeként tárgyaljuk a 
következő fejezetben, e fejezetben csak a BÉM Rt tevékenységét tárgyaljuk. 
 
A BÉM Rt sajókeresztúri telephelyén 1976-ban épült a hazai vaskohászat 
nagyolvasztóit kiszolgáló agglomerátgyártó kapacitás. A 1967-1997 közötti 
időszakban mintegy 70 millió tonna agglomerát gyártására került sor. Az 1997-től 
végrehajtott privatizációt követően 1999-ben indult újra az agglomerát-gyártás 
hulladékok hasznosításával (eleinte csupán kísérleti jelleggel) – a teljes kapacitás 
1/3-át átállították hulladékhasznosításra. 2002-ig a BÉM Rt kísérleti gyártási 
engedély alapján végezte hulladékhasznosításon alapuló agglomerátgyártó 
tevékenységét76. 2002-ben az engedélyeztetési eljárás elhúzódása miatt számottevő 
termelésre nem került sor (a kísérleti engedélyben meghatározott zsugorítmány-
mennyiséget 2002 elejéig legyártották, további mennyiségek gyártására nem 
rendelkeztek engedéllyel). A cég végül – a nem veszélyes és veszélyes hulladék 
átvételi és hasznosítási engedély megszerzését követően – 2003. júniusában kezdte 
                                            
76 A kísérleti gyártási engedélyben meghatározott agglomerát-mennyiség előállítása természetesen – 
sem időben, sem volumenében – nem vethető össze a tényleges gyártási kapacitást kihasználó 
termeléssel. 
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meg normál üzemszerű zsugorítmány-gyártó tevékenységét. Fentiekből kitűnik, hogy 
a BÉM Rt éves termelési volumenének és CO2-kibocsátásának 
megállapításához még egyetlen teljes naptári év tapasztalata sem áll 
rendelkezésre. 
 
A cég jelenleg évi 120.000 t hulladékhasznosítással történő, magas vastartalmú 
zsugorítmány gyártására rendelkezik engedéllyel, amely mennyiséget 2005-ig 
fokozatosan tervezi elérni a cég, rövidtávon pedig (2006-2007) 150.000 t/év-re 
tervezik bővíteni a kapacitását (jelenleg óránként 20-25 t kapacitással működik a 
létesítmény). Szintén a tervek között szerepel a hagyományos vasérc-zsugorítmány 
gyártás újraindítása is. A társaság a hagyományos vasérc-zsugorítmány gyártást 2 
db. gyártósoron tervezi megindítani, amely gyártósorok egyenként 110 t/h 
kapacitással fognak az elképzelések szerint működni. Az ásványi anyagokból történő 
zsugorítmány-gyártást 2004-2005-re tervezik mintegy 300.000 t éves gyártó 
kapacitással, 2006-ra pedig az induló volument évi 1 millió t hagyományos vasérc-
zsugorítmány gyártásra tervezik növelni. 

12.3.1 Piaci helyzet 

A zsugorítmány kizárólagos felhasználói a kohók (az előállított nyersvasat pedig 
döntő részben az elsődleges acélgyártáshoz használják), így a zsugorítmány iránti 
kereslet alakulása az acélpiac helyzetének alakulásától függ. A borsodi térség 
nagyolvasztóinak leállása miatt a termelt agglomerátot a BÉM Rt külföldön értékesíti 
(jelenleg Csehországba exportálnak). A tervek szerint beinduló hagyományos 
zsugorítmány-gyártás során előállított terméket szintén külföldön (Kelet-szlovákiai 
Vasmű, Novahut Ostrava Kohászati Kombinát) tervezi értékesíteni a cég. 
 
2004-ben a vaskohászati alapanyagoknál árrobbanás következett be és hiány 
mutatkozik a nemzetközi piacon, amely a kínai acélpiaci fejleményektől függően 
tartós is lehet. Ennek hatására a BÉM Rt 2004 évre 80 EUR/t, 2005-re pedig 70 
EUR/t körüli zsugorítmány-árra számít77. 

12.4 Meleghengerlés 

A meleghengerművekben az acélbrammák hengerlési hőmérsékletre való 
felhevítését szolgáló hevítő-kemencék bocsátanak ki jelentős mennyiségű CO2-ot 
nagymértékű tüzelőanyag-felhasználásuk miatt, és esnek a tüzelő-berendezések 
kategóriájába az EU ETS keretében. A meleghengerműben végzett többi 
tevékenység nem jár számottevő ÜHG-kibocsátással. 
 
Jelenleg 3 meleghengermű működik hazánk területén: a DUNAFERR Dunai Vasmű 
Rt., az Ózdi Acélművek (ÓAM) Kft., valamint a DUNAFERR Lőrinci Hengermű Kft. 
üzemeltet jelenleg meleghengerművet78. A DUNAFERR Dunai Vasmű Rt 
meleghengerművében az öntőműből érkező brammákból melegen hengerelt 

                                            
77 A zsugorítmány iránti keresletet meghatározó acélpiac általános helyzetére vonatkozó elemzésünk 
megtalálható a tanulmány későbbi részében. 
78 Szintén rendelkezik meleghengerművel a jelenleg felszámolás alatt álló DAM Steel Rt, amely 
azonban jelenleg nem üzemel (lásd a tanulmány DAM Steel Rt-ről szóló részét). 
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szélestekercset, táblalemezt és hasított tekercset gyártanak. E meleghengermű 
rendelkezik a legnagyobb kapacitással: a hengersor kb. 1 850 000 t/év hengerelt áru 
előállítására képes évente. Külön kapacitáskorlátot jelent azonban, hogy a jelenleg 
működő két hevítő-kemence nem képes az ehhez szükséges mennyiségű bugát 
felhevíteni, ezért kedvező piaci körülmények, illetve ettől nem függetlenül a többlet 
bramma input biztosítása79 esetén egy harmadik kemence üzembeállítása is 
lehetséges (kapacitásbővítő beruházás). 
 
A jelenlegi termelési szint a jelenleg meglévő két kemence kapacitását közel teljes 
mértékben kihasználja. (A kemencék kapacitása természetesen függ a brammák 
berakási hőmérsékletétől is; magasabb berakási hőmérséklet esetén több brammát 
tudnak a szükséges hőmérsékletre melegíteni80.) A mű kb. 1 450 000-1 500 000 t 
brammát dolgoz fel évente, aminek eredményeképpen kb. 1 400 000 t hengerelt árut 
állítanak elő. A kemencék működtethetőek földgázzal, kamragázzal vagy ezek 
keverékével is. 
Tekintettel arra, hogy a Dunaferr új tulajdonosának nagy nyersanyag-kapacitásai 
vannak Ukrajnában81, a hengermű fejlesztése esetleg a Dunaferr upstream 
kapacitásának bővítése nélkül is elképzelhető lehet, azonban a szállítási költségek 
miatt ezt kevésbé valószínű opciónak tartjuk. Így azt a szcenáriót elemezzük majd 
ÜHG kibocsátás szempontjából, amelyben az integrált meleghengermű a Dunaferr 
nyersacél és bugatermelésének ütemét követi. 
 
A másik két meleghengermű kapacitása lényegesen alacsonyabb. Az ÓAM Kft 
meleghengerműve évi 360 000-400 000 tonna hengerelt áru előállítására képes. Az 
ÓAM Kft hengerműve az ívkemence 2000-ben történt beindítása óta saját előállítású 
acélt dolgoz fel, azonban az integrált acélgyártás leállítása és az elektroacél-gyártás 
megindítása közötti időszakban is működött a hengermű, ekkor vásárolt brammákat 
dolgoztak fel. Tekintettel arra, hogy a meleghengerműi acélfeldolgozás volumene 
2000 óta az acél-előállítás volumenének alakulását követi – és a cégtől kapott 
információk szerint nem is tervezik jelentősebb mennyiségű bramma vásárlását, sem 
pedig értékesítését – ehelyütt nem adunk külön piacelemzést az ÓAM Kft 
meleghengerművének termelésére vonatkozóan (lásd az ÓAM Kft piaci helyzetének 
elemzését az acélgyártás tárgyalásánál). 
 
A DUNAFERR Lőrinci Hengermű Kft kapacitása 170 000-200 000 t/év, a cég 
durvalemezt hengerel. A hengermű 1990-ben vált önálló kft-vé, addig a Dunai Vasmű 
gyáregységeként működött. A társaság 1997-ig a Dunaferr tulajdonában volt, 
jelenleg azonban a Dunaferr már csupán 25% körüli tulajdoni hányaddal rendelkezik 
benne. A Lőrinci Hengermű termelése évente 130 000-150 000 tonna durvalemez 
volt az elmúlt években, amiből 80 000-85 000 tonna körüli mennyiséget értékesítettek 
belföldön. A cég szakembere a jelen termelési szint fenntartását jelezte előre a 
tanulmány által lefedett időszakra, ugyanakkor jelezte, hogy az előrejelzés 
meglehetősen bizonytalan, mivel a termelés alakulása nagyban függ az általuk 
előállított speciális hengerelt áru (durvalemez) iránti kereslet alakulásától. A 

                                            
79 Ehhez az acélgyártó konverter kapacitását kellene bővíteni, például kettős adagolással, további 
lehetőség még a Donbass csoporton belülről történő ellátás vagy külső bramma vásárlás, de ez utóbbi 
csak különleges árviszonyok és közeli beszerzési forrás mellett lehet gazdaságos opció. 
80 A brammák berakási hőmérséklete kb. 20–650°C, míg a végső kiadási (hengerlési) hőmérsékletük 
1200 és 1250°C között van. 
81 Forrás: GKM 
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durvalemezt jellemzően bizonyos nagyberuházásokhoz (acélszerkezetű hidak, 
turbinák stb.) gyártott elemekhez használják fel, ezért az éves termelési szint jelentős 
diszkrét mennyiségekkel változhat, hiszen akár egy megrendelés is meghatározóan 
„rángatja” a mennyiséget. 
 
A Dunaferr privatizációja annyiban érinti a Lőrinci Hengerművet, hogy a Lőrinci 
Hengermű számára az alapanyagot a Dunaferr szállítja. A Lőrinci Hengermű jövőbeli 
pozícióját ronthatja, hogy a jelenleg a Dunaferr-t megvásárolni szándékozó 
konzorcium egyik tagja, a Duferco rendelkezik két durvalemezt előállító üzemmel82, a 
Donbass (a konzorcium másik tagja) pedig a lengyel Cestochova iránt érdeklődik, 
amely szintén durvalemezt gyárt (évi 800 000 tonnát). 
 
Pozitív lehetőségeket rejtegethet ugyanakkor, hogy a csatlakozást követően a 
hazánkban hengerelt acéllemez automatikusan EU termékké válik (függetlenül a 
bramma származási helyétől), és korlátlanul forgalmazható az Unióban83. Tekintettel 
a Donbass csoport fentebb említett ukrajnai nyersacél-gyártó kapacitásaira, mindez a 
Lőrinci Hengermű által hengerelt acél mennyiségének növekedését eredményezheti. 
A fenti megfontolások figyelembevételével az alábbi előrejelzést adjuk a három 
tárgyalt meleghengermű termelésére vonatkozóan: 
 
12-12. Táblázat:  A meleghengerművek termelési jövőképe (valószínű szcenárió) 

Év Dunaferr ÓAM Kft Lőrinci 
HM Összesen

 hengerelt acél (kt) 
2003      1 418             234           132        1 783    
2004      1 415             300           136        1 851    
2005      1 415             340           136        1 891    
2006      1 415             360           136        1 911    
2007      1 415             370           136        1 921    
2008      1 415             370           136        1 921    
2009      1 415             370           136        1 921    
2010      1 415             370           136        1 921    
2011      1 415             370           136        1 921    
2012      1 415             370           136        1 921    
2013      1 415             370           136        1 921    
 

12.5 ÜHG jövőkép, emissziószámítás 

A tárgyalt tevékenységek jövőbeli CO2-emissziójának nagyságát két módon 
becsültük. Első lépésben az elmúlt évek termelési adatai alapján meghatároztunk 
cég-specifikus termék-outputra vetített emissziós faktorokat (amelyek megmutatják, 
hogy adott cég 1 tonna termék előállításához mennyi CO2-ot bocsát ki). Ehhez 
megkerestük az érintett 8 céget, és a CO2-kibocsátásokat a cégek által megadott 
termelési adatokból számítottuk az EB Nyomonkövetési és Jelentéstételi Útmutatója 
által meghatározott módszertannal. Az így kapott cég-specifikus termék-outputra 
vetített emissziós faktorok és az előző fejezetben meghatározott piaci előrejelzések 
                                            
82 Az egyik Belgiumban a másik Macedóniában található. 
83 Forrás: www.acelipar.hu 
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alapján megbecsültük a jövőbeli CO2-kibocsátás várható nagyságát. Második 
lépésben számításainkat elvégeztük a tüzelőanyag szerkezet előrejelzése alapján is, 
hogy az országos energiamérleggel összevethetőek legyenek eredményeink. Az 
alkalmazott módszertan mindkét esetben az IPCC előírásokon alapult, első esetben 
a TIER2 számítási módszerével,84 az energiamérleg esetében pedig TIER1 
szemléletben. 
 
Metán-kibocsátással az általunk vizsgált tevékenységek közül egyedül a 
kokszgyártás jár az IPCC iránymutatás szerint (egyéb üvegház-gázok kibocsátásával 
pedig egyik sem). A CH4-kibocsátás nagyságát a termékoutputra vetített IPCC 
referencia emissziós faktor felhasználásával határoztuk meg. 
 
A részletes eredményeket a számítási mellékletek tartalmazzák. 

                                            
84 Az acélipar esetében a ‘Tier 2’ a leginkább preferált módszer. 
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13. Hulladékgazdálkodás 

13.1 Az előrejelzés módszertana 

Előrejelzésünket a következő lépésekben végeztük: 
 

1. Előszöt feltérképeztük az ÜHG-k kibocsátási folyamatát: mely 
hulladékfrakciókból melyik hulladékkezelési eljárás során hogyan keletkeznek 
ÜHG-k 
• A hulladékok ÜHG kibocsátása alapvetően a széntartalmú, de nem 

növényi eredetű frakciók elégetéséből származó szén-dioxid 
kibocsátásából (például műanyagok elégetése) és a szerves, biológiailag 
lebomló frakciók lerakókban keletkező metán produkciójából áll. 

• Az égetésnél keletkező dinitrogén-oxid mennyisége elhanyagolhatóan 
kicsi, ezért jelen prognózis nem számol vele. (Az elhanyagolás még akkor 
is helyénvaló, ha figyelemmel vagyunk a magas ÜHG-potenciálra is.) 

• A növényi eredetű frakciók (kerti hulladék, papír, szerves élelmiszer 
hulladék) szén-dioxid kibocsátása nem számít antropogén ÜHG 
emissziónak, mert a légkörből a fotoszintézis révén elnyelt szén-dioxid 
visszabocsátásáról van ez esetben szó. 

 
2. A hulladéktermelés trendjeinek meghatározása a vizsgált időperiódusra: 

a) A keletkezett hulladékmennyiség alakulása 
b) A hulladék összetételének változásai 

Ezen két pont esetében a számítás alapja az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) prognózisa volt. Figyelembe vettük 
azonban a termelés és fogyasztás, illetve a hulladéktermelés 
összefüggéseit, az európai trendeket is, feltételezve a hosszú távú 
konvergenciát a hazai viszonyok és az EU között (azaz az OHT 
prognózisára kritikus szemmel tekintettünk). Figyelembe vettük a 
nemrég bevezetett és a tervezett jogszabályok, szabályozók hatásait is 
(például a hulladéklerakási direktíva hatását a lerakott szerves 
hulladékkomponensek mennyiségének alakulására). 

c) Az ÜHG-forrás hulladékok mennyiségének alakulása [a) és b) alapján] 
ezek után számítható volt 

d) A következő lépés a hulladékkezelés eszközei (lerakás, lerakáshoz 
kapcsolódó biogáz-kezelés, égetés, komposztálás) aránya 
alakulásának előrejelzése volt 

 
Fontos eleme a prognóziskészítésnek, a hulladékkezelési módok 
alakulásának becslése, hiszen ugyanaz a hulladék eltérő ÜHG 
mennyiség keletkezésével kezelhető – a kezelés technikájától függően: 
a műanyagok lerakása esetén az ÜHG keletkezés nulla, míg 
elégetéskor az adott műanyag széntartalmának megfelelő szén-dioxid 
termeléssel jár; a kerti szerves hulladék biogáz-kezelés nélküli 
lerakóban metán és szén-dioxid elegyét termeli, míg biogáz-kezeléssel 
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ellátott lerakóban, égetés esetén vagy komposztáláskor csak szén-
dioxid keletkezik. 

 

3. Az ÜHG kibocsátást az 1. és 2.c) és d) pontok alapján számítottuk ki: 
 

• A lerakásból származó metán-emisszió számítása az IPCC Guidelines alapján: 
 

Q(CH4) = Q(l,biol) x MCF x DOCf x F x 16/12 – R x (1 – OX) 

ahol: Q(CH4) a keletkező metán mennyisége (t) 

  Q(l,biol) lerakott szerves hulladék mennyisége (t), 

  MCF  metán korrekciós tényező (lerakó minőség), 

  DOCf  disszimilált hányad (0,77) 

  F   a CH4 aránya a lerakógázban (ált. 0,5) 

  R  hasznosított metán mennyisége (t) 

  OX  oxidációs tényező (ált. 0) 

• Az égetésből származó szén-dioxid-kibocsátás számítása: 
Itt a Környezetgazdálkodási Intézet által korábban használt (és szintén IPCC 
ajánláson alapuló) metodikát követve járunk el. 

 

Q(CO2) = Q(ég,nbiol) x F 

ahol: Q(CO2) az emittált szén-dioxid mennyisége (t), 

Q(ég,nbiol) az elégetett, nem növényi eredetű hulladékok 

mennyisége (t), 

F az 1 t hulladékból átlagosan és fajlagosan keletkező 
szén-dioxid mennyisége – értéke: 0,415 (t/1t hulladék).
  

A szennyvízkezeléssel kapcsolatos adatokat külön számítás tartalmazza. 
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13.2 II. A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete 

Magyarországon a települési hulladékok jellemző ártalmatlanítási módja a lerakás. A 
Nemzeti Környezetvédelmi Program II. üteme (NKPII) és az OHT egyaránt célul tűzi 
ki a lerakásos ártalmatlanítás arányának csökkentését, ezzel együtt értelemszerűen 
a többi kezelési mód, elsősorban az újrahasznosítás és a megelőzés arányának 
növelését. Ez a környezetvédelmi célkitűzés összhangban van az Európai Unió 
környezetvédelmi akcióprogramjának elvárásaival, továbbá EU jogszabályi 
kötelezettségek - például a biológiailag lebomló hulladékok lerakással történő 
ártalmatlanítási aránya csökkentésének - teljesítésével. 
A lerakás nem csak a legrégebbi, de manapság is a legnagyobb arányban használt 
hulladékkezelési mód – akár Magyarország, akár Európa vagy a fejlett világ más 
országai esetében. 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) összefoglalója szerint 1999-ben a 
Nyugat-Európai országokban a települési szilárd hulladék (TSZH) 57%-a, a Közép-
Kelet-Európai régióban a 83,7%-a került lerakókba. Mindeközben a tendencia 
csökkenő, különösen a lerakók száma csökkent jelentős mértékben – köszönhetően 
a regionális lerakók elterjedésének. 
Az OECD legfrissebb felmérései szerint (OECD, 2004) a szervezet tagállamaiban a 
települési szilárd hulladék mennyisége 1990 és 2000 között 14%-kal, 530-ról 605 
millió tonnára nőtt. E növekedés részben a 8%-os népességnövekedésnek, részben 
a 6%-os egy főre eső hulladéktermelés növekedésének (509 helyett 540 kg/fő/év) 
volt köszönhető.  
Az OECD szakértői is arra a következtetésre jutottak, hogy bár a lerakás aránya kis 
mértékben csökkent az összes hulladékkezelési eszköz között, továbbra is 
dominánsnak tekinthető. 1995 és 2000 között az OECD-országokban a TSZH 
mennyisége 10%-kal nőtt, addig a lerakott hulladék mennyisége csak 2%-kal. 
Elsősorban az energiahasznosítással történő hulladékégetés és a szerves 
hulladékok komposztálása javára csökkent a lerakás. 
Míg a politikai érdeklődés középpontjába a települési hulladékok kerültek, addig nem 
szabad elfelejtkezni arról a tényről, hogy az összes hulladéknak csupán kicsiny 
(persze nem jelentéktelen) hányada a TSZH, s nagyobb részt a termelési hulladékok 
teszik ki. Az EU tagállamokban az 1992-97-es periódusban az összes hulladéknak 
csak 14%-a volt települési hulladék, míg a bányászati és alapanyagkitermelési 
tevékenységek termelték a hulladék 29%-át, a termelési folyamatok a 26%-át, az 
építőipari tevékenységek (ideértve a bontást is) 22%-ot.  
A fejlett országok legutóbbi évtizedének tapasztalatai azt mutatták, hogy míg egyre 
kiterjedtebb intézkedések (lerakásra vonatkozó szabványok, hulladékégetés 
füstgázkibocsátására vonatkozó határértékek) meghozatalával a hagyományos 
hulladékártalmatlanítási módok ma már kisebb környezeti kockázattal járnak, addig 
egyre nagyobb gondot jelent a hulladéklerakó kapacitások szűkössége. Különösen a 
sűrűn lakott agglomerációkban nem lehet már szabad, lerakásra alkalmas 
földterületet találni. 
A lerakás elterjedtségének alapvető oka, hogy ez a kezelési mód jár általában a 
legkisebb piaci költségekkel, a hulladékégetés például 1,5-2-szer drágább eljárás. 
Még támogatott energiaátvételi ár esetén is csak ritkán kompenzálja az égetés 
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többletköltségeit a föld magas alternatív költsége. Ez utóbbi növelheti meg a lerakási 
költségeket úgy, hogy az égetés versenyképessé válhat. 
Ugyancsak szerény eredmények jellemzik a hasznosítást. Magyarországon a papír 
és fém csomagolóeszközök esetében az anyagában történő hasznosítás már 
meghaladja a 25 %-ot (papír: kb. 55 %, fém: kb. 30 %), üveg esetében közel van a 
15 %-os alsó korláthoz, a műanyag csomagolóanyagok hasznosítási aránya 7 % 
körüli. 

13.2.1 A hulladékmennyiségek alakulásának jelenlegi helyzete 

Az alábbiakban az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) 2000-2002-ben, a 
minisztériumban készített háttéranyagai alapján, illetve az Országgyűlés által 
jóváhagyott végleges OHT szerint foglaljuk össze a vizsgálatunk szempontjából 
releváns hulladékok hazai helyzetét, továbbá a lerakással és égetéssel 
ártalmatlanított hulladékmennyiségeket. 

13.2.1.1 Termelési hulladékok 
Az évente termelődő nem veszélyes ipari termelési hulladék mennyisége 20,2 millió 
tonna (2001-es adat). Ennek a mennyiségnek a 90%-át az erőművi és kohászati 
salakok, bányászati meddők és a szennyvíz-, illetve vízkezelési iszapok adják.  

Az OHT-hoz készült melléklet szerint: „Az iparban képződő nem-veszélyes hulladékok döntő 
hányada az energiaipar, a kohászat és fémfeldolgozás, a bányászat, valamint a gáz-, hő- és 
vízellátásból származik. A villamosenergia-ipar kilenc erőművében összesen évi 4 millió 
tonna salak-pernye képződik, amelynek több mint 90%-át az erőművek környékén kialakított 
hányókon rakják le.  

A gépiparban és a színesfémkohászatban képződő, nem-veszélyes fémtartalmú porok és 
iszapok, fémolvasztási salakok, öntödei homokok évi mintegy 120-130 ezer tonna 
mennyiségben keletkeznek, amelyeket a cégek által üzemeltetett lerakókban vagy 
tárolókban helyeznek el. Ehhez járul még az alumíniumkohászatban képződő mintegy 100 
ezer tonna hulladék. Jelentős mennyiségű hulladékot termel a vas-, és acélkohászat is. Az 
iparágban évente mintegy 800 ezer tonna kohászati salak, kemencebontási hulladék és 
fémtartalmú por, iszap és reve képződik. Ezek mintegy 70%-a kerül a salakhányókon 
lerakásra. 

Szintén nagy mennyiségű hulladékot termel a bányászat. Ugyan a fémérc-bányászat 
gyakorlatilag megszűnt Magyarországon, a szénbányászatban évente mintegy 4,2 millió 
tonna meddő képződik, amelyet a bányák területén kialakított meddőhányókon helyeznek 
el. A szénhidrogén-kitermelésnél képződő 15 ezer tonnányi fúrási iszap ugyancsak a 
kitermelés helyén kerül tárolókba. Az építőanyag célú kitermelés (kő- és kavicsbányászat) 
mintegy 850 ezer tonna, inertnek tekinthető hulladékát a bányák területén helyezik el. 

A gyógyszer-, műanyag- és vegyipar hulladékai döntő többségben veszélyesek, nem-
veszélyes hulladékuk éves mennyisége 20-25 ezer tonna, amelyből évente mintegy 800 
tonnát raknak le három üzemi lerakóban. Ezek kialakítása megfelelő. A képződő 
hulladékokat általánosan égetéssel ártalmatlanítják, az égetési maradékok pedig az 
égetőműhöz kialakított lerakókon kerülnek elhelyezésre. 

Az évente termelt ipari nem-veszélyes hulladék (az építési és bontási hulladékot is ideértve) 
60 %-a valamilyen módon lerakásra kerül, az égetés és egyéb ártalmatlanítás aránya 
mintegy 11 %. A hasznosítás aránya az EU 45-50 %-os arányához mérten igen alacsony, 
nem éri el a 30 %-ot.”  

Az OHT szerint tehát az évi 20,2 millió tonna 60%-a, azaz 12,1 millió tonna ipari nem 
veszélyes hulladék kerül lerakásra. Ezt az értéket még az építési-bontási hulladékok 
növelik, összességében 14,0 millió tonnára. 
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13-1. Táblázat: Az ipari nem veszélyes hulladékok lerakói (2001) 

Hulladék 
típusa 

Lerakott 
hulladék 

mennyisége 
(millió tonna) 

Működő 
lerakók 
száma 

Engedéllyel 
működő 

Környezet-
védelmi 
hatósági 

engedéllyel 
működő 

Megfelelő 
kialakítású 

termelési 
nem 
veszélyes  

14,0 40 40 40 19 

 
Az elmúlt tíz évben az évente keletkező ipari eredetű nem-veszélyes hulladék 
mennyisége csökkenő tendenciát mutat. A hulladékmennyiség növekedésére 2008-
ig sem kell számítani, sőt szerény mértékű csökkenés prognosztizálható. (OHT, 
2002) 
 
Az üvegházgáz-kibocsátás szempontjából releváns, biológiailag lebomló szerves 
anyagok nem vagy csak elhanyagolható mennyiségben kerülnek lerakásra, mivel az 
ebből a szempontból meghatározó iparágak döntő hányadban az égetéses 
ártalmatlanítást választják. A döntő hányadot adó erőművi, bányászati hulladékok 
pedig nem jönnek szóba mint metánforrások, a szennyvízkezelés kibocsátásait pedig 
külön számoljuk el. Ezért a továbbiakban a lerakóból származó metán 
kibocsátóiként csak a települési hulladékok lerakóit tartjuk számon. A 
hulladékégetés ÜHG emissziójának számításakor azonban a nem növényi eredetű 
szén-tartalmú hulladékokat (például gyógyszergyárak szerves oldószerei, műanyag-
hulladékok) figyelembe fogjuk venni. 
 

13.2.1.2 Települési hulladékok 
A települési hulladékok az összes hulladékmennyiség viszonylag kis szeletét adják. 
Ugyanakkor ez az a hulladékfrakció, mely a legdinamikusabban bővül, s e 
növekedés az európai országokban általában és Magyarországon is túlkompenzálja 
a termelési hulladékok mennyiségének esetleges csökkenését. 
A KvVM általában használt adatai, valamint az OHT szerint is hazánkban jelenleg 
mintegy 4,6 millió tonna települési szilárd hulladék (TSZH) képződik. Ebből 4,1 millió 
tonna az, amit a hulladékkezelő szakvállalatok (köztisztasági cégek) szervezetten 
begyűjtenek, elszállítanak és kezelnek. Fél millió tonna hulladékot a háztartások 
maguk szállíthatnak el, szerencsés esetben megfelelő lerakóra, többnyire azonban a 
faluszéli gödörbe vagy erdőszélre. 
A szervezetten gyűjtött hulladék 83%-a kerül lerakókba, 14%-át égetjük el és csak 
3%-ot hasznosítunk. 
 

13.2.2 Lerakással ártalmatlanított hulladékmennyiségek 

A Magyarországon évente lerakókba kerülő hulladékok teljes mennyiségét az 2. 
táblázat mutatja. 
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13-2. Táblázat: Lerakással ártalmatlanított hulladékok éves mennyisége Magyarországon (2001) 
Hulladékok típusonként Hulladék mennyisége a 

lerakókban, kerekített érték  
(millió tonna) 

Termelési nem veszélyes 14,0 
Települési   3,0 
Veszélyes   2,6 

ÖSSZESEN 19,6 
Folyékony és szennyvíziszap    6,5 

MINDÖSSZESEN 26,1 
 

 
Megállapíthatjuk tehát, hogy Magyarországon évente majd 20 millió tonna hulladék 
kerül lerakókba. Ehhez hozzá kell még számítanunk azokat a hulladékokat, melyek a 
hulladékégetőből (salak) és a szennyvíztisztítókból (szennyvíziszap) érkeznek 
lerakásra (6,5 millió tonna). 
ÜHG-forrásnak a települési folyékony (szennyvíziszappal együtt) és szilárd 
hulladékok számítanak. Mi a TSZH-ból származó kibocsátásokat elemeztük, a 
szennyvízzel kapcsolatos elemzés külön tanulmányban szerepel, s onnan inputként 
vettük át a megfelelő adatokat. 
A lerakott települési hulladékok mennyiségének meghatározásához a KvVM 
szolgáltatott adatokat. A minisztérium rendelkezésére álló adatbázis felsorolja 
Magyarország valamennyi települési lerakóját, rögzítve az évente lerakott 
mennyiségeket is.  
Az adatbázis szerint jelenleg 1299 lerakó üzemel, s ezekben évente 12,59 millió m3 
hulladékot ártalmatlanítanak. Amennyiben a települési hulladék átlagos sűrűségének 
– az általános szakértői becslésekben használt – 0,2 t/m3 értéket veszünk, akkor az 
évente lerakott települési hulladék tömege 2,52 millió tonnának adódik. 
Más érték adódik, ha a települési hulladékok teljes becsült mennyiségéből és a 
kezelés különböző módjainak számított arányaiból indulunk ki. Az OHT szerint a 
teljes TSZH mennyiség 4,6 millió tonna, amiből 4,1 millió tonna jut el a szervezett 
gyűjtési-kezelési hálózatba. A lerakás arányát 83%-ban állapították meg, így 3,28 
millió tonna TSZH-nak kell lerakóba kerülnie. A minisztérium által jelenleg 
nyilvántartott és a teljes becsült mennyiség között tehát 760 ezer tonna hulladék 
jelenleg nem jelenik meg a lerakó-nyilvántartásban. 
Hibát jelenthet még az is, hogy esetleg helytelen sűrűség adattal számoltuk át a 
lerakott hulladékmennyiség térfogatát (a KvVM ugyanis jelenleg ezt tartja nyilván) 
tömegadatra. Ahhoz, hogy a 12,59 millió m3 3,28 millió tonnának adódjon, 0,26 t/m3 
sűrűség-értékkel kell számolnunk – ami figyelembe véve az egyre több tömörítésre is 
alkalmas gyűjtőjárművet, nem irreális feltételezés.  
A továbbiakban e két érték egy önkényes átlagával, kereken 3 millió tonna lerakóba 
kerülő települési szilárd hulladékkal számolunk. Feltételezzük tehát, hogy marad a 
statisztikán kívül maradó lerakott hulladék is, s azt is, hogy a lerakáskor már 
tömörebb a hulladék mint 0,2 t/m3. E számítási problémára végleges választ az 
adhat, ha minden lerakó rendelkezni fog mérleggel, s az adatszolgáltatás tömeg 
szerinti lesz. 
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13.2.3 Égetéssel ártalmatlanított hulladékmennyiségek 

Az általánosan használt becslések és adatok szerint a települési hulladékok közül a 
budapesti hulladékból 420 ezer tonna, a veszélyes hulladékok közül évi 200 ezer 
tonnát meg nem haladó mennyiség, a termelési nem veszélyes hulladékok közül 
pedig 2,9 millió tonna kerül égetőművekbe.   
 
13-3. Táblázat: Égetéssel ártalmatlanított hulladékok éves mennyisége Magyarországon (2001) 
folyékony hulladékok és szennyvíziszap nélkül 

Hulladékok típusonként Elégetett hulladék mennyisége, 
kerekített érték  
(millió tonna) 

Termelési nem veszélyes  2,9 
Települési  0,4 

Veszélyes (kerekített adat)  0,2 
SZILÁRD ÖSSZESEN  3,5 

folyékony és szennyvíziszap  2,7 
MINDÖSSZESEN  6,2 

 
 
A lerakott mintegy 26,1 millió tonna hulladékhoz tehát kb. 6,2 millió tonna elégetett 
hulladék társul évente, s jelentik együttesen az ártalmatlanított hulladékok tömegét. 
 
Az OHT (2002) adatai szerint 2000-ben az összes hulladék mennyiség – a 
természeti körforgásba visszakerülő biomassza, a települési folyékony hulladékok és 
a szennyvíziszapok nélkül, melyeket az IPCC más kategóriákban számol el – 34,5 
millió tonna volt, aminek 10,1%-át, azaz 3,5 millió tonna hulladékot ártalmatlanítottak 
égetéssel. Számításaink alapja ez az érték lesz, amelyhez hozzászámítjuk még az 
elégetett folyékony hulladékokat és szennyvíziszapokat. 
 

13.3 A hulladékgazdálkodás jövőbeni alakulása 2013-ig 

A hazai hulladékgazdálkodási politika céljait az Országgyűlés által elfogadott, és a 
feladatokat 2008-ig meghatározó Országos Hulladékgazdálkodási Terv foglalja 
össze. Az OHT volt az alapja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második 
programidőszakának hulladékgazdálkodási célkitűzéseinek is (NKPII, 2003). Az 
előrejelzés 2008-ig terjedő szakaszát ennek megfelelően az OHT prognózisai és 
célkitűzései határozzák meg. A 2009-2013 közötti szakaszról az OHT már nem szól, 
ezen időszak hulladékgazdálkodási változásait az európai trendek alapján és a 2008-
ig tartó időszakon alapuló extrapolációval határozzuk meg. 

13.3.1 Előrejelzés 2008-ig 

Az alábbiakban az OHT azon célkitűzéseit idézzük, melyek megvalósulása 
alapvetően fogja a hulladékokból származó ÜHG kibocsátást befolyásolni: 

• Megelőzési intézkedésekkel kell biztosítani, hogy a képződő, kezelendő 
hulladék mennyisége összességében az időszak végére (2008-ra) ne haladja 
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meg a 2000. évi szintet. Ennek érdekében ösztönözni kell a hulladékszegény 
technológiák bevezetését, az újrahasználható és a tartós termékek piacra 
kerülését, valamint a fogyasztói szokásokat ebbe az irányba befolyásoló 
tájékoztató felvilágosító munkát. 

Az OHT szerint tehát a teljes hulladékmennyiség 2008-ban 68,4 millió tonna lehet. 
Ebből a TSZH 5,2 millió tonnát fog kitenni. 

• Összességében el kell érni, hogy az időszak végére a képződő, nem 
biomassza jellegű hulladék mintegy felének anyagában történő vagy energetikai 
hasznosítása megvalósuljon, lerakásra pedig csak a más módszerrel nem 
ártalmatlanítható hulladék kerülhessen. 

Az OHT a hasznosítás és az égetés dinamikus bővülésével számol, amikor feltételezi 
a lerakás maximum 50%-os arányát. 

• Az ártalmatlanítás területén biztosítani kell, hogy csak a nem 
hasznosítható hulladék kerüljön lerakásra, és a nem megfelelően kialakított 
hulladék-tárolók és lerakók legkésőbb 2009-ig bezárásra, felszámolásra, 
illetőleg az előírásoknak megfelelően felújításra kerüljenek. Ennek érdekében 
2003-ig felül kell vizsgálni az ország területén működő hulladéklerakókat, és 
ütemtervet kell kidolgozni azok korszerűsítésére vagy bezárására és 
rekultiválására, annak érdekében, hogy 2009-ben már ne működhessen a 
környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul ki nem elégítő lerakó. A 
hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő égetési feltételeit biztosítani 
nem tudó berendezéseket legkésőbb 2005-ig fel kell újítani vagy be kell zárni, 
illetőleg az ilyen hulladékégetést le kell állítani. 

2009-től a lerakás teljes egészében anaerob bomlási folyamatokat fog jelenteni, 
amennyiben csak az előírásoknak megfelelő lerakókba kerülhet hulladék. Viszont 
jelentősen növekedni fog a gyűjtött és hasznosított vagy egyszerűen elfáklyázott 
metán mennyisége, ami a lerakás ÜHG-kibocsátás csökkenését fogja jelenteni.  

• A hulladékgazdálkodás kiemelt feladata, hogy a települési hulladék 
lerakókban ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szervesanyag-tartalmat az 
1995-ben képződött mennyiséghez képest 2004. július 1. napjáig 75%-ra; 2007. 
július 1. napjáig 50%-ra; 2014. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. A 
biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül elsősorban a települési 
hulladékban megjelenő biohulladék (konyhai szerves hulladék, kerti és 
közterületi növényi hulladék), valamint a papír lerakását kell fokozatosan 
csökkenteni. 

1995-ben a 4,5 millió tonna települési szilárd hulladéknak 35%-át tette ki a 
biohulladék és 17%-át a papírhulladék, ami összesen 2,34 millió tonna 
biológiailag lebomló hulladékot jelent. Ennek megfelelően 2004-ben maximum 
1,76; 2007-ben 1,17; 2014-ben 0,82 millió tonna szerves hulladék rakható le. E 
célok eléréséhez a szerves hulladék települési hulladék lerakókból való 
eltérítése, azaz elkülönített begyűjtése és más módon történő kezelése, de 
elsősorban hasznosítása lehet csak a megoldás. A becsülhető 
hulladékképződés alapján – feltételezve, hogy a képződési arányok nem 
változnak – ez az jelenti, hogy fokozatos fejlesztéssel rendre mintegy 500, 960 
és 1340 ezer tonna bio- és zöldhulladék, illetve 240, 470 és 650 ezer tonna 
papírhulladék elkülönítését és feldolgozását kell megoldani. 
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Az üvegházgáz-kibocsátás csökkentésének szempontjából leglényegesebb 
célkitűzés a biológiailag lebomló anyagok hasznosításának programja. Az 
alapszcenárió ezen célkitűzések teljesülésével számol. 
 

13.3.2 Előrejelzés 2013-ig 

Az EU országaiban a termelés közvetlen anyagfelhasználását mutató DMC-index azt 
mutatta az utóbbi két évtizedben, hogy a nemzeti jövedelem előállítása 
szétkapcsolódott a primer természeti erőforrás-felhasználástól. 1980-tól kezdődően a 
DMC-index lassú, a GDP növekedést alulmúló növekedést, helyenként stagnálást 
vagy csökkenést mutat (EEA 2004). Mivel a hulladéktermelés szoros kapcsolatban 
van az anyagfelhasználással, már ebből az értékből is a hulladéktermelés 
mérséklődésére következtethetünk. 
  
13-1. ábra: A termelés közvetlen anyagfelhasználásának (DMC-index) alakulása az EU-ban 
1980-tól 2000-ig (EEA, 2004) 

 
 
Európában (EU-15) mintegy 3000 millió tonna az éves hulladéktermelés, ami 
fejenként évente 3,8 tonnányi hulladékot jelent. A közép-kelet-európai átlag ennél 
magasabb, 4,4 tonna/fő/év (EEA 2003). Ezen belül jóval magasabb a termelési és 
alacsonyabb a települési hulladékok mennyisége. Ez azt jelenti, hogy a nyugat-
európainál hulladékintenzívebb a közép-európai vállalatok termelése, viszont az 
alacsonyabb életszínvonalból adódóan a fogyasztási hulladékok mennyisége 
lényegesen kisebb. Ebből az következhet, hogy a fajlagos termelési 
hulladékkeletkezés csökkenni, míg a települési hulladéktermelés növekedni fog a 
következő évtizedben Magyarországon. Mivel arányaiban a termelési hulladék 
lényegesen több, mint a települési, így összességében a hulladékintenzitás 
csökkenésével számolhatunk. 
 
A hulladéktermelés változása – egy-két kivételtől eltekintve – még kéz-a-kézben jár a 
bruttó nemzeti össztermék alakulásával, azaz a GDP növekedését a hulladék 
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bővülése kíséri. Csak Dánia, Hollandia és Svájc kivétel ezen szabály alól, ott a GDP 
növekedését a fajlagos hulladéktermelés csökkenése kíséri. Általában viszont nőtt és 
tovább nő a hulladéktermelés. 1990 és 1995 között 10%-os volt a növekedés, 1995 
és 2020 között további 45%-os bővülést prognosztizál az OECD. 
 
13-2. ábra: A nemzeti jövedelemhez viszonyított fajlagos hulladékkeletkezés néhány európai 
országban (1995-2000) (EEA, 2004) 

 
 
 
A megelőzés és a hasznosítás előtérbe állításával várható, hogy a következő egy-két 
évtizedben fog megtörténni az Európai Unió államaiban az a változás, hogy a GDP 
növekedése és a hulladékmennyiség változása szétválik egymástól. Ebből a 2012-ig 
tartó hazai vizsgálódásra nézve az következik, hogy Magyarországon még a GDP 
növekedéssel valamilyen arányban álló hulladékmennyiség növekedésre 
számíthatunk, amit a modernebb technológiák további terjedéséből fakadó 
hulladékintenzitás csökkenés fog némiképp kompenzálni. Viszont dinamikusan fog 
bővülni a háztartási fogyasztási hulladékok mennyisége. 
 
Az EU Bizottságának környezetpolitikai célkitűzése, hogy csökkentsék a lerakás 
arányát 20%-kal 2000-2010 között és 50%-kal 2050-ig. 
 

13.4 Az ÜHG kibocsátás alakulása 2013-ig 

Fenti trendek alapján két forgatókönyvet készítettünk a hazai hulladékszektor 
üvegházház-kibocsátásának előrejelzésére. 
 
Az „alap” forgatókönyv az OHT (2002) előrejelzésein és célkitűzésein alapul, illetve 
azon, hogy a magyar gazdaság sikeresen integrálódik az EU fejlett régióihoz. Ezen 
forgatókönyv lényeges elemei az alábbiak: 

• Az összes hulladék mennyisége 2005-2006-ban tetőzik, majd az ipari 
hatékonyság további növekedése, az egyre hatásosabb 
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szabályzóeszközök megjelenése (pl. hulladék lerakási járulék) miatt 
lassú csökkenésnek indul. 2012-re 33,2 millió tonna termelését 
prognosztizáljuk (erdő- és mezőgazdasági biomassza, települési 
folyékony hulladék és szennyvíziszap nélkül). 

• Ezen belül a települési hulladék mennyisége a lakosság életszínvonal-
emelkedése és nagyobb fogyasztása miatt növekedni fog, először évi 
4, majd 2% körüli értékkel, a vizsgált időszak második felében pedig évi 
1,7%-kal. 

• Növekszik a szervezett gyűjtésbe bevont háztartások aránya, 2008-tól 
gyakorlatilag 100%-os aránnyal kalkulálunk. 

• A hulladékégetés aránya fokozatosan növekszik, a 2010-es évek 
derekára el fogja érni a 20%-os hányadot. Ezen belül a települési 
hulladékoknál az átlagnál kisebb, a termelési hulladékoknál, illetve a 
lerakókból fokozatosan kitiltott biológiailag lebomló szerves 
hulladékoknál az átlagnál magasabb égetési arányt várunk. 

• A háztartási hulladékokon belül – a városiasabb, urbánusabb életmód 
további terjedésével – a szerves frakciók arányának folyamatos 
csökkenését becsüljük. A konyhai és kerti maradékok hányada 
csökkeni, a műanyag (elsősorban csomagolóeszközök) növekedni fog. 

• Az EU lerakási direktívájának hatásaként jelentősen csökkeni fog a 
lerakóba kerülő szerves hulladékok aránya (2008-ra 50%-ra), ezzel 
egyidőben a komposztált és elégetett mennyiség növekedni fog. 

• 2009-re valamennyi lerakónak meg kell felelni a tavaly életbe lépett 
hulladéklerakási rendelet szigorú előírásainak. Ez a lerakóba kerülő 
szerves anyagok nagyobb arányban történő anaerob bomlásának 
kedvez. 

 
A másik forgatókönyv azt feltételezi (worst-case szcenárió), hogy az OHT céljai nem 
valósulnak meg időre, egy-két évnyi csúszást szenvednek, a hulladéktermelés 
bővülése az alap-forgatókönyvéénél nagyobb arányú lesz, s a reálisan vártnál 
nagyobb lesz az égetés, így a keletkező szén-dioxid mennyisége is. 
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A fenti feltételezések alapján a következő mennyiségek várhatóak: 
 
13-4. Táblázat: A hulladékmennyiségek alakulása 2013-ig az „alap” forgatókönyv szerint 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 "alap" forgatókönyv szerint 
tény becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés 

összes szilárd hulladék millió tonna 34,5 35,2 35,0 34,8 34,4 34,0 33,7 33,4 33,2 33,1
elégetett szennyvíziszap és foly. hulladék millió tonna 2,7 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4
elégetett hulladékok összesen millió tonna 6,2 7,2 7,6 8,0 8,3 8,6 9,0 9,3 9,6 10,0
háztartási szilárd hulladék (TSZH) millió tonna 4,6 4,8 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
rendezetten lerakott szerves TSZH millió tonna 1,77 1,52 1,46 1,32 1,17 1,17 1,14 1,09 1,01 0,91
nem rendezetten lerakott szerves TSZH millió tonna 0,26 0,24 0,18 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
13-5. Táblázat: A hulladékmennyiségek alakulása 2013-ig a „legrosszabb eset” forgatókönyv szerint 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 "worst-case" forgatókönyv szerint 
tény becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés 

összes hulladék millió tonna 34,5 35,2 35,3 35,3 35,4 35,4 35,4 35,5 35,5 35,5
elégetett szennyvíziszap és foly. hulladék millió tonna 2,7 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5
elégetett hulladékok összesen millió tonna 6,2 7,2 8,0 8,7 9,6 10,4 11,1 11,9 12,6 13,4
háztartási szilárd hulladék (TSZH) millió tonna 4,6 4,8 5 5,2 5,3 5,5 5,6 5,8 5,9 6,1
Rendezetten lerakott szerves TSZH millió tonna 1,77 1,65 1,69 1,73 1,73 1,63 1,56 1,46 1,39 1,31
nem rendezetten lerakott szerves TSZH millió tonna 0,26 0,24 0,19 0,14 0,09 0,14 0,14 0,18 0,18 0,23
 
13-6. Táblázat: A kibocsátott üvegházgázok mennyiségének alakulása 2013-ig az „alap” forgatókönyv szerint 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 "alap" forgatókönyv szerint 
tény becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés 

CO2 emisszió égetőkből millió tonna 2,6 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2
CH4 emisszió lerakókból millió tonna 0,43 0,34 0,29 0,20 0,13 0,07 0,04 0,04 0,04 0,03
 
13-7. Táblázat: A kibocsátott üvegházgázok mennyiségének alakulása 2013-ig a „legroszabb eset” forgatókönyv szerint 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 "worst-case" forgatókönyv szerint 
tény becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés becslés 

CO2 emisszió égetőkből millió tonna 2,6 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,6
CH4 emisszió lerakókból millió tonna 0,43 0,41 0,40 0,37 0,32 0,25 0,21 0,17 0,15 0,13
 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 

179

 
2012-re tehát 2,6-3,8 millió tonna hulladékégetőből származó szén-dioxid emisszióra 
(valószínűbb érték a 2,6 millió tonna körüli) és 0,5-0,8 millió tonna hulladéklerakóból 
eredő metán kibocsátásra (reálisabb a 0,5 millió tonna körüli érték) számíthatunk. 
 
A számítások bizonytalanságát nagyban növeli, hogy jelenleg nincs megbízható 
hulladékstatisztika Magyarországon, csak néhány hulladéklerakónál mérik 
ténylegesen a beérkező hulladék tömegét, egyébként becsült mennyiségeken alapul 
valamennyi hazai prognózis. 
 

13.4.1 Eltérés korábbi prognózisoktól 

A korábban megjelent tanulmányok és a nemzeti jelentésekhez képest a következő 
lényeges számítási és metodikai különbségek mutathatók be: 

• számoltunk a nem rendezett gyűjtés keretében elhelyezett mintegy 0,5 millió 
tonna hulladékból – illetve ennek lebomló szerves anyag tartalmából – 
keletkező metán mennyiségével is; 

• figyelembe vettük az elégetett termelési hulladék mennyiséget is – ez a 
mennyiség lényegesen nagyobb a hulladékégetéssel ártalmatlanított TSZH 
mennyiségnél, amely a teljes mennyiségnek csupán tizede. Ez nagyságrendi 
változást (növekedést) eredményezett a kibocsátott szén-dioxid 
mennyiségben. 

 
Figyelmet érdemlő különbség, hogy 2000-re vonatkozóan saját becslésünk valamivel 
több mint kétszeres többletet eredményezett a metán kibocsátásban, mint a 2000-re 
vonatkozó Nemzeti Jelentés adatai (430kt a 187,5kt helyett). Ez az eltérés nem 
származhat kizárólag abból, hogy több hulladékkal kalkuláltunk kibocsátási alapként 
(ez kisebb különbség mint 10%). A különbség itt az alkalmazott szorzótényezők 
(metán korrekciós faktor) eltéréséből eredhet, vagyis abból, hogy a hazai 
lerakóminőség megítéléséből eredően milyen arányúnak ítéljük az aerob és anaerob 
lebomlási folyamatokat egymáshoz viszonyítva. A Nemzeti Jelentés itt nagyobb 
arányú aerob folyamatokat feltételezett. 
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14. Szennyvízkezelés 

14.1 A szennyvíz-kibocsátás, -kezelés jelenlegi helyzete az 
üvegház gázok kibocsátása szempontjából 

14.1.1 Lakossági kibocsátás 

A fejezetben, illetve a fejezethez tartozó számításokban alkalmazott képletek, 
rövidítések az IPCC útmutatónak megfelelően az alábbiak: 

TOWdom = P * Ddom * (1 - DSdom) 
TOSdom = P * Ddom * DSdom 

 
EFi = Boi * ∑ (WSix * MCFx) 
EFj = Boj * ∑ (SSjy * MCFy) 

 
WM = ∑ (TOWi * EFi - MRi) 
SM = ∑ (TOSj * EFj - MRj) 
TM = WM + SM 

 
, ahol: 
TOWdom = a szennyvíz lakossági eredetű szervesanyag tartalma, kg BOI/év 
TOSdom = a szennyvíziszap lakossági eredetű szervesanyag tartalma kg, BOI/év 
P = népesség, 1000 fő 
Ddom = a lakossági szennyvíz fajlagos lebomló szervesanyag tartalma, kg BOI/1000 fő/év 
DSdom = az iszappal távozó lakossági eredetű szervesanyag tartalom aránya, % 
EFi = a szennyvíz típusának (lakossági, élelmiszeripari, stb.) megfelelő emissziós faktor, kg 

CH4/kg DC 
(DC = a szennyvíz/iszap lebomló anyag tartalmának indikátora (BOI vagy KOI)) 

Boi = az i szennyvíztípus maximális metán termelő kapacitása, kg CH4/kg DC 
WSix = az i típusú szennyvíz x szennyvízkezelő rendszerben kezelt aránya, % 
MCFx = az x szennyvízkezelő rendszer metán konverziós faktora 
Boj = a j iszaptípus maximális metán termelő kapacitása, kg CH4/kg DC 
SSjy = a j típusú iszap y iszapkezelő rendszerben kezelt aránya, % 
MCFy = az y iszapkezelő rendszer metán konverziós faktora 
WM = a szennyvíz teljes metán emissziója, kg CH4 
MRi = az i típusú szennyvíz metán emissziójának hasznosított, vagy elfáklyázott része, kg CH4 

(Ha nincs rá adat, akkor zéró.) 
SM = az iszap teljes metán emissziója, kg CH4 
MRj = a j típusú iszap metán emissziójának hasznosított, vagy elfáklyázott része, kg CH4 

(Ha nincs rá adat, akkor zéró.) 
TM = a szennyvíz- és iszapkezelés teljes metán emissziója, kg CH4 
A fenti jelölések után alsó indexben elhelyezett „dom” lakossági szennyvizet jelöl, a szintén alsó 
indexben elhelyezett „K”, ill. „S” pedig a közcsatornán elvezetett, ill. a szikkasztó aknákban tárolt 
lakossági szennyvizet jelenti. 
 
A vizsgálat kiinduló éve 2002 volt, az elérhető statisztikai adatok évének 
megfelelően. A számítás menete a következő volt: 
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Az 1. táblázatban látható a lakossági eredetű szennyvíz és szennyvíziszap 
szervesanyag tartalmának (TOW, kg BOI/év) számítása. A számításhoz a lakossági 
szennyvizeket két fő csoportra kellett bontani: közcsatornán elvezetett szennyvíz és 
szikkasztó aknákban tárolt szennyvíz. 
 
PK 

A közcsatornával ellátottak számát Magyarország népessége (2003. jan. 1-i 
adat), és a közcsatornába bekötött lakások 2002. év végi aránya alapján 
számítottuk. Ezen túlmenően a közcsatornával nem ellátott lakosság 
szennyvizének egy része is a tisztító telepekre kerül. A közcsatornával nem 
ellátott népesség valamilyen egyedi szennyvíz-elhelyezési módszert alkalmaz. 
Ideális esetben ez egy zárt közműpótló, melyből a szennyvíz rendszeres 
szippantással egy tisztító telepre kerül. Magyarországon azonban a lakosság 
többsége jelenleg még szikkasztó aknákat használ, melyekből a szennyvíz nagy 
része a talajba szivárog. Emiatt a szikkasztó aknákat sok évig, akár pár évtizedig 
nem kell szippantani. Az alkalmazott feltételezés szerint a megfelelő 
közműpótlóban ideiglenesen tárolt és tisztító telepre szállított, valamint a 
szikkasztó aknákból viszonylag gyakran szennyvíztisztító telepre szállított 
szennyvizek aránya, illetve a szennyvizeit ily módon kezelő lakosság aránya 
2002-ben 20%-os. A tengelyen telepre szállított szennyvíz mennyiséget tehát a 
szennyvíz kezelés metán termelésénél vettük figyelembe. 

PS 
A fentieknek megfelelően az alkalmazott feltételezés szerint a szikkasztó 
aknákban tárolt és szennyvíztisztító telepre csak nagyon ritkán szállított 
szennyvíz aránya a nem csatornázottak esetében 80%-os. 

DdomK 
A lakossági szennyvíz BOI tartalma Magyarországon kb. 52 g/fő/nap. 

DdomS 
A szikkasztó aknákban tárolt szennyvíz 1 főre eső fajlagos BOI tartalmára nincs 
adat, ezért azt számítással határoztuk meg. Ehhez kiinduló adatként 
meghatároztuk a fajlagos vízfogyasztást, a termelt szennyvíz és a fogyasztott víz 
arányát, a szikkasztó aknákból el nem szivárgó szennyvíz arányát, valamint a 
szikkasztó aknában maradó szennyvíz fajlagos BOI tartalmát. 

DSdomK 
Szennyvíztisztításkor az iszappal a BOI kb. 1%-a távozik. 

DSdomS 
A szikkasztó aknákban történő szennyvíz elhelyezés esetén az összes metán 
termelő folyamat az aknában játszódik, ezért DSdomS értéke zéró. 

Az 1. táblázat végeredményéből, azaz a lakossági eredetű szennyvíz és 
szennyvíziszap szervesanyag tartalmának (TOW, kg BOI/év) adataiból látható: 

• Az összes szervesanyag tartalmat főként a közcsatornán elvezetett szennyvíz 
szervesanyag tartalma határozza meg (TOWdomK 84%). 
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• A szikkasztó aknákban elhelyezett szennyvíz összes szervesanyag tartalma 
kis jelentőségű (TOWdomS 15%). Ennek oka részben a kb. fele olyan 
nagyságban figyelembe vett népesség, részben pedig az, hogy főre vetítve az 
éves BOI termelés a szikkasztó aknákban elhelyezett szennyvíz esetében 
(DdomS) kb. harmada a közcsatornán elvezett szennyvíz főre vetített éves BOI 
tartalmának (DdomK). 

• A szennyvíziszap összes szervesanyag tartalma elhanyagolható (TOSdomK 
1%), mert a tisztítás során az iszappal csak a szervesanyag terhelés kb. 1%-a 
távozik. 
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14-1. Táblázat 

Kiinduló állapot

2002.
PK

a Magyarország népessége fő 10 142 362
b Közcsatornával ellátottak aránya % 56,5%
c=a*b Közcsatornával ellátottak száma fő 5 730 435
d=g*(1-h) Tisztító telepre tengelyen szállítók száma fő 882 385
e=(c+d)/1000 PK = 1000 fő 6 613

PS
f=1-b Nem csatornázottak aránya % 43,5%
g=a*f Nem csatornázottak száma fő 4 411 927
h Szikkasztott szennyvizek aránya % 80%
i=g*h PS = 1000 fő 3 530

DdomK
j Fajlagos BOI g/fő/nap 52
k=j*365 DdomK = kg BOI/1000 fő/év 18980

DdomS
l Fajlagos vízfogyasztás l/fő/nap 100
m Termelt szennyvíz / fogyasztott víz % 80%
n=l*m Fajlagos szennyvíztermelés l/fő/nap 80
o A szikkasztó aknában maradó szennyvíz aránya % 20%
p=n*o*365/1000 A szikkasztó aknában maradó szennyvíz mennyisége m3/fő/év 6
q Fajlagos BOI a szikkasztó akna szennyvizében g/m3 1 100
r=p*q DdomS = kg BOI/1000 fő/év 6424

DSdomK

s DSdomK = % 1%

DSdomS

t DSdomS = % 0%

u=e*k*(1-s) TOWdomK = kg BOI/év 124 256 210

v=i*r*(1-t) TOWdomS = kg BOI/év 22 673 778

w=u+v TOWdom = TOWdomK + TOWdomS = kg BOI/év 146 929 988

x=e*k*s TOSdomK = kg BOI/év 1 255 113  
 
A 2. táblázatban látható a lakossági szennyvíznek megfelelő emissziós faktorok (EF, 
kg CH4/kg DC, jelen esetben kg CH4/kg BOI) számítása. 
Boi, Boj 

A Bo, azaz a maximális metán termelő kapacitás értékét az IPCC útmutató 0,25-
ban határozta meg. 

WSdomK 
Metán termelődés a szennyvizek biológiai tisztítása, illetve a biológiai tápanyag 
eltávolítás során történhet, ezért WS-ként a legalább biológiailag tisztított 
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szennyvizek arányát kellett meghatározni. A közcsatornán elvezetett és a 
tengelyen tisztító telepre szállított szennyvizek kb. 61%-a (legalább) biológiailag 
tisztított volt 2002-ben (= a metán termelés szempontjából a szennyvizek 61%-át 
vettük figyelembe). 

WSdomS 
A szikkasztó aknákban lévő szennyvíz egészében metántermelő folyamatok 
zajlanak. 

MCFx domK 
A számítás a Magyarországon alkalmazott szennyvíztisztítási technológiák 
katasztere című felmérés (VCSOSZSZ) adataira épült. 
Az egyes szennyvíztisztító telepeknek először anaerob mutatószámot adtunk az 
alkalmazott biológiai tisztítás fajtája szerint: 

Csepegtetőtestes rendszer   0 
Eleveniszapos rendszer 

- kis terhelésű    0,1 
- részbiológia    0,1 
- nagy terhelésű, egy reaktorteres  0,2 
- nagy terhelésű, két reaktorteres  0,2 
- nagy terhelésű, három reaktorteres 0,3 

illetve ezek számtani átlagai. 
Tápanyag eltávolítás esetén a fenti mutatószámokat az alábbi értékekkel növeltük 
meg: 

Biológiai tápanyag eltávolítás  0,1 
Vegyszeres tápanyag eltávolítás  0 
Kombinált tápanyag eltávolítás  0,05 

Ezután az anaerob mutatószámokból az átlagos tényleges hidraulikai terhelés és 
a bemenő szennyvíz BOI koncentrációja szorzatával súlyozott átlagot 
számítottunk. 

MCFx domS 
Feltételezésünk szerint a szikkasztó aknákban teljes egészében anaerob 
folyamatok játszódnak le. 

SSdom 
A szennyvíztelepen tartózkodó iszapból akkor is van metán emisszió, ha azt nem 
kezelik. Ezért a metánkibocsátás alapjának az iszap összes BOI tartalmát 
tekintettük. 
Ennek megfelelően az MCFy dom számítása során a kezeletlen iszapnak is 
tulajdonítottunk anaerobitási mutatót. 

MCFy dom 
A számítás a Magyarországon alkalmazott szennyvíztisztítási technológiák 
katasztere című felmérés (VCSOSZSZ) adataira épült. 
Az egyes szennyvíztisztító telepeknek először anaerob mutatószámot adtunk a 
keletkező iszap kezelése szerint: 

Kondicionálás 
- Aerob  0,1 
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- Anaerob  1 
Víztelenítés  0,1 
Nincs kezelés 0,2 

Elsődlegesnek a kondicionálást tekintettük, a telep tehát a kondicionálás szerinti 
mutatószámot kapta, ha alkalmazott ilyet. Ha nem, akkor a víztelenítés 
mutatószámát adtuk a telepnek, ha pedig az sem volt, akkor a nincs kezelés 
mutatószámát. 
Ezután az anaerob mutatószámokból az átlagos tényleges hidraulikai terhelés és 
a bemenő szennyvíz BOI koncentrációja szorzatával súlyozott átlagot 
számítottunk. 
Ezután meghatároztuk, hogy az egyes anaerobitási csoportok (0,1; 0,2 és 1) 
mennyivel járultak hozzá az összesített mutatóhoz (MCFy dom0,1, MCFy dom0,2, 
MCFy dom1). Erre azért volt szükség, mert az anaerob kondicionálás során 
keletkező metánt (MCFy dom1) minden esetben hasznosítják, vagy elégetik 
(máskülönben robbanást okozhat), tehát az ebből származó metán emissziót le 
kell majd vonnunk az összes emisszióból (lásd MRj). 

A 2. táblázat végeredménye, azaz a lakossági szennyvíz esetében figyelembe vett 
csoportoknak megfelelő emissziós faktorok (EFdom) alapján a következő 
megállapítások tehetők: 

• Legnagyobb a szikkasztó aknákban elhelyezett szennyvíz emissziós faktora 
(EFi domS), mert az aknákban maradó (vagyis el nem szivárgó) szennyvíz 
összes mennyisége esetén teljes egészében anaerob folyamatok zajlanak. 

• A szennyvíziszap kezelés/nem kezelés emissziós faktora (EFj dom) jelentősen 
alacsonyabb, de sokkal, mintegy háromszor, magasabb a szennyvízkezelés 
emissziós faktoránál (EFi domK). Ennek oka, hogy a szennyvíziszap kezelés 
esetében jellemzőbb az anaerob jellegű kezelés, mint a szennyvíztisztítás 
esetében (lásd MCF), valamint az emissziós faktor számításakor az iszap 
mennyiség 100%-át figyelembe kell venni (SSdom), mert a nem kezelt iszapból 
is származhat metán emisszió, míg a szennyvíztisztítás esetében csak a 
(legalább) biológiailag tisztított szennyvizek mennyisége számít (WSdomK). 
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14-2. Táblázat 
Kiinduló állapot

2002.
Boi, Boj
Az IPCC útmutató által megadott érték.

a Boi, Boj = 0,25

WSix

b WSdomK = % 61
c WSdomS = % 100

MCFx
Az MCF-et a WS szerinti szennyvizeken belüli anaerobitás mérőfokaként értelmezzük.

d MCFx domK = 0,2159
e MCFx domS = 1

SSjy

f SSdom= % 100

MCFy
Az MCF-et az SS szerinti iszapon belüli anaerobitás mérőfokaként értelmezzük.

g MCFy dom = 0,4120
h MCFy dom0,1 = 0,0574
i MCFy dom0,2 = 0,0179
j MCFy dom1 = 0,3367

EF

k=a*(b*d) EFi domK 0,0329
l=a*(c*e) EFi domS 0,2500
m=a*(f*g) EFj dom 0,1030
n=a*(f*j) EFj dom1 0,0842  
 
A 3. táblázatban látható a lakossági eredetű szennyvízből és szennyvíziszapból 
származó metán emisszió (WMdom, SMdom, TMdom, kg CH4/év) számítása. 
MRi dom K 

A szennyvízkezelésből származó, hasznosított, vagy elfáklyázott metán 
mennyiségére nincs adat, ezért az IPCC útmutató ajánlásának megfelelően az 
MRi domK, értékét zérónak vettük. 

MRi dom S 
A szikkasztó aknákban történő szennyvízelhelyezés esetén a keletkező metánt 
semmilyen formában nem kezelik, ezért MRi dom S értéke zéró. 

MRj dom 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 

188

Az iszapkezelésből származó, hasznosított, vagy elfáklyázott metán 
mennyiségére szintén nincs adat, viszont a technológia jellegéből adódóan 
anaerob kondicionáláskor mindig kezelni kell a metán emissziót (a 
robbanásveszély miatt), ezért a számításokban az anaerob kondicionálás esetén 
keletkező összes metánt hasznosított, vagy elfáklyázott metánnak tekintettük 
(MRj dom=1. táblázat x * 2. táblázat n). 

WMdomK 
A közcsatornára bocsátott szennyvíz kezeléséből származó tényleges metán 
emisszió egyenlő a számított metán emisszió és a kezelt metán mennyiség 
különbségével (WMdomK=1. táblázat u * 2. táblázat k – a). 

WMdomS 
A szikkasztó aknákban elhelyezett szennyvizekből származó tényleges metán 
emisszió egyenlő a számított metán emisszió és a kezelt metán mennyiség 
különbségével (WMdomS=1. táblázat v * 2. táblázat l – b). 

SMdom 
A közcsatornára bocsátott szennyvizek szennyvíziszapjának kezeléséből 
származó tényleges metán emisszió egyenlő a számított metán emisszió és a 
kezelt metán mennyiség különbségével (SMdom=1. táblázat x * 2. táblázat m – c). 

TMdom 
A lakossági szennyvízkibocsátásból származó összes metán emisszió egyenlő a 
közcsatornára bocsátott szennyvizek kezeléséből, az ekkor keletkező 
szennyvíziszap kezeléséből, valamint a szikkasztó aknákban történő 
szennyvízelhelyezésből származó metán emissziók összegével. 

A 3. táblázat végeredménye, azaz a lakossági eredetű szennyvízből és 
szennyvíziszapból származó metán emisszió (WMdom, SMdom, TMdom, kg CH4/év) 
alapján a következő megállapítások tehetők: 

• A metán emisszió kb. 58%-a a szikkasztó aknákban elhelyezett szennyvízből 
(WMdomS) származik. Az aknákban elhelyezett szennyvíz szervesanyag 
tartalma az összes szervesanyag tartalomnak ugyan csak kb. 15%-a volt (ld. 
1. táblázat), a nagyon magas (maximális) emissziós faktor (ld. 2. táblázat) 
miatt azonban mégis innen származik a legnagyobb metán emisszió. 

• A metán emisszió kb. 42%-a a közcsatornán elvezett szennyvíz tisztításából 
(WMdomK) származik. 

• Az iszapkezelésből származó metán emisszió (SMdom) nagyon alacsony, az 
összes emisszió kevesebb, mint 0,3%-a. Ennek oka az iszap összes 
szervesanyag tartalmának alacsony részarányán85 kívül, az anaerob 
iszapkezelés során termelődő metán mindenkori kezelése, mely miatt a 
termelődő metán kb. 80%-át nem vesszük figyelembe, mint emissziót. 

A lakossági eredetű szennyvizekből származó metán emisszió (TMdom) 
számított értéke 2002-ben kb. 9,8 millió kg volt. 

                                            
85 Az összes lakossági eredetű szennyvíz teljes szervesanyag tartalmából. 
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14-3. Táblázat 
Kiinduló állapot

2002.

MRi

a MRi domK = kg CH4 0
b MRi domS = kg CH4 0

MRj

c MRj dom = TOSdomK*EFj dom1 kg CH4 105 649

WMi

d WMdomK = kg CH4 4 091 105
e WMdomS = kg CH4 5 668 444

f=d+e WMdom = kg CH4 9 759 549

SMj

SMdom = kg CH4 23 628

g SMdom = kg CH4 23 628

h=f+g TMdom = kg CH4 9 783 177  
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14.1.2 Ipari kibocsátás 

A fejezetben, illetve a fejezethez tartozó számításokban alkalmazott képletek, 
rövidítések az IPCC útmutatónak megfelelően az alábbiak: 

TOWind = W * O * Dind * (1 - DSind) 
TOSind = W * O * Dind * DSind 

 
EFi = Boi * ∑ (WSix * MCFx) 
EFj = Boj * ∑ (SSjy * MCFy) 

 
WM = ∑ (TOWi * EFi - MRi) 
SM = ∑ (TOSj * EFj - MRj) 
TM = WM + SM 

 
, ahol: 
TOWind = a szennyvíz ipari eredetű szervesanyag tartalma, kg BOI/év 
TOSind = a szennyvíziszap ipari eredetű szervesanyag tartalma kg, BOI/év 
W*O  az adott szakágazat szennyvízmennyisége, m3/év 

(W = a termékek mennyiségére vetített szennyvízmennyiség, m3/t) 
(O = az adott szakágazat éves termelése, t/év) 

Dind = a ipari szennyvíz fajlagos lebomló szervesanyag tartalma, kg KOI/m3 
DSind = az iszappal távozó ipari eredetű szervesanyag tartalom aránya, % 
EFi = a szennyvíz típusának (élelmiszeripari, stb.) megfelelő emissziós faktor, kg CH4/kg DC 

(DC = a szennyvíz/iszap lebomló anyag tartalmának indikátora (BOI vagy KOI)) 
Boi = az i szennyvíztípus maximális metán termelő kapacitása, kg CH4/kg DC 
WSix = az i típusú szennyvíz x szennyvízkezelő rendszerben kezelt aránya, % 
MCFx = az x szennyvízkezelő rendszer metán konverziós faktora 
Boj = a j iszaptípus maximális metán termelő kapacitása, kg CH4/kg DC 
SSjy = a j típusú iszap y iszapkezelő rendszerben kezelt aránya, % 
MCFy = az y iszapkezelő rendszer metán konverziós faktora 
WM = a szennyvíz teljes metán emissziója, kg CH4 
MRi = az i típusú szennyvíz metán emissziójának hasznosított, vagy elfáklyázott része, kg CH4 

(Ha nincs rá adat, akkor zéró.) 
SM = az iszap teljes metán emissziója, kg CH4 
MRj = a j típusú iszap metán emissziójának hasznosított, vagy elfáklyázott része, kg CH4 

(Ha nincs rá adat, akkor zéró.) 
TM = a szennyvíz- és iszapkezelés teljes metán emissziója, kg CH4 
A fenti jelölések után alsó indexben elhelyezett „ind” ipari szennyvizet jelöl. 
 
A vizsgálat kiinduló éve 2002. volt, az elérhető statisztikai adatok évének 
megfelelően. A számítás menete a következő volt: 
Az 4. táblázatban látható az ipari eredetű szennyvíz és szennyvíziszap szervesanyag 
tartalmának (TOW, kg BOI/év) számítása. A számításhoz először meghatároztuk, 
hogy mely ipari szakágazatok képezzék a vizsgálat tárgyát. A vizsgált szakágazatok 
a következők voltak: 
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TEÁOR kód, megnevezés
1 151  Húsfeldolgozás
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás
3 154  Növényi, állati olaj gyártása
4 1551 Tejtermék gyártása
5 1562 Keményítő gyártása
6 1591;1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy.
7 1596 Sörgyártás
8 1597 Malátagyártás
9 171 Textilszálak fonása

10 173 Textilkikészítés
11 211;212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék gy.
12 232  Kőolaj feldolgozás
13 2414;2415;2416 Szerves vegyi alapanyag gy; Műtrágya, N-vegyület gy; Műanyag-alapanyag gy
14 243 Festék, bevonóanyag gyártása
15 244 Gyógyszergyártás
16 247 Vegyi szál gyártása
17 2511;2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb gumitermék gy.
18 252 Műanyag termék gyártása  
(W*O)i 

A szakágazatok szennyvízmennyiségét nem kellett a W és O adatok szorzatából 
előállítani, mert a statisztikákban megtalálható. A munka során összevetettük a 
2000-2001-2002. évi ipari szennyvizes statisztikák adatait. Az összevetés alapján 
úgy találtuk, hogy a 2002. évi statisztikai adat korrekció nélkül használható a 
számítás kiinduló adataként. A W*O tehát a számításban a vizsgált szakágazatok 
összes – közcsatornába és közvetlenül élővízbe történő – 2002. évi 
szennyvízkibocsátása. 

Dind 
A ipari szennyvíz fajlagos KOI tartalmát szakirodalmi adatok alapján határoztuk 
meg (Műszaki Könyvkiadó: „Víztisztítás, szennyvíztisztítás zsebkönyv”, Budapest 
1990. és internetes adatgyűjtés). 

DSind 
Az iszappal távozó KOI arányát szakértői becsléssel minden szakágazatnál 1%-
nak tekintettük. 

Az összes ipari szennyvízzel kapcsolatos szervesanyag tartalom szempontjából 
tehát az ipari szennyvíztisztítás a döntő, míg a szennyvíziszap elhanyagolható. 
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14-4. Táblázat 
Kiinduló állapot

2002.
(W * O)i

i TEÁOR kód, megnevezés
a 1 151  Húsfeldolgozás m3/év 13 079 900

2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás m3/év 5 301 300
3 154  Növényi, állati olaj gyártása m3/év 248 700
4 1551 Tejtermék gyártása m3/év 3 169 900
5 1562 Keményítő gyártása m3/év 896 600
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol 

gy. m3/év 186 800
7 1596 Sörgyártás m3/év 870 900
8 1597 Malátagyártás m3/év 327 900
9 171 Textilszálak fonása m3/év 744 700

10 173 Textilkikészítés m3/év 79 000
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; 

Papírtermék gy. m3/év 14 595 300
12 232  Kőolaj feldolgozás m3/év 478 200
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. m3/év 12 560 100
14 243 Festék, bevonóanyag gyártása m3/év 24 200
15 244 Gyógyszergyártás m3/év 4 468 800
16 247 Vegyi szál gyártása m3/év 1 577 000
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. m3/év 239 600
18 252 Műanyag termék gyártása m3/év 109 900

(Dind)i

i TEÁOR kód, megnevezés
b 1 151  Húsfeldolgozás kg KOI/m3 6,0

2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás kg KOI/m3 5,0
3 154  Növényi, állati olaj gyártása kg KOI/m3 0,3
4 1551 Tejtermék gyártása kg KOI/m3 2,7
5 1562 Keményítő gyártása kg KOI/m3 4,6
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol 

gy. kg KOI/m3 7,6
7 1596 Sörgyártás kg KOI/m3 2,5
8 1597 Malátagyártás kg KOI/m3 2,5
9 171 Textilszálak fonása kg KOI/m3 2,1

10 173 Textilkikészítés kg KOI/m3 2,1
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; 

Papírtermék gy. kg KOI/m3 3,0
12 232  Kőolaj feldolgozás kg KOI/m3 1,3
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. kg KOI/m3 1,3
14 243 Festék, bevonóanyag gyártása kg KOI/m3 1,3
15 244 Gyógyszergyártás kg KOI/m3 1,3
16 247 Vegyi szál gyártása kg KOI/m3 1,3
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. kg KOI/m3 1,3
18 252 Műanyag termék gyártása kg KOI/m3 1,3

c (DSind)i 1%  
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12-4. táblázat folytatás (a táblázat első oszlopának képleteiben szereplő „?” az Excel fájlban ∑, 
de a Word fájlba történő beemeléskor konvertálódott) 

Kiinduló állapot

2002.
TOWind
i TEÁOR kód, megnevezés

d=a*b*(1-c) 1 151  Húsfeldolgozás kg KOI/év 77 694 606
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás kg KOI/év 26 241 435
3 154  Növényi, állati olaj gyártása kg KOI/év 73 864
4 1551 Tejtermék gyártása kg KOI/év 8 473 143
5 1562 Keményítő gyártása kg KOI/év 4 083 116
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy. kg KOI/év 1 405 483

7 1596 Sörgyártás kg KOI/év 2 155 478
8 1597 Malátagyártás kg KOI/év 811 553
9 171 Textilszálak fonása kg KOI/év 1 548 231

10 173 Textilkikészítés kg KOI/év 164 241
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék 

gy. kg KOI/év 43 348 041

12 232  Kőolaj feldolgozás kg KOI/év 615 443
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. kg KOI/év 16 164 849

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása kg KOI/év 31 145
15 244 Gyógyszergyártás kg KOI/év 5 751 346
16 247 Vegyi szál gyártása kg KOI/év 2 029 599
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. kg KOI/év 308 365

18 252 Műanyag termék gyártása kg KOI/év 141 441
e=? d TOWind = kg KOI/év 191 041 379

TOSind
j TEÁOR kód, megnevezés

f=a*b*c 1 151  Húsfeldolgozás kg KOI/év 784 794
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás kg KOI/év 265 065
3 154  Növényi, állati olaj gyártása kg KOI/év 746
4 1551 Tejtermék gyártása kg KOI/év 85 587
5 1562 Keményítő gyártása kg KOI/év 41 244
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy. kg KOI/év 14 197

7 1596 Sörgyártás kg KOI/év 21 773
8 1597 Malátagyártás kg KOI/év 8 198
9 171 Textilszálak fonása kg KOI/év 15 639

10 173 Textilkikészítés kg KOI/év 1 659
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék 

gy. kg KOI/év 437 859

12 232  Kőolaj feldolgozás kg KOI/év 6 217
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. kg KOI/év 163 281

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása kg KOI/év 315
15 244 Gyógyszergyártás kg KOI/év 58 094
16 247 Vegyi szál gyártása kg KOI/év 20 501
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. kg KOI/év 3 115

18 252 Műanyag termék gyártása kg KOI/év 1 429
g=? f TOSind = kg KOI/év 1 929 711  
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Az 5. táblázatban látható a ipari szennyvíznek megfelelő emissziós faktorok (EF, kg 
CH4/kg DC, jelen esetben kg CH4/kg KOI) számítása. 
Boi, Boj 

A Bo, azaz a maximális metán termelő kapacitás értékét az IPCC útmutató 0,25-
ban határozta meg. 

WSind 
Metán termelődés a szennyvizek biológiai tisztítása, illetve a biológiai tápanyag 
eltávolítás során történhet, ezért WS-ként a legalább biológiailag tisztított 
szennyvizek arányát kellett meghatározni. A meghatározást szintén a 2002. évi 
ipari szennyvizes statisztika alapján végeztük. A statisztikában kellően, 
részlegesen és nem tisztított szennyvizek szerepelnek, mind a közcsatornába 
bocsátók, mind a közvetlenül élővízbe vezetők esetén. Feltételeztük, hogy a 
kellően tisztított szennyvizek biológiailag tisztítottak, és biológiailag tisztított a 
részlegesen tisztított szennyvizek negyede is. Az így becsült biológiailag tisztított 
szennyvíz mennyiséget az összes szennyvíz mennyiségével osztva kaptuk a WS 
értékét. 

MCFx ind 
Az egyes szakágazatokban alkalmazott szennyvíztisztítás anaerobitására nem 
találtunk adatokat, ezért az MCFx értékét szakértői becsléssel határoztuk meg. 
Feltételeztük, hogy a húsipari és konzervipari szennyvíztisztítás anaerobitási 
mutatója megegyezik a lakossági szennyvizek számított anaerobitási mutatójával, 
míg a többi szakágazat esetében annak 80%-a. 

SSind 
A szennyvíztelepen tartózkodó iszapból akkor is van metán emisszió, ha azt nem 
kezelik. Ezért a metánkibocsátás alapjának az iszap összes BOI tartalmát 
tekintettük. 
Ennek megfelelően az MCFy ind számítása során a kezeletlen iszapnak is 
tulajdonítottunk anaerobitási mutatót. 

MCFy ind 
Az egyes szakágazatok iszapkezelésére, illetve iszapkezelésük anaerobitására 
nem találtunk adatokat, ezért az MCFy értékét szakértői becsléssel határoztuk 
meg. Feltételeztük, hogy kondicionálás az ipari szennyvíziszap esetén nem 
történik, az iszap kis volumene miatt. Az ipari szennyvíztisztító telepeken tehát 
vagy nem kezelik az iszapot, vagy víztelenítést végeznek. A lakossági számítás 
esetében ezeknek a következő anaerobitási mutatószámot adtuk: 

Víztelenítés  0,1 
Nincs kezelés  0,2 

Feltételeztük, hogy a vizsgált szakágazatokban az iszapot fele-fele arányban nem 
kezelik, ill. víztelenítik, ezért a szakágazatok szennyvíziszapjának anaerobitási 
mutatóját 0,15 értékben határoztuk meg. 
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14-5. Táblázat 
Kiinduló állapot

2002.
Boi, Boj

Az IPCC útmutató által megadott érték.
a Boi, Boj = 0,25

WSix

WSind i

i TEÁOR kód, megnevezés
b 1 151  Húsfeldolgozás % 60

2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás % 59
3 154  Növényi, állati olaj gyártása % 98
4 1551 Tejtermék gyártása % 46
5 1562 Keményítő gyártása % 100
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol 

gy. % 10
7 1596 Sörgyártás % 69
8 1597 Malátagyártás % 99
9 171 Textilszálak fonása % 87

10 173 Textilkikészítés % 0
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; 

Papírtermék gy. % 85
12 232  Kőolaj feldolgozás % 91
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. % 89
14 243 Festék, bevonóanyag gyártása % 86
15 244 Gyógyszergyártás % 40
16 247 Vegyi szál gyártása % 100
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. % 4
18 252 Műanyag termék gyártása % 0

MCFx

Az MCF-et a WS szerinti szennyvizeken belüli anaerobitás mérőfokaként ért
MCFx ind i

i TEÁOR kód, megnevezés
c 1 151  Húsfeldolgozás 0,2159

2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 0,2159
3 154  Növényi, állati olaj gyártása 0,1727
4 1551 Tejtermék gyártása 0,1727
5 1562 Keményítő gyártása 0,1727
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol 

gy. 0,1727
7 1596 Sörgyártás 0,1727
8 1597 Malátagyártás 0,1727
9 171 Textilszálak fonása 0,1727

10 173 Textilkikészítés 0,1727
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; 

Papírtermék gy. 0,1727
12 232  Kőolaj feldolgozás 0,1727
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. 0,1727
14 243 Festék, bevonóanyag gyártása 0,1727
15 244 Gyógyszergyártás 0,1727
16 247 Vegyi szál gyártása 0,1727
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. 0,1727
18 252 Műanyag termék gyártása 0,1727  
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12-5. táblázat folytatás 

Kiinduló állapot
2002.

SSjy

d SSind j % 100

MCFy

Az MCF-et a WS szerinti szennyvizeken belüli anaerobitás mérőfokaként ért
e MCFy ind j 0,15

EF

EFi ind

i TEÁOR kód, megnevezés
f=a*b/100*c 1 151  Húsfeldolgozás 0,0324

2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 0,0318
3 154  Növényi, állati olaj gyártása 0,0423
4 1551 Tejtermék gyártása 0,0199
5 1562 Keményítő gyártása 0,0432
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol 

gy. 0,0043
7 1596 Sörgyártás 0,0298
8 1597 Malátagyártás 0,0427
9 171 Textilszálak fonása 0,0376

10 173 Textilkikészítés 0,0000
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; 

Papírtermék gy. 0,0367
12 232  Kőolaj feldolgozás 0,0393
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. 0,0384
14 243 Festék, bevonóanyag gyártása 0,0371
15 244 Gyógyszergyártás 0,0173
16 247 Vegyi szál gyártása 0,0432
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. 0,0017
18 252 Műanyag termék gyártása 0,0000

g=a*d/100*e EFj ind 0,0375  
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A 6. táblázatban látható az ipari eredetű szennyvízből és szennyvíziszapból 
származó metán emisszió (WMind, SMind, TMind, kg CH4/év) számítása. 
MRi ind 

A szennyvízkezelésből származó, hasznosított, vagy elfáklyázott metán 
mennyiségére nincs adat, ezért az IPCC útmutató ajánlásának megfelelően az 
MRi ind, értékét zérónak vettük. 

MRj ind 
Az iszapkezelésből származó, hasznosított, vagy elfáklyázott metán 
mennyiségére nincs adat, ezért az IPCC útmutató ajánlásának megfelelően az 
MRj ind, értékét zérónak vettük. 

WMind 
Az ipari szakágazatok szennyvíz kezeléséből származó tényleges metán 
emissziója egyenlő a számított metán emisszió és a kezelt metán mennyiség 
különbségével. 

SMind 
Az ipari szakágazatok szennyvíziszap kezeléséből származó tényleges metán 
emissziója egyenlő a számított metán emisszió és a kezelt metán mennyiség 
különbségével. 

TMind 
A ipari szennyvízkibocsátásból származó összes metán emisszió egyenlő a 
szennyvizek kezeléséből, valamint az ekkor keletkező szennyvíziszap 
kezeléséből származó metán emissziók összegével. 

A ipari eredetű szennyvizekből származó metán emisszió (TMind) számított 
értéke 2002-ben kb. 6,4 millió kg volt. Az emisszió kb. 99%-a a szennyvizek 
tisztításából származott. 
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14-6. Táblázat 
Kiinduló állapot

2002.

a MRi ind 0

b MRj dom 0

WMind

c 1 151  Húsfeldolgozás kg CH4 2 516 140
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás kg CH4 835 665
3 154  Növényi, állati olaj gyártása kg CH4 3 125
4 1551 Tejtermék gyártása kg CH4 168 281
5 1562 Keményítő gyártása kg CH4 176 289
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol 

gy. kg CH4 6 068

7 1596 Sörgyártás kg CH4 64 213
8 1597 Malátagyártás kg CH4 34 688
9 171 Textilszálak fonása kg CH4 58 155

10 173 Textilkikészítés kg CH4 0
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; 

Papírtermék gy. kg CH4 1 590 819

12 232  Kőolaj feldolgozás kg CH4 24 180
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. kg CH4 621 146

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása kg CH4 1 156
15 244 Gyógyszergyártás kg CH4 99 326
16 247 Vegyi szál gyártása kg CH4 87 628
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. kg CH4 533

18 252 Műanyag termék gyártása kg CH4 0
d=? c WMind = kg CH4 6 287 413

SMind

e 1 151  Húsfeldolgozás kg CH4 29 430
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás kg CH4 9 940
3 154  Növényi, állati olaj gyártása kg CH4 28
4 1551 Tejtermék gyártása kg CH4 3 210
5 1562 Keményítő gyártása kg CH4 1 547
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol 

gy. kg CH4 532

7 1596 Sörgyártás kg CH4 816
8 1597 Malátagyártás kg CH4 307
9 171 Textilszálak fonása kg CH4 586

10 173 Textilkikészítés kg CH4 62
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; 

Papírtermék gy. kg CH4 16 420

12 232  Kőolaj feldolgozás kg CH4 233
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. kg CH4 6 123

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása kg CH4 12
15 244 Gyógyszergyártás kg CH4 2 179
16 247 Vegyi szál gyártása kg CH4 769
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. kg CH4 117

18 252 Műanyag termék gyártása kg CH4 54
f=? e SMind = kg CH4 72 364

g=d+f TMind = kg CH4 6 359 777  
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14.2 A szennyvíz-kibocsátás, -kezelés forgatókönyvei az üvegház 
gázok kibocsátása szempontjából 

14.2.1 Lakossági szennyvíz-kibocsátás, -kezelés 

A lakossági szennyvíz kibocsátásból származó lehetséges ÜHG emisszió 
becsléséhez három forgatókönyv készült, a szennyvíz-kibocsátás, -kezelés 
alakulására: valószínű, optimista és pesszimista.  Ezek közül a valószínű 
forgatókönyv eredményei kerülnek részletes ismertetésre. 

14.2.1.1 A lakossági szennyvíz-kibocsátás, -kezelés valószínű 
forgatókönyve 

A 7. táblázatban látható a lakossági szennyvíz-kibocsátás, -kezelés alakulásának 
valószínű forgatókönyve. 
PK, PS 

Népesség változása évente: 
KSH előrejelzés szerint a népesség 20%-kal csökken 50 év alatt. Az éves 
csökkenést lineárisan számítottuk. 
Közcsatornával ellátottak arányának változása: 
Meglévő csatornára való rákötések miatt: 

Magyarországon csökkenő, de még mindig jelentős gond, hogy a lakosság 
egy része nem köt rá a kiépített csatornahálózatra. A meglévő csatornára rá 
nem kötött lakások aránya 2002. év végén 10,1% volt (az összes lakásból). A 
talajterhelési díj bevezetése várhatóan jótékonyan hat a lakosság rákötési 
hajlandóságára, mert megdrágítja a szennyvíz szikkasztó aknákban történő 
elhelyezését. A valószínű becslés szerint: 

• 2003-ban alacsony, 0,5 százalékpontos csökkenés történt. 

• 2004-től a talajterhelési díj hatályba lépésével (2004. július 1.) 5 év alatt 
megvalósul a 100%-os rákötés, és ez összesen 9,6 százalékponttal emeli 
a csatornázottak számát. 

• Feltételezzük továbbá, hogy az újonnan épített közcsatornák esetében 
100%-os lesz a rákötés. 

Új közcsatorna építések miatt: 
A szennyvízprogram alapján 2005. végére 64,1%, 2010. végére 80,7%, 2015. 
végére 90,7% lesz a gyűjtőrendszerek LE kapacitása. 
A valószínű becslés szerint a közcsatornával ellátottak számát egyenlőnek 
tekintettük a szennyvízprogramból számítható kapacitás arányokkal, és a 
megadott évek/adatok között lineáris emelkedést feltételeztünk, figyelembe 
véve a már jelenleg is meglévő csatornára időközben rákötőket is (= a 
meglévő csatornára történő rákötések és az új közcsatorna építések együttes 
hatására érjük el a fenti ellátottsági arányokat.) 

Szikkasztott szennyvizek arányának változása: 
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Az alkalmazott szakértői becslés szerint a szikkasztott szennyvizek aránya 
2015. év végére a jelenlegi arány 50%-ára csökken lineárisan. 

DdomK 
Az alkalmazott szakértői becslés szerint a fajlagos lakossági BOI 2006-2015. 
között tíz év alatt egyenletesen nő 55 g/fő/nap-ra. 

DdomS 
Az alkalmazott szakértői becslés szerint a fajlagos lakossági vízfogyasztás 2003-
2015. között 13 év alatt egyenletesen csökken 90 l/fő/nap-ra. 

WSdomK 
A szennyvízprogram alapján 2015. végére a begyűjtött szennyvizek 100%-át 
biológiailag kell tisztítani. A megvalósítási program LE adatai alapján a következő 
biológiai tisztítottsági arány becsülhető: 2005. év végéig 66,6%; 2010. év végéig 
90,6%, melyből 2010-ben belépve 13,4 százalékpontot jelentenek az új budapesti 
tisztítók; 2015. végére 100%. A kulcsévek között lineáris növekedés történik 
(kivéve a budapesti szennyvíztisztítókat). 

MCFx domK 
A meglévő telepek biológiai tisztítási technológiája 2013-ig valószínűleg nem 
változik lényegesen. Az új telepek esetében alacsonyabb anaerobitási arány 
várható a biológiai fokozatban, a minél jobb levegőztetésre való törekvés 
következtében. Az érzékeny területen lévő 15000 LE feletti telepek esetében 
ugyanakkor kötelező lesz a tápanyag eltávolítás, és más esetekben is terjedhet. 
Az alkalmazott feltételezés szerint az ellentétes irányú hatások várhatóan 
kiegyenlítik egymást, és a tisztítás anaerobitási mutatója nem változik. 

MCFy dom 
A 15000 LE feletti új telepeken várhatóan anaerob iszap kondicionálást 
valósítanak meg, de általában véve is az anaerob kondicionálás térnyerése 
várható. Emiatt a szennyvíziszap kezelés anaerobitási mutatója tovább fog 
emelkedni. Az anaerob iszapkezeléshez azonban minden esetben társul a metán 
kezelése, tehát az emisszió nem fog növekedni. Sőt, összességében inkább az 
iszapkezelésből származó metán emisszió csökkenése várható. 
Az alkalmazott szakértői becslés szerint a szennyvíziszap kezelés anaerobitási 
mutatója 2015-re, lineárisan, 0,6-re nő. 

MCFy dom1 
A 15000 LE feletti új telepeken várhatóan anaerob iszap kondicionálást 
valósítanak meg, de általában véve is az anaerob kondicionálás térnyerése 
várható. Emiatt a szennyvíziszap kezelés anaerobitási mutatója tovább fog 
emelkedni. Az anaerob iszapkezeléshez azonban minden esetben társul a metán 
kezelése, tehát az emisszió nem fog növekedni. Sőt, összességében inkább az 
iszapkezelésből származó metán emisszió csökkenése várható. 
Az alkalmazott szakértői becslés szerint az anaerob kezelés a jelenlegi kb. 82% 
helyett 2015-re 90%-ban fogja meghatározni az MCFy értékét, a növekedés pedig 
lineáris lesz. 
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12-7. táblázat 
Valószínű forgatókönyv 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
PK, PS
Népesség változása évente % változás / év -0,445% -0,445% -0,445% -0,445% -0,445% -0,445% -0,445% -0,445% -0,445% -0,445% -0,445%
Közcsatornával ellátottak arányának változása

Meglévő csatornára való rákötések miatt %pont változás / év 0,50 1,10 2,50 3,50 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Új közcsatorna építések miatt %pont változás / év 1,17 1,17 1,17 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,00 2,00 2,00

Összesen %pont változás / év 1,67 2,27 3,67 5,62 3,62 3,12 2,12 2,12 2,00 2,00 2,00
Szikkasztott szennyvizek aránya %pont változás / év -3,08 -3,08 -3,08 -3,08 -3,08 -3,08 -3,08 -3,08 -3,08 -3,08 -3,08
DdomK

Fajlagos BOI g/fő/nap változás / év 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
DdomS

Fajlagos vízfogyasztás l/fő/nap változás / év -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8  

WSdomK = %pont változás / év 1,87 1,87 1,87 2,12 2,12 2,12 2,12 15,52 1,88 1,88 1,88

MCFx domK = változás / év 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MCFy dom = változás / év 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145

MCFy dom1 = MCFy dom százalékában 82,36% 83,00% 83,64% 84,28% 84,92% 85,56% 86,20% 86,84% 87,48% 88,12% 88,76%
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14.2.1.2 A lakossági szennyvíz-kibocsátás, -kezelés optimista és 
pesszimista forgatókönyve 

Az optimista forgatókönyv nagyobb jólétet feltételez, melynek következtében kevésbé 
csökken a népesség, a meglévő csatornára történő rákötési arány gyorsabban javul, 
nem csökken a lakossági vízfogyasztás, stb. 
A pesszimista forgatókönyv kisebb jólétet feltételez, melynek következtében jobban 
csökken a népesség, a meglévő csatornára történő rákötési arány lassabban javul, 
jobban csökken a lakossági vízfogyasztás, lassabb ütemben valósulnak meg a 
fejlesztések, stb. 

14.2.2 Ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés 

Az ipari szennyvíz kibocsátásból származó lehetséges ÜHG emisszió becsléséhez 
három forgatókönyv készült, a szennyvíz-kibocsátás, -kezelés alakulására: 
valószínű, optimista és pesszimista. 

14.2.2.1 Az ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés valószínű forgatókönyve 
A 8. táblázatban látható az ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés alakulásának 
valószínű forgatókönyve. 
(W*O)i 

Az ipari szennyvízkibocsátás esetében - a vízfelhasználással párhuzamosan - 
csökkenő tendenciák várhatók. Növekedést az új ipari belépők okozhatnak. 
A valószínű forgatókönyvben alkalmazott szakértői becslés szerint az ipari 
szennyvízmennyiség 2013-ra, 12 év alatt, 12%-kal csökken. 

WSind 
A már elfogadott jogszabályok (203/2001. Kormányrendelet és 204/2002. 
Kormányrendelet), valamint a szabályozás várható további szigorítása (az említett 
két kormányrendelet összevonása) olyan bírságrendszert állított/állít fel, mind a 
közvetlenül élővízbe, mind a közcsatornába bocsátók esetében, melyek mellett 
nem lehet racionális alternatíva a bírságolt szennyező tevékenység változatlan 
folytatása. Emellett a készülő új jogszabály lehetővé teszi a tevékenység 
megszüntetését is, mint végső szankciót. A határértékeknek, illetve 
küszöbértékeknek való megfelelésre adott türelmi idő 2011-ig tart. Amennyiben a 
kibocsátók ez idő alatt szennyezés-csökkentő tevékenységüket az illetékes 
felügyelőségekkel elfogadtatott intézkedési ütemtervnek megfelelően végzik, 
akkor jelentős bírságkedvezményt kapnak.  
Feltételezésünk szerint a kibocsátók próbálják kihasználják a rendelkezésre álló 
türelmi időt, de 2011-re mindenki betartja a megszabott határértékeket, illetve 
küszöbértékeket. Feltételezzük, hogy az általunk vizsgált tevékenységek 
esetében ez csak a szennyvizek 100%-ának biológiai tisztításával érhető el. A 
folyamat szimulálására a 2002. évi tényadat és a 2011. évi 100%-os biológiai 
tisztítás közé exponenciális növekedést illesztettünk. (Azon szakágazatoknál, 
ahol a biológiai tisztítás 2002. évi aránya 0 volt, kiinduló adatként 1,1%-ot vettünk 
figyelembe.) 

MCFx ind 
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Az ipari szennyvizek tisztításának anaerobitási mutatója nem ismert. Ezért a 
forgatókönyvekben nem adtunk tendenciát, ellenben az alapváltozatban található 
szakértői becslés bizonytalanságának ellensúlyozása érdekében az optimista és 
a pesszimista változat esetében más 2002. évi kiinduló adatot vettünk figyelembe. 
Az alkalmazott szakértői becslés szerint a húsfeldolgozás, valamint a gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás esetében megegyezik a települési szennyvizek tisztításának 
mutatójával, míg a többi szakágazat esetében annak 80%-a (lásd Kiinduló 
állapot). 
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12-8. táblázat 
Valószínű forgatókönyv 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
(W * O)i

Szennyvízmennyiség változása % változás / év -1,155% -1,155% -1,155% -1,155% -1,155% -1,155% -1,155% -1,155% -1,155% -1,155% -1,155%  
Valószínű forgatókönyv 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
WSind

i TEÁOR kód, megnevezés
1 151  Húsfeldolgozás % 60,00 63,50 67,21 71,14 75,29 79,69 84,34 89,27 94,48 100,00 100,00 99,998
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás % 59,00 62,56 66,34 70,34 74,59 79,10 83,87 88,93 94,30 100,00 100,00 99,997
3 154  Növényi, állati olaj gyártása % 98,00 98,22 98,44 98,66 98,88 99,10 99,33 99,55 99,77 100,00 100,00 99,998
4 1551 Tejtermék gyártása % 46,00 50,15 54,66 59,59 64,96 70,81 77,19 84,15 91,73 100,00 100,00 99,998
5 1562 Keményítő gyártása % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol 

gy. % 10,00 12,92 16,68 21,54 27,83 35,94 46,42 59,95 77,43 100,00 100,00 100,000
7 1596 Sörgyártás % 69,00 71,90 74,93 78,08 81,37 84,80 88,36 92,08 95,96 100,00 100,00 99,998
8 1597 Malátagyártás % 99,00 99,11 99,22 99,33 99,44 99,55 99,67 99,78 99,89 100,00 100,00 100,000
9 171 Textilszálak fonása % 87,00 88,36 89,73 91,13 92,55 94,00 95,46 96,95 98,46 100,00 100,00 99,997

10 173 Textilkikészítés % 1,10 1,82 3,00 4,95 8,16 13,47 22,24 36,71 60,59 100,00 100,00 100,000
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; 

Papírtermék gy. % 85,00 86,55 88,13 89,73 91,37 93,03 94,73 96,45 98,21 100,00 100,00 99,998
12 232  Kőolaj feldolgozás % 91,00 91,96 92,93 93,91 94,90 95,89 96,91 97,93 98,96 100,00 100,00 100,000
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. % 89,00 90,16 91,33 92,52 93,73 94,95 96,19 97,44 98,71 100,00 100,00 99,997
14 243 Festék, bevonóanyag gyártása % 86,00 87,45 88,93 90,43 91,96 93,52 95,10 96,70 98,34 100,00 100,00 99,999
15 244 Gyógyszergyártás % 40,00 44,29 49,03 54,29 60,11 66,55 73,68 81,58 90,32 100,00 100,00 99,999
16 247 Vegyi szál gyártása % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. % 4,00 5,72 8,18 11,70 16,73 23,92 34,20 48,90 69,93 100,00 100,00 100,000
18 252 Műanyag termék gyártása % 1,10 1,82 3,00 4,95 8,16 13,47 22,24 36,71 60,59 100,00 100,00 100,000

MCFx ind i

i TEÁOR kód, megnevezés  



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 

205

14.2.2.2 Az ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés optimista és 
pesszimista forgatókönyve 

Az optimista forgatókönyv nagyobb jólétet feltételez, így a vállalkozások könnyebben 
hajthatnak végre technológiai korszerűsítéseket, szennyvíztisztító beruházásokat, 
stb. 
A pesszimista forgatókönyv kisebb jólétet feltételez, így a vállalkozások nehezebben 
hajthatnak végre technológiai korszerűsítéseket, szennyvíztisztító beruházásokat, 
stb. 

14.3 A forgatókönyvek alapján prognosztizált várható CH4 
kibocsátás 

14.3.1 Lakossági szennyvíz-kibocsátás, -kezelés 

14.3.1.1 A lakossági szennyvíz-kibocsátás, -kezelés valószínű 
forgatókönyve alapján prognosztizált várható CH4 kibocsátás 

A lakossági szennyvíz-kibocsátás, -kezelés valószínű forgatókönyve alapján 
prognosztizált várható CH4 kibocsátásra vonatokozó adatok a 9., 10. és 11. 
táblázatban láthatók. 
A szennyvizek BOI tartalmának változása a valószínű forgatókönyv szerint (9. 
táblázat) a következő: 

• A közcsatornán elvezetett szennyvíz BOI tartalma (TOWdomK) várhatóan 
jelentősen – kb. 54 millió kg-mal, azaz kb. 40%-kal – növekszik a vizsgált 
időtáv alatt, alapvetően a közcsatornával ellátottak számának nagy arányú 
növekedése miatt. 

• A szikkasztó aknákban elhelyezett szennyvíz BOI tartalma (TOWdomS) 
ugyanakkor jelentősen csökken – kb. 19 millió kg-mal, azaz 85%-kal – mert a 
szennyvizeket elvezetik. (A lakossági szennyvíz közcsatornán történő 
elvezetése és szikkasztó aknában történő elhelyezése közötti átrendeződés 
tehát a BOI tartalmat vizsgálva nem azonos mértékű növekedést, ill. 
csökkenés okoz, mivel a szikkasztó aknákban elhelyezett szennyvíz BOI 
tartalma főre vetítve kb. harmada a közcsatornán elvezetett szennyvíz főre 
vetített BOI tartalmának.) 

• A lakossági szennyvíz elvezetésből és elhelyezésből származó BOI tartalom 
(TOWdom) a vizsgált időszak alatt tehát kb. 35 millió kg-mal, azaz közel 25%-
kal nő. 

• A szennyvíziszap BOI tartalma (TOSdomK) az elvezetett szennyvíz BOI 
tartalmához hasonlóan mintegy 40%-kal nő, de összege továbbra is 
elhanyagolható marad. 

A szennyvizek emissziós faktora (EFdom) a valószínű forgatókönyv szerint (10. 
táblázat) mind a szennyvíz elvezetés, mind a szennyvíziszap esetében növekedni 
fog (kb. 60%-kal, ill. 40%-kal), míg a szikkasztó aknában történő elhelyezés esetén 
nem változik, marad a maximális érték. 
A szennyvizekből származó metán emisszió változása a valószínű forgatókönyv 
szerint (11. táblázat) a következő: 
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• A közcsatornán elvezetett szennyvíz metán emissziója (WMdomK) 

várhatóan jelentősen – kb. 5,2 millió kg-mal, azaz kb. 125%-kal – növekszik a 
vizsgált időtáv alatt. 

• Ezt a növekedést a szikkasztó aknákban elhelyezett szennyvíz metán 
emissziójának (WMdomS) szintén jelentős csökkenése kíséri – kb. 4,8 millió kg, 
azaz 85%-os csökkenés. 

• A fenti két hatás eredőjeként a lakossági szennyvíz elvezetésből és 
elhelyezésből származó metán emisszió (WMdom) csak kis mértékben – kb. 
370 ezer kg-mal, azaz kb. 3,8%-kal – növekszik a vizsgált időtáv alatt. 

• A szennyvíziszap metán emissziója (SMdom) az elvezetett szennyvíz metán 
emissziójához képest csak kis mértékben – kb. 5 ezer kg-mal, azaz kb. 20%-
kal – nő, mert a termelődő metán növekedésének nagy részét nem kell 
figyelembe venni, mint emissziót, a metán kezelése miatt. 

• A lakossági szennyvizekkel kapcsolatos összes metán emisszió a 
valószínű forgatókönyv szerint (TMdom) kb. 370 ezer kg-mal, azaz kb. 3,8%-
kal kb. 10,1 millió kg-ra növekszik a vizsgált időtáv alatt. 
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12-9. táblázat 

Valószínű forgatókönyv
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

PK
a Magyarország népessége fő 10 142 362 10 097 228 10 052 295 10 007 562 9 963 028 9 918 693 9 874 555 9 830 613 9 786 867 9 743 315 9 699 957 9 656 792
b Közcsatornával ellátottak aránya % 56,5% 58,2% 60,4% 64,1% 69,7% 73,4% 76,5% 78,6% 80,7% 82,7% 84,7% 86,7%
c=a*b Közcsatornával ellátottak száma fő 5 730 435 5 873 558 6 075 607 6 415 848 6 947 219 7 275 361 7 551 072 7 725 879 7 898 980 8 058 696 8 216 834 8 373 404
d=g*(1-h) Tisztító telepre tengelyen szállítók száma fő 882 385 974 823 1 040 302 1 050 217 974 709 935 740 894 076 874 727 842 753 803 900 753 426 691 489

e=(c+d)/1000 PK = 1000 fő 6 613 6 848 7 116 7 466 7 922 8 211 8 445 8 601 8 742 8 863 8 970 9 065

PS
f=1-b Nem csatornázottak aránya % 43,5% 41,8% 39,6% 35,9% 30,3% 26,7% 23,5% 21,4% 19,3% 17,3% 15,3% 13,3%
g=a*f Nem csatornázottak száma fő 4 411 927 4 223 670 3 976 688 3 591 714 3 015 809 2 643 332 2 323 483 2 104 734 1 887 887 1 684 619 1 483 123 1 283 388
h Szikkasztott szennyvizek aránya % 80% 76,9% 73,8% 70,8% 67,7% 64,6% 61,5% 58,4% 55,4% 52,3% 49,2% 46,1%

i=g*h PS = 1000 fő 3 530 3 249 2 936 2 541 2 041 1 708 1 429 1 230 1 045 881 730 592

DdomK
j Fajlagos BOI g/fő/nap 52 52,0 52,0 52,0 52,3 52,6 52,9 53,2 53,5 53,8 54,1 54,4

k=j*365 DdomK = kg BOI/1000 fő/év 18980 18980 18980 18980 19090 19199 19309 19418 19528 19637 19747 19856

DdomS
l Fajlagos vízfogyasztás l/fő/nap 100 99,2 98,5 97,7 96,9 96,2 95,4 94,6 93,8 93,1 92,3 91,5
m Termelt szennyvíz / fogyasztott víz % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
n=l*m Fajlagos szennyvíztermelés l/fő/nap 80 79,4 78,8 78,2 77,5 76,9 76,3 75,7 75,1 74,5 73,8 73,2
o A szikkasztó aknában maradó szennyvíz aránya % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
p=n*o*365/1000 A szikkasztó aknában maradó szennyvíz mennyisége m3/fő/év 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
q Fajlagos BOI a szikkasztó akna szennyvizében g/m3 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

r=p*q DdomS = kg BOI/1000 fő/év 6424 6375 6325 6276 6226 6177 6128 6078 6029 5979 5930 5880

DSdomK
s DSdomK = % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

DSdomS
t DSdomS = % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

u=e*k*(1-s) TOWdomK = kg BOI/év 124 256 210 128 682 449 133 709 353 140 288 855 149 713 388 156 068 479 161 432 509 165 336 502 168 997 149 172 294 450 175 359 927 178 192 590

v=i*r*(1-t) TOWdomS = kg BOI/év 22 673 778 20 710 050 18 573 138 15 949 810 12 708 579 10 547 664 8 758 702 7 476 096 6 300 775 5 266 049 4 326 991 3 480 621

w=u+v TOWdom = TOWdomK + TOWdomS = kg BOI/év 146 929 988 149 392 499 152 282 492 156 238 664 162 421 968 166 616 143 170 191 211 172 812 598 175 297 924 177 560 499 179 686 918 181 673 211

x=e*k*s TOSdomK = kg BOI/év 1 255 113 1 299 823 1 350 600 1 417 059 1 512 256 1 576 449 1 630 631 1 670 066 1 707 042 1 740 348 1 771 312 1 799 925  
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12-10. táblázat 

Valószínű forgatókönyv
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Boi, Boj
Az IPCC útmutató által megadott érték.

a Boi, Boj = 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

WSix

b WSdomK = % 61 62,9 64,7 66,6 68,7 70,9 73,0 75,1 90,6 92,5 94,4 96,3
c WSdomS = % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

MCFx
Az MCF-et a WS szerinti szennyvizeken belüli anaerobitás mérőfokaként értelmezzük.

d MCFx domK = 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159
e MCFx domS = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SSjy

f SSdom= % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

MCFy
Az MCF-et az SS szerinti iszapon belüli anaerobitás mérőfokaként értelmezzük.

g MCFy dom = 0,4120 0,4265 0,4410 0,4555 0,4700 0,4845 0,4990 0,5135 0,5280 0,5425 0,5570 0,5715
h MCFy dom0,1 = 0,0574
i MCFy dom0,2 = 0,0179
j MCFy dom1 = 0,3367 0,3513 0,3660 0,3810 0,3961 0,4114 0,4269 0,4426 0,4585 0,4746 0,4908 0,5073

EF

k=a*(b*d) EFi domK 0,0329 0,0339 0,0349 0,0360 0,0371 0,0382 0,0394 0,0405 0,0489 0,0499 0,0509 0,0520
l=a*(c*e) EFi domS 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500
m=a*(f*g) EFj dom 0,1030 0,1066 0,1103 0,1139 0,1175 0,1211 0,1248 0,1284 0,1320 0,1356 0,1393 0,1429
n=a*(f*j) EFj dom1 0,0842 0,0878 0,0915 0,0952 0,0990 0,1029 0,1067 0,1107 0,1146 0,1186 0,1227 0,1268  



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 

209 
12-11. táblázat 

Valószínű forgatókönyv
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

MRi

a MRi domK = kg CH4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b MRi domS = kg CH4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MRj

c MRj dom = TOSdomK*EFj dom1 kg CH4 105 649 114 146 123 590 134 968 149 757 162 153 174 047 184 808 195 676 206 483 217 353 228 259

WMi

d WMdomK = kg CH4 4 091 105 4 366 721 4 672 261 5 043 770 5 553 920 5 968 260 6 358 109 6 701 060 8 265 101 8 601 193 8 932 170 9 257 272
e WMdomS = kg CH4 5 668 444 5 177 513 4 643 285 3 987 452 3 177 145 2 636 916 2 189 676 1 869 024 1 575 194 1 316 512 1 081 748 870 155

f=d+e WMdom = kg CH4 9 759 549 9 544 233 9 315 546 9 031 222 8 731 065 8 605 176 8 547 785 8 570 084 9 840 295 9 917 706 10 013 917 10 127 427

SMj

SMdom = kg CH4 23 628 24 448 25 314 26 400 27 933 28 795 29 374 29 586 29 653 29 552 29 303 28 905

g SMdom = kg CH4 23 628 24 448 25 314 26 400 27 933 28 795 29 374 29 586 29 653 29 552 29 303 28 905

h=f+g TMdom = kg CH4 9 783 177 9 568 681 9 340 860 9 057 622 8 758 998 8 633 971 8 577 159 8 599 670 9 869 948 9 947 257 10 043 220 10 156 333  
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14.3.1.2 A lakossági szennyvíz-kibocsátás, -kezelés optimista és 
pesszimista forgatókönyve alapján prognosztizált várható CH4 
kibocsátás 

A lakossági szennyvizekkel kapcsolatos összes metán emisszió az optimista 
forgatókönyv szerint (TMdom) kb. 1,9 millió kg-mal, azaz kb. 20%-kal kb. 11,7 
millió kg-ra növekszik a vizsgált időtáv alatt. Az emisszió – kb. 1,5 millió kg-mal, 
azaz kb. 15%-kal – lesz magasabb, mint a valószínű forgatókönyv esetén. 
A lakossági szennyvizekkel kapcsolatos összes metán emisszió a pesszimista 
forgatókönyv szerint (TMdom) kb. 1,1 millió kg-mal, azaz kb. 10%-kal kb. 8,7 millió 
kg-ra csökken a vizsgált időtáv alatt. Az emisszió – kb. 1,5 millió kg-mal, azaz kb. 
15%-kal – lesz alacsonyabb, mint a valószínű forgatókönyv esetén. 

14.3.2 Ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés 

14.3.2.1 A ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés valószínű forgatókönyve 
alapján prognosztizált várható CH4 kibocsátás 

Az ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés valószínű forgatókönyve alapján 
prognosztizált várható CH4 kibocsátásra vonatokozó adatok a 12., 13. és 14. 
táblázatban láthatók. 
Az ipari szennyvizek KOI tartalmának változása a valószínű forgatókönyv szerint (12. 
táblázat) a következő: 

• A szennyvíz KOI tartalma (TOWind) várhatóan kb. 23 millió kg-mal, azaz kb. 
10%-kal csökken a vizsgált időtáv alatt. 

• A szennyvíziszap KOI tartalma (TOSind) az szennyvíz KOI tartalmához 
hasonlóan mintegy 10%-kal csökken, és összege továbbra is elhanyagolható 
marad. 

A szennyvizek emissziós faktora a valószínű forgatókönyv szerint (13. táblázat) a 
szennyvíz esetében (EFi ind) emelkedni fog, a szennyvíziszap esetében (EFj ind) pedig 
változatlan marad. 
A szennyvizekből származó metán emisszió változása a valószínű forgatókönyv 
szerint (14. táblázat) a következő: 

• A szennyvíz metán emissziója (WMind) várhatóan jelentősen – kb. 2 millió kg-
mal, azaz kb. 30%-kal – növekszik a vizsgált időtáv alatt. 

• A szennyvíziszap metán emissziója (SMind) kis mértékben – kb. 9 ezer kg-mal, 
azaz kb. 10%-kal – csökken. 

• A ipari szennyvizekkel kapcsolatos összes metán emisszió a valószínű 
forgatókönyv szerint (TMind) kb. 2 millió kg-mal, azaz kb. 30%-kal kb. 8,3 
millió kg-ra növekszik a vizsgált időtáv alatt. 
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12-12. táblázat 

Valószínű forgatókönyv
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

(W * O)i
i TEÁOR kód, megnevezés

a 1 151  Húsfeldolgozás m3/év 13 079 900 12 928 827 12 779 499 12 631 896 12 485 998 12 341 784 12 199 237 12 058 336 11 919 062 11 781 397 11 645 321 11 510 818
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás m3/év 5 301 300 5 240 070 5 179 547 5 119 723 5 060 591 5 002 141 4 944 366 4 887 259 4 830 811 4 775 015 4 719 864 4 665 349
3 154  Növényi, állati olaj gyártása m3/év 248 700 245 828 242 988 240 182 237 408 234 666 231 955 229 276 226 628 224 010 221 423 218 866
4 1551 Tejtermék gyártása m3/év 3 169 900 3 133 288 3 097 098 3 061 327 3 025 968 2 991 018 2 956 472 2 922 325 2 888 572 2 855 209 2 822 231 2 789 635
5 1562 Keményítő gyártása m3/év 896 600 886 244 876 008 865 890 855 889 846 004 836 232 826 574 817 027 807 590 798 263 789 043
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy. m3/év 186 800 184 642 182 510 180 402 178 318 176 259 174 223 172 211 170 222 168 255 166 312 164 391
7 1596 Sörgyártás m3/év 870 900 860 841 850 898 841 071 831 356 821 754 812 263 802 881 793 608 784 442 775 381 766 426
8 1597 Malátagyártás m3/év 327 900 324 113 320 369 316 669 313 011 309 396 305 823 302 290 298 799 295 348 291 937 288 565
9 171 Textilszálak fonása m3/év 744 700 736 099 727 597 719 193 710 886 702 676 694 560 686 538 678 608 670 770 663 023 655 365

10 173 Textilkikészítés m3/év 79 000 78 088 77 186 76 294 75 413 74 542 73 681 72 830 71 989 71 157 70 335 69 523
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék gy. m3/év 14 595 300 14 426 724 14 260 096 14 095 392 13 932 590 13 771 668 13 612 606 13 455 380 13 299 970 13 146 356 12 994 515 12 844 429
12 232  Kőolaj feldolgozás m3/év 478 200 472 677 467 217 461 821 456 487 451 215 446 003 440 852 435 760 430 727 425 752 420 834
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. m3/év 12 560 100 12 415 031 12 271 637 12 129 900 11 989 799 11 851 317 11 714 435 11 579 133 11 445 394 11 313 200 11 182 532 11 053 374

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása m3/év 24 200 23 920 23 644 23 371 23 101 22 834 22 571 22 310 22 052 21 798 21 546 21 297
15 244 Gyógyszergyártás m3/év 4 468 800 4 417 185 4 366 167 4 315 738 4 265 891 4 216 620 4 167 918 4 119 778 4 072 195 4 025 161 3 978 671 3 932 717
16 247 Vegyi szál gyártása m3/év 1 577 000 1 558 786 1 540 782 1 522 986 1 505 395 1 488 008 1 470 821 1 453 833 1 437 042 1 420 444 1 404 038 1 387 821
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. m3/év 239 600 236 833 234 097 231 393 228 721 226 079 223 468 220 887 218 336 215 814 213 321 210 857

18 252 Műanyag termék gyártása m3/év 109 900 108 631 107 376 106 136 104 910 103 698 102 500 101 317 100 146 98 990 97 846 96 716

(Dind)i
i TEÁOR kód, megnevezés

b 1 151  Húsfeldolgozás kg KOI/m3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás kg KOI/m3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3 154  Növényi, állati olaj gyártása kg KOI/m3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4 1551 Tejtermék gyártása kg KOI/m3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
5 1562 Keményítő gyártása kg KOI/m3 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy. kg KOI/m3 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
7 1596 Sörgyártás kg KOI/m3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
8 1597 Malátagyártás kg KOI/m3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
9 171 Textilszálak fonása kg KOI/m3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

10 173 Textilkikészítés kg KOI/m3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék gy. kg KOI/m3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
12 232  Kőolaj feldolgozás kg KOI/m3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. kg KOI/m3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása kg KOI/m3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
15 244 Gyógyszergyártás kg KOI/m3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
16 247 Vegyi szál gyártása kg KOI/m3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. kg KOI/m3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

18 252 Műanyag termék gyártása kg KOI/m3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

c (DSind)i % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%  
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12. táblázat folytatás (a táblázat első oszlopának képleteiben szereplő „?” az Excel fájlban ∑, de a Word fájlba történő beemeléskor konvertálódott) 
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Valószínű forgatókönyv

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
TOWind
i TEÁOR kód, megnevezés

d=a*b*(1-c) 1 151  Húsfeldolgozás kg KOI/év 77 694 606 76 797 233 75 910 225 75 033 462 74 166 826 73 310 199 72 463 466 71 626 513 70 799 227 69 981 496 69 173 209 68 374 259
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás kg KOI/év 26 241 435 25 938 346 25 638 759 25 342 631 25 049 923 24 760 597 24 474 612 24 191 930 23 912 513 23 636 324 23 363 324 23 093 478
3 154  Növényi, állati olaj gyártása kg KOI/év 73 864 73 011 72 167 71 334 70 510 69 696 68 891 68 095 67 308 66 531 65 763 65 003
4 1551 Tejtermék gyártása kg KOI/év 8 473 143 8 375 278 8 278 543 8 182 926 8 088 413 7 994 992 7 902 650 7 811 375 7 721 153 7 631 974 7 543 825 7 456 693
5 1562 Keményítő gyártása kg KOI/év 4 083 116 4 035 956 3 989 341 3 943 264 3 897 720 3 852 701 3 808 202 3 764 217 3 720 741 3 677 766 3 635 288 3 593 300
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy. kg KOI/év 1 405 483 1 389 250 1 373 204 1 357 344 1 341 666 1 326 170 1 310 853 1 295 712 1 280 747 1 265 954 1 251 332 1 236 880
7 1596 Sörgyártás kg KOI/év 2 155 478 2 130 582 2 105 974 2 081 650 2 057 606 2 033 841 2 010 350 1 987 131 1 964 179 1 941 493 1 919 069 1 896 904
8 1597 Malátagyártás kg KOI/év 811 553 802 179 792 914 783 756 774 703 765 756 756 911 748 169 739 527 730 986 722 543 714 198
9 171 Textilszálak fonása kg KOI/év 1 548 231 1 530 349 1 512 674 1 495 202 1 477 933 1 460 863 1 443 990 1 427 312 1 410 826 1 394 531 1 378 424 1 362 503

10 173 Textilkikészítés kg KOI/év 164 241 162 344 160 469 158 616 156 784 154 973 153 183 151 413 149 665 147 936 146 227 144 538
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék kg KOI/év 43 348 041 42 847 371 42 352 484 41 863 313 41 379 792 40 901 855 40 429 439 39 962 479 39 500 912 39 044 676 38 593 710 38 147 953
12 232  Kőolaj feldolgozás kg KOI/év 615 443 608 335 601 309 594 364 587 499 580 713 574 006 567 376 560 823 554 345 547 943 541 614
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. kg KOI/év 16 164 849 15 978 145 15 793 597 15 611 181 15 430 872 15 252 645 15 076 477 14 902 344 14 730 222 14 560 088 14 391 919 14 225 692

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása kg KOI/év 31 145 30 786 30 430 30 079 29 731 29 388 29 048 28 713 28 381 28 053 27 729 27 409
15 244 Gyógyszergyártás kg KOI/év 5 751 346 5 684 918 5 619 257 5 554 354 5 490 202 5 426 790 5 364 110 5 302 155 5 240 915 5 180 382 5 120 549 5 061 407
16 247 Vegyi szál gyártása kg KOI/év 2 029 599 2 006 157 1 982 986 1 960 083 1 937 444 1 915 066 1 892 947 1 871 084 1 849 473 1 828 111 1 806 996 1 786 126
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. kg KOI/év 308 365 304 804 301 283 297 803 294 364 290 964 287 603 284 281 280 998 277 752 274 544 271 373

18 252 Műanyag termék gyártása kg KOI/év 141 441 139 808 138 193 136 597 135 019 133 460 131 918 130 394 128 888 127 400 125 928 124 474
e=? d TOWind = kg KOI/év 191 041 379 188 834 851 186 653 809 184 497 957 182 367 006 180 260 667 178 178 656 176 120 693 174 086 499 172 075 800 170 088 324 168 123 804

TOSind
j TEÁOR kód, megnevezés

f=a*b*c 1 151  Húsfeldolgozás kg KOI/év 784 794 775 730 766 770 757 914 749 160 740 507 731 954 723 500 715 144 706 884 698 719 690 649
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás kg KOI/év 265 065 262 003 258 977 255 986 253 030 250 107 247 218 244 363 241 541 238 751 235 993 233 267
3 154  Növényi, állati olaj gyártása kg KOI/év 746 737 729 721 712 704 696 688 680 672 664 657
4 1551 Tejtermék gyártása kg KOI/év 85 587 84 599 83 622 82 656 81 701 80 757 79 825 78 903 77 991 77 091 76 200 75 320
5 1562 Keményítő gyártása kg KOI/év 41 244 40 767 40 296 39 831 39 371 38 916 38 467 38 022 37 583 37 149 36 720 36 296
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy. kg KOI/év 14 197 14 033 13 871 13 711 13 552 13 396 13 241 13 088 12 937 12 787 12 640 12 494
7 1596 Sörgyártás kg KOI/év 21 773 21 521 21 272 21 027 20 784 20 544 20 307 20 072 19 840 19 611 19 385 19 161
8 1597 Malátagyártás kg KOI/év 8 198 8 103 8 009 7 917 7 825 7 735 7 646 7 557 7 470 7 384 7 298 7 214
9 171 Textilszálak fonása kg KOI/év 15 639 15 458 15 280 15 103 14 929 14 756 14 586 14 417 14 251 14 086 13 923 13 763

10 173 Textilkikészítés kg KOI/év 1 659 1 640 1 621 1 602 1 584 1 565 1 547 1 529 1 512 1 494 1 477 1 460
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék kg KOI/év 437 859 432 802 427 803 422 862 417 978 413 150 408 378 403 661 398 999 394 391 389 835 385 333
12 232  Kőolaj feldolgozás kg KOI/év 6 217 6 145 6 074 6 004 5 934 5 866 5 798 5 731 5 665 5 599 5 535 5 471
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. kg KOI/év 163 281 161 395 159 531 157 689 155 867 154 067 152 288 150 529 148 790 147 072 145 373 143 694

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása kg KOI/év 315 311 307 304 300 297 293 290 287 283 280 277
15 244 Gyógyszergyártás kg KOI/év 58 094 57 423 56 760 56 105 55 457 54 816 54 183 53 557 52 939 52 327 51 723 51 125
16 247 Vegyi szál gyártása kg KOI/év 20 501 20 264 20 030 19 799 19 570 19 344 19 121 18 900 18 682 18 466 18 252 18 042
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. kg KOI/év 3 115 3 079 3 043 3 008 2 973 2 939 2 905 2 872 2 838 2 806 2 773 2 741

18 252 Műanyag termék gyártása kg KOI/év 1 429 1 412 1 396 1 380 1 364 1 348 1 333 1 317 1 302 1 287 1 272 1 257
g=? f TOSind = kg KOI/év 1 929 711 1 907 423 1 885 392 1 863 616 1 842 091 1 820 815 1 799 784 1 778 997 1 758 449 1 738 139 1 718 064 1 698 220
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12-13. táblázat 

Valószínű forgatókönyv
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Boi, Boj
Az IPCC útmutató által megadott érték.

a Boi, Boj = 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
WSix
WSind i
i TEÁOR kód, megnevezés

b 1 151  Húsfeldolgozás % 60 64 67 71 75 80 84 89 94 100 100 100
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás % 59 63 66 70 75 79 84 89 94 100 100 100
3 154  Növényi, állati olaj gyártása % 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 100 100
4 1551 Tejtermék gyártása % 46 50 55 60 65 71 77 84 92 100 100 100
5 1562 Keményítő gyártása % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy. % 10 13 17 22 28 36 46 60 77 100 100 100

7 1596 Sörgyártás % 69 72 75 78 81 85 88 92 96 100 100 100
8 1597 Malátagyártás % 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100
9 171 Textilszálak fonása % 87 88 90 91 93 94 95 97 98 100 100 100

10 173 Textilkikészítés % 0 2 3 5 8 13 22 37 61 100 100 100
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék 

gy. % 85 87 88 90 91 93 95 96 98 100 100 100

12 232  Kőolaj feldolgozás % 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 100
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. % 89 90 91 93 94 95 96 97 99 100 100 100

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása % 86 87 89 90 92 94 95 97 98 100 100 100
15 244 Gyógyszergyártás % 40 44 49 54 60 67 74 82 90 100 100 100
16 247 Vegyi szál gyártása % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. % 4 6 8 12 17 24 34 49 70 100 100 100

18 252 Műanyag termék gyártása % 0 2 3 5 8 13 22 37 61 100 100 100
MCFx
Az MCF-et a WS szerinti szennyvizeken belüli anaerobitás mérőfokaként értelmezzük.
MCFx ind i
i TEÁOR kód, megnevezés

c
151  Húsfeldolgozás, 153  Gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159 0,2159

Többi szakágazat 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727  
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12-13. táblázat folytatás 
Valószínű forgatókönyv

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
SSjy

d SSind j % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MCFy
Az MCF-et a SS szerinti iszapon belüli anaerobitás mérőfokaként értelmezzük.

e MCFy ind j 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
EF
EFi ind
i TEÁOR kód, megnevezés

f=a*b/100*c 1 151  Húsfeldolgozás 0,0324 0,0343 0,0363 0,0384 0,0406 0,0430 0,0455 0,0482 0,0510 0,0540 0,0540 0,0540
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 0,0318 0,0338 0,0358 0,0380 0,0403 0,0427 0,0453 0,0480 0,0509 0,0540 0,0540 0,0540
3 154  Növényi, állati olaj gyártása 0,0423 0,0424 0,0425 0,0426 0,0427 0,0428 0,0429 0,0430 0,0431 0,0432 0,0432 0,0432
4 1551 Tejtermék gyártása 0,0199 0,0217 0,0236 0,0257 0,0280 0,0306 0,0333 0,0363 0,0396 0,0432 0,0432 0,0432
5 1562 Keményítő gyártása 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy. 0,0043 0,0056 0,0072 0,0093 0,0120 0,0155 0,0200 0,0259 0,0334 0,0432 0,0432 0,0432

7 1596 Sörgyártás 0,0298 0,0310 0,0324 0,0337 0,0351 0,0366 0,0382 0,0398 0,0414 0,0432 0,0432 0,0432
8 1597 Malátagyártás 0,0427 0,0428 0,0428 0,0429 0,0429 0,0430 0,0430 0,0431 0,0431 0,0432 0,0432 0,0432
9 171 Textilszálak fonása 0,0376 0,0381 0,0387 0,0393 0,0400 0,0406 0,0412 0,0419 0,0425 0,0432 0,0432 0,0432

10 173 Textilkikészítés 0,0000 0,0008 0,0013 0,0021 0,0035 0,0058 0,0096 0,0158 0,0262 0,0432 0,0432 0,0432
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék 

gy. 0,0367 0,0374 0,0380 0,0387 0,0394 0,0402 0,0409 0,0416 0,0424 0,0432 0,0432 0,0432

12 232  Kőolaj feldolgozás 0,0393 0,0397 0,0401 0,0405 0,0410 0,0414 0,0418 0,0423 0,0427 0,0432 0,0432 0,0432
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. 0,0384 0,0389 0,0394 0,0399 0,0405 0,0410 0,0415 0,0421 0,0426 0,0432 0,0432 0,0432

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása 0,0371 0,0378 0,0384 0,0390 0,0397 0,0404 0,0411 0,0418 0,0425 0,0432 0,0432 0,0432
15 244 Gyógyszergyártás 0,0173 0,0191 0,0212 0,0234 0,0260 0,0287 0,0318 0,0352 0,0390 0,0432 0,0432 0,0432
16 247 Vegyi szál gyártása 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. 0,0017 0,0025 0,0035 0,0050 0,0072 0,0103 0,0148 0,0211 0,0302 0,0432 0,0432 0,0432

18 252 Műanyag termék gyártása 0,0000 0,0008 0,0013 0,0021 0,0035 0,0058 0,0096 0,0158 0,0262 0,0432 0,0432 0,0432

g=a*d/100*e EFj ind 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375 0,0375  
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12-14. táblázat (a táblázat első oszlopának képleteiben szereplő „?” az Excel fájlban ∑, de a Word fájlba történő beemeléskor konvertálódott) 

Valószínű forgatókönyv
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

a MRi ind kg CH4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b MRj dom kg CH4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WMind

c 1 151  Húsfeldolgozás kg CH4 2 516 140 2 632 317 2 753 859 2 881 012 3 014 037 3 153 203 3 298 796 3 451 110 3 610 458 3 777 251 3 733 624 3 690 501
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás kg CH4 835 665 875 884 918 038 962 221 1 008 531 1 057 069 1 107 944 1 161 267 1 217 156 1 275 771 1 261 035 1 246 470
3 154  Növényi, állati olaj gyártása kg CH4 3 125 3 096 3 067 3 039 3 010 2 982 2 954 2 927 2 899 2 872 2 839 2 807
4 1551 Tejtermék gyártása kg CH4 168 281 181 326 195 382 210 528 226 848 244 433 263 381 283 798 305 798 329 510 325 705 321 943
5 1562 Keményítő gyártása kg CH4 176 289 174 252 172 240 170 250 168 284 166 340 164 419 162 520 160 643 158 788 156 954 155 141
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy. kg CH4 6 068 7 747 9 890 12 626 16 118 20 577 26 270 33 537 42 814 54 658 54 026 53 402

7 1596 Sörgyártás kg CH4 64 213 66 143 68 131 70 178 72 288 74 460 76 698 79 003 81 377 83 824 82 856 81 899
8 1597 Malátagyártás kg CH4 34 688 34 326 33 967 33 613 33 262 32 914 32 570 32 230 31 893 31 560 31 196 30 835
9 171 Textilszálak fonása kg CH4 58 155 58 380 58 605 58 831 59 058 59 286 59 515 59 745 59 975 60 209 59 513 58 826

10 173 Textilkikészítés kg CH4 0 127 208 339 553 902 1 471 2 400 3 915 6 387 6 313 6 240
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék 

gy. kg CH4 1 590 819 1 601 093 1 611 434 1 621 841 1 632 316 1 642 858 1 653 469 1 664 147 1 674 895 1 685 754 1 666 283 1 647 038

12 232  Kőolaj feldolgozás kg CH4 24 180 24 153 24 125 24 098 24 070 24 043 24 016 23 988 23 961 23 934 23 657 23 384
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. kg CH4 621 146 621 972 622 798 623 626 624 455 625 285 626 116 626 948 627 781 628 632 621 371 614 194

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása kg CH4 1 156 1 162 1 168 1 174 1 180 1 187 1 193 1 199 1 205 1 211 1 197 1 183
15 244 Gyógyszergyártás kg CH4 99 326 108 701 118 960 130 188 142 476 155 924 170 640 186 746 204 372 223 663 221 080 218 526
16 247 Vegyi szál gyártása kg CH4 87 628 86 616 85 615 84 627 83 649 82 683 81 728 80 784 79 851 78 929 78 017 77 116
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. kg CH4 533 753 1 064 1 504 2 126 3 004 4 247 6 002 8 484 11 992 11 853 11 717

18 252 Műanyag termék gyártása kg CH4 0 110 179 292 476 776 1 267 2 067 3 371 5 500 5 437 5 374

d=? c WMind = kg CH4 6 287 413 6 478 157 6 678 731 6 889 987 7 112 736 7 347 927 7 596 691 7 860 417 8 140 849 8 440 445 8 342 958 8 246 597  
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12-14. táblázat folytatás (a táblázat első oszlopának képleteiben szereplő „?” az Excel fájlban ∑, de a Word fájlba történő beemeléskor konvertálódott) 

Valószínű forgatókönyv
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

SMind

e 1 151  Húsfeldolgozás kg CH4 29 430 29 090 28 754 28 422 28 093 27 769 27 448 27 131 26 818 26 508 26 202 25 899
2 153  Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás kg CH4 9 940 9 825 9 712 9 599 9 489 9 379 9 271 9 164 9 058 8 953 8 850 8 748
3 154  Növényi, állati olaj gyártása kg CH4 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25
4 1551 Tejtermék gyártása kg CH4 3 210 3 172 3 136 3 100 3 064 3 028 2 993 2 959 2 925 2 891 2 858 2 825
5 1562 Keményítő gyártása kg CH4 1 547 1 529 1 511 1 494 1 476 1 459 1 443 1 426 1 409 1 393 1 377 1 361
6 1591; 1592 Desztillált szeszes ital gy.; Etilalkohol gy. kg CH4 532 526 520 514 508 502 497 491 485 480 474 469

7 1596 Sörgyártás kg CH4 816 807 798 789 779 770 761 753 744 735 727 719
8 1597 Malátagyártás kg CH4 307 304 300 297 293 290 287 283 280 277 274 271
9 171 Textilszálak fonása kg CH4 586 580 573 566 560 553 547 541 534 528 522 516

10 173 Textilkikészítés kg CH4 62 61 61 60 59 59 58 57 57 56 55 55
11 211; 212  Papíripari rostanyag, papír gy.; Papírtermék 

gy. kg CH4 16 420 16 230 16 043 15 857 15 674 15 493 15 314 15 137 14 962 14 790 14 619 14 450

12 232  Kőolaj feldolgozás kg CH4 233 230 228 225 223 220 217 215 212 210 208 205
13 2414; 2415; 2416 Szerves vegyi alapanyag gy.; 

Műtrágya, N-vegyület gy.; Műanyag-alapanyag gy. kg CH4 6 123 6 052 5 982 5 913 5 845 5 778 5 711 5 645 5 580 5 515 5 451 5 389

14 243 Festék, bevonóanyag gyártása kg CH4 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10
15 244 Gyógyszergyártás kg CH4 2 179 2 153 2 129 2 104 2 080 2 056 2 032 2 008 1 985 1 962 1 940 1 917
16 247 Vegyi szál gyártása kg CH4 769 760 751 742 734 725 717 709 701 692 684 677
17 2511; 2513 Gumiabroncs, gumitömlő gy.; Egyéb 

gumitermék gy. kg CH4 117 115 114 113 112 110 109 108 106 105 104 103

18 252 Műanyag termék gyártása kg CH4 54 53 52 52 51 51 50 49 49 48 48 47

f=? e SMind = kg CH4 72 364 71 528 70 702 69 886 69 078 68 281 67 492 66 712 65 942 65 180 64 427 63 683

g=d+f TMind = kg CH4 6 359 777 6 549 685 6 749 433 6 959 872 7 181 814 7 416 207 7 664 183 7 927 129 8 206 791 8 505 625 8 407 385 8 310 280  
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14.3.2.2 A ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés optimista és pesszimista 
forgatókönyve alapján prognosztizált várható CH4 kibocsátás 

A ipari szennyvizekkel kapcsolatos összes metán emisszió az optimista 
forgatókönyv szerint (TMind) kb. 745 ezer kg-mal, azaz kb. 15%-kal kb. 6 millió kg-
ra növekszik a vizsgált időtáv alatt. 
A ipari szennyvizekkel kapcsolatos összes metán emisszió a pesszimista 
forgatókönyv szerint (TMind) kb. 3,5 millió kg-mal, azaz kb. 50%-kal kb. 10,9 millió 
kg-ra növekszik a vizsgált időtáv alatt. 

14.3.3 Lakossági és ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés összesen 

A lakossági és az ipari szennyvíz-kibocsátás, -kezelés forgatókönyvei alapján 
prognosztizált várható CH4 kibocsátásra vonatokozó összefoglaló adatok a 15. 
táblázatban láthatók. 
A valószínű forgatókönyv esetén az összes 2002. évi metán emisszió kb. 60%-a a 
lakosságtól, kb. 40%-a az ipartól eredt. A modellezett időszak végére a lakosságtól 
már csak az emisszió kb. 55%-a származik, míg az ipartól kb. 45%-a. A valószínű 
forgatókönyv szerint az összes metán kibocsátás (TM) kb. 2,4 millió kg-mal, azaz 
kb. 15%-kal kb. 18,5 millió kg-ra növekszik a vizsgált időtáv alatt. 
Az optimista forgatókönyv esetén az összes 2002. évi metán emisszió kb. 65%-a a 
lakosságtól, kb. 35%-a az ipartól eredt, és hasonló lesz az arány a modellezett 
időszak végére is. Az optimista forgatókönyv szerint az összes metán 
kibocsátás (TM) kb. 2,7 millió kg-mal, azaz kb. 17%-kal kb. 17,7 millió kg-ra 
növekszik a vizsgált időtáv alatt. A teljes emisszió az időszak elején és végén kb. 
5-6%-kal alacsonyabb, mint a valószínű forgatókönyv esetén. Ennek oka, hogy a 
lakossági eredetű emisszió nagyobb mértékű növekedése mellé az ipar esetében 
alacsonyabb kiinduló emisszió és alacsonyabb mértékű növekedés társul. 
A pesszimista forgatókönyv esetén az összes 2002. évi metán emisszió kb. 55%-a a 
lakosságtól, kb. 45%-a az ipartól eredt, míg a modellezett időszak végére az arány 
megfordul. A pesszimista forgatókönyv szerint az összes metán kibocsátás (TM) 
kb. 2,4 millió kg-mal, azaz kb. 14%-kal kb. 19,6 millió kg-ra növekszik a vizsgált 
időtáv alatt. A teljes emisszió az időszak elején és végén kb. 6-7%-kal magasabb, 
mint a valószínű forgatókönyv esetén. Ennek oka, hogy a lakossági eredetű emisszió 
csökkenése mellé az ipar esetében magasabb kiinduló emisszió és jelentős mértékű 
növekedés társul. 
Az optimista és pesszimista forgatókönyvek teljes metán emissziója tehát nem tér el 
jelentősen a valószínű forgatókönyv metán emissziójától, mert a lakossági és az ipari 
emisszió másként viselkedik az egyes forgatókönyveken belül. 
Végezetül megjegyezzük, hogy mindegyik forgatókönyv teljes metán kibocsátása 
jelentősen, lényegében egy nagyságrenddel a nemzeti üvegház-gáz kataszterben 
található, szennyvíz-kezelésből származó ÜHG kibocsátás alatt van. Az eltérés oka 
az, hogy a kataszter az egy főre eső éves lakossági BOI termelést (18250 kg 
BOI/fő/év) az összes népességgel szorozva (~10 millió fő) generálja a lakossági 
szennyvíz összes BOI tartalmát (180,39 Gg BOI/év). Nem tesz tehát különbséget a 
közcsatornán elvezetett szennyvíz és az egyedi szikkasztó aknákba kerülő szennyvíz 
között, bár a két esetben különböző folyamatok játszódnak le.  A kataszter a 
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következő számítási lépésben az összes BOI tartalmat a maximális metán termelő 
kapacitással (Bo) szorozva számítja a végeredményt, azaz az összes metán 
kibocsátást (45,09 Gg). Ekkor tehát figyelmen kívül hagyja, hogy a metán 
termelődése alapvetően attól függ, milyen mértékben játszódnak le anaerob 
folyamatok a szennyvízben (iszapban). A kataszterben lévő számítás, ill. 
végeredmény így azt a helyzetet tükrözi, melyben  
1. az összes keletkező lakossági szennyvíz biológiai tisztításra kerül; 
2. a biológiai tisztítás során kizárólag anaerob folyamatok játszódnak le (MCF=1); 
3. a termelődő metán teljes egészében a légkörbe távozik (MR=0). 
Ez a helyzet nyilvánvalóan nem áll fenn, ezért a kataszter végeredménye túlbecsült. 
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12-15. táblázat 
Valószínű forgatókönyv

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

a TMdom = kg CH4 9 783 177 9 568 681 9 340 860 9 057 622 8 758 998 8 633 971 8 577 159 8 599 670 9 869 948 9 947 257 10 043 220 10 156 333

b TMind = kg CH4 6 359 777 6 549 685 6 749 433 6 959 872 7 181 814 7 416 207 7 664 183 7 927 129 8 206 791 8 505 625 8 407 385 8 310 280

c=a+b TM = kg CH4 16 142 954 16 118 367 16 090 293 16 017 494 15 940 812 16 050 178 16 241 342 16 526 800 18 076 739 18 452 883 18 450 605 18 466 613

Optimista forgatókönyv

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

a TMdom = kg CH4 9 783 177 9 591 013 9 356 312 9 079 526 8 892 397 8 891 757 9 015 545 9 180 301 10 777 194 11 045 019 11 343 213 11 669 740

b TMind = kg CH4 5 290 114 5 383 533 5 481 803 5 585 333 5 694 478 5 809 663 5 931 418 6 060 411 6 197 510 6 344 023 6 187 706 6 035 241

c=a+b TM = kg CH4 15 073 291 14 974 547 14 838 115 14 664 860 14 586 875 14 701 420 14 946 964 15 240 712 16 974 704 17 389 042 17 530 919 17 704 981

Pesszimista forgatókönyv

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

a TMdom = kg CH4 9 783 177 9 531 395 9 288 587 8 966 780 8 532 472 8 225 333 8 048 506 7 920 081 7 833 235 7 763 459 8 760 175 8 691 898

b TMind = kg CH4 7 429 440 7 676 484 7 935 054 8 206 058 8 490 299 8 788 670 9 102 182 9 431 985 9 779 415 10 945 077 10 945 077 10 945 077

c=a+b TM = kg CH4 17 212 616 17 207 879 17 223 641 17 172 838 17 022 770 17 014 003 17 150 687 17 352 065 17 612 650 18 708 537 19 705 252 19 636 976  
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15. Közlekedés 
 
Bevezetés 
 
A közlekedés 2002-ben 9843,6 Gg CO2e üvegházgáz-kibocsátással járt, így a nettó 
nemzeti ÜHG-kibocsátás 13 %-át adta ebben az évben (fontos megjegyezni, hogy a 
nemzetközi légi- és vízi-közlekedés nem számít bele a nemzeti kibocsátásba). 2001-
ben ugyanez az érték 9377,4 Gg CO2e volt, ami az azévi nettó nemzeti ÜHG-
kibocsátás 12,5 %-ának felelt meg. 
 
15-1. Táblázat: A közlekedés ÜHG kibocsátásának részaránya a nettó nemzeti kibocsátásból 

Év CO2 CH4 N2O Összesen Részarány86 
  CO2e (Gg) (%) 

2001 8 844,04 27,69 505,70 9 377,43 12,5% 
2002 9 269,69 32,81 541,09 9 843,60 13,0% 

 
A közlekedési eredetű kibocsátások közlekedés-típusonkénti megoszlását tekintve 
az alábbi arányok jellemezték a 2001-es évet: 
 
15-2. Táblázat: A közlekedés ÜHG kibocsátásának megoszlása 

2001 CO2 CH4 N2O Összesen Részarány87 
  CO2e (Gg) 
Belföldi légi 6,40 0,04 0,23 6,67 0,07% 
Közúti 8 621,49 27,42 499,54 9 148,45 97,56% 
Vasúti 214,09 0,23 5,76 220,08 2,35% 
Vízi 2,06 0,00 0,17 2,23 0,02% 
Összesen: 8 844,04 27,69 505,69 9 377,42 100,00% 

 
Megfigyelhető, hogy a közúti közlekedésből ered a közlekedési szektor ÜHG-
kibocsátásainak túlnyomó része (2001-ben 97,56 %-a, 2002-ben 97,75%-a). Ennek 
megfelelően az előrejelzés készítésekor elsősorban a közúti ágazatra 
koncentráltunk. 
2001-ben az Európai Unió akkori 15 tagállamában (későbbiekben: EU-15) a 
közlekedési eredetű ÜHG-kibocsátások a teljes ÜHG-emisszió 21%-át tették ki. 
Megfigyelhető továbbá, hogy miközben az 1990-2001 időszakban a legtöbb szektor 
(ipar, energiaszolgáltatás, mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás) emissziója 
csökkent az EU-15-ben, a közlekedési szektor ÜHG-kibocsátása ezzel egyidőben 
21%-kal növekedett.88 

                                            
86 Nettó nemzeti üvegházgáz-kibocsátásból. Forrás: Nemzeti ÜHG-kataszterek (2001, 2002) 
87 Közlekedési eredetű üvegházgáz-kibocsátásból 
88 Forrás: European Environment Agency: Greenhouse gas emission trends and projections in 
Europe, 2003 
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A közlekedés üvegházgáz-kibocsátása a járművek hajtásához felhasznált 
üzemanyagok elégetéséből származik. A CO2-kibocsátás nagysága egyenesen 
arányos a felhasznált tüzelőanyagok mennyiségével. A CH4- és N2O-kibocsátás 
nagysága szintén a felhasznált tüzelőanyag-mennyiség lineáris függvénye, a pontos 
arány azonban bizonyos mértékig függ a járműállomány műszaki állapotától és 
összetételétől. Az üvegházgáz-kibocsátás előrejelzéséhez tehát a tüzelőanyag-
felhasználás alakulását kell előrejelezni. 

15.1 Közúti közlekedés 

Tekintettel arra, hogy – a 2002. évi nemzeti ÜHG-kataszter tanúsága szerint – a 
közlekedésből származó ÜHG-kibocsátás kb. 97,75%-a származott 2002-ben a 
közúti közlekedésből (nem tekintve a nemzetközi légi közlekedést, amelyet az IPCC 
iránymutatása szerint külön kell jelenteni, és amely nem számít bele a nemzeti 
kibocsátásba89), a legnagyobb figyelmet e területre fordítjuk. 
 
Módszertan 

Az előrejelzés készítésének lépései 
1. A nemzeti jövedelem növekedésének előrejelzése a rendelkezésre álló GDP-

előrejelzés alapján. (Alternatív forgatókönyvként a tartós 2,5%-os GDP-
növekedés esetére is készítettünk számításokat, az eredményeket a 
tanulmányhoz mellékeljük.) 

2. A gazdasági növekedés és a gépjárműállomány nagysága közötti kapcsolat 
elemzése gépjármű-kategóriánként90.  

3. Előrejelzések készítése gépjármű-kategóriánként az állomány nagyságára 
vonatkozóan az előző lépésben feltárt összefüggések alapján. Az 
előrejelzések készítésénél figyelmet fordítottunk a hazánkénál magasabb 
GDP-vel, ill. nemzeti jövedelemmel rendelkező országokban tapasztalt 
folyamatokra. 

4. A gépjármű-állomány nagysága (kategóriánként) és a különböző 
üzemanyagokból91 felhasznált mennyiség közötti kapcsolat elemzése. A 
kapcsolat feltárásához figyelembe vettük az egyes gépjármű-kategóriák 
jellemző átlagos éves futásteljesítményét és fajlagos üzemanyag-
felhasználását, valamint ezek változásának éves ütemét. 

5. Előrejelzések készítése a három üzemanyag várható felhasználására (az első 
lépésben meghatározott két forgatókönyv esetére) az előző lépésben feltárt 
összefüggések, ill. a gépjármű-állomány nagyságára vonatkozó előrejelzések 
alapján. 

6. A CO2-, CH4- és N2O-kibocsátás számítása az üzemanyag-felhasználás 
alakulása alapján a nemzeti ÜHG-kataszterekben alkalmazott emissziós 
faktorok felhasználásával. 

                                            
89 Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual 1.6 
90 A jelen tanulmány kilenc gépjármű-kategóriát vizsgál: benzines, dízel, ill. egyéb személy-gépkocsi, 
benzines, dízel, ill. egyéb autóbusz, valamint benzines, dízel, ill. egyéb tehergépjármű. 
91 A tanulmányban a közúti célú LPG-, ill. földgáz-felhasználást összevontan kezeljük, a másik két 
vizsgált üzemanyag a benzin, ill. a gázolaj. 
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7. Az eredmények összevetése az Európai Bizottság 2003 januárjában92, 
valamint a KTI 1998-ban készített előrejelzésével (részben a többi közlekedési 
ággal együtt a tanulmány végén). 

 
A módszertan indoklása és kifejtése  

A fentieknek megfelelően a közúti közlekedés ÜHG-kibocsátásának mértékét a 
felhasznált üzemanyag mennyiségéből számoljuk, a jövőbeli várható ÜHG-
kibocsátást az üzemanyag-felhasználás várható alakulásából eredeztetjük. 
Az alábbi magyarázó tényezőket vizsgáltuk abból a szempontból, hogy megfelelően 
felhasználhatóak-e a közúti célú üzemanyag-felhasználás alakulásának 
magyarázatára: 
- Az úthálózat hosszának alakulása. Az úthálózat hosszának alakulása 

meglátásunk szerint nem magyarázza megfelelően a közúti forgalom 
növekedését. 1995 és 2001 között a közúti közlekedés üzemanyag-
felhasználása 31,3%-kal növekedett (lásd fentebb), míg az úthálózat hossza 
csupán 0,8%-kal (amint az az alábbi táblázatról leolvasható)93: 

 
15-3. Táblázat: hazai közúthálózat hossza 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Gyorsforgalmi utak össz. 420 421 438 504 504 505 505 
  Autópályák 335 365 382 448 448 448 448 
  Autóutak 85 56 56 56 56 57 57 
Főútvonalak összesen 6865 6852 6898 6481 6494 6503 6504 
  Elsőrendű 2475 2472 2514 2161 2171 2173 2173 
  Másodrendű 4390 4380 4384 4320 4323 4330 4331 
Összekötő utak 17853 17864 17871 17874 17877 17916 17914 
Összes út   30073 30049 30132 30245 30267 30307 30322 

 
- A gépjárműállomány futásteljesítményének alakulása. Futásteljesítmény-

adatokat csak a 3,5 t-nál nagyobb teherbírású tehergépjárművekre és vontatókra 
vonatkozóan készít a KSH (1998-tól kezdődően) – 2002. júniusáig a 3,5 t alatti 
tehergépjárművekre is készült ilyen jellegű kimutatás, azóta azonban nem – és 
az adatok nem állnak rendelkezésre üzemanyag-felhasználás szerinti bontásban 
(külön a benzines, dízel, ill. egyéb tehergépjárművekre). A többi járműkategóriára 
vonatkozóan a KTI Éves Beszámoló Jelentéseiben található forgalom-
számlálásokon alapuló becslések állnak rendelkezésünkre (szintén nem 
üzemanyag-felhasználás szerinti bontásban), amelyek azonban – feltételezésünk 
szerint az adatoknak a forgalomszámlálásokon alapuló módszerből adódó 
pontatlansága miatt – nem korrelálnak megfelelően sem a járműállomány 
nagyságára, sem a közúti célú tüzelőanyag-felhasználására vonatkozó 

                                            
92 European Commission, DG for Energy and Transport: European energy and transport trends to 
2030, 2003. január 
93 Forrás: Az úthálózat hosszára vonatkozó adatok a Közlekedéstudományi Intézet Rt. 
Levegőtisztasági és Motortechnikai Tagozatának éves Beszámoló Jelentéseiből (1997-2003) 
származnak: A hazai közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés országos, regionális és lokális emisszió-
kataszterének meghatározása (a továbbiakban röviden: KTI Jelentések), míg a közúti közlekedés 
tüzelőanyag-felhasználására vonatkozók a 2002. évi Energiastatisztikából. 
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tényadatokkal. Annak ellenére tehát, hogy a futásteljesítmény alakulása igen 
fontos tényezője az üzemanyag-felhasználás alakulásának, kellően részletes, a 
járműállomány egészét kellően reprezentáló és pontos adatok hiányában a 
futásteljesítmény változására vonatkozó adatsorokat teljes egészükben nem 
használtuk fel az üzemanyag-felhasználás előrejelzéséhez, csupán az éves 
futásteljesítmények nagyságrendjét, ill. ezek éves változásainak ütemét építettük 
be paraméterekként az alábbiakban bemutatott modellbe a későbbiekben leírt 
módon. 

- Üzemanyagok árrugalmassága. Észrevehető, hogy 1995 és 2002 között 
aránylag jelentős a benzinfogyasztás árrugalmassága. Képezve a fogyasztás 
láncindexeit és a benzin árváltozásának, valamint a fogyasztói árindexnek a 
különbségét (amely mutató tehát azt mutatja, hogy a benzin árváltozása előző 
évhez képest mennyivel haladta meg vagy maradt alatta az átlagos 
árváltozásnak) a két indexsor között 43%-os determinációs együtthatóval 
jellemezhető lineáris regressziós összefüggés tapasztalható. Ez a jelenség 
látható az alábbi ábrán (a rugalmasság értéke -0,2, azaz 1%-os árváltozás 
esetében 0,2%-kal csökkent átlagosan a kereslet). Az árérzékenységet azonban 
a következő évekre nem tudjuk előrejelezni, így feltételezzük, hogy az 
árváltozások kiegyenlítik egymást. 

 
15-1. ábra: A benzinfogyasztás árrugalmassága 

y = -0.1779x - 0.9363
R2 = 0.43

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0

 
 

- A közúti járműállomány nagysága. A KSH minden évben közzéteszi, hogy 
járműkategóriánként hány jármű szerepelt a BM nyilvántartásában előző év 
december 31-én. Az adatok a BM Adatfeldolgozó Hivatalától származnak, és 
kellően részletezettek ahhoz, hogy az általunk vizsgált 9 gépjármű-kategória 
nagysága megállapítható legyen. 

Tekintettel egyrészt a fentiekre, másrészt arra, hogy a járműállomány nagyságának 
alakulása – az alkalmazott paraméterek felhasználásával és az alábbiakban 
bemutatott korlátok között – megfelelően magyarázza az üzemanyag-felhasználás 
alakulását, az előrejelzéseket a közúti gépjárműállomány nagyságának alakulására 
készített kategóriánkénti előrejelzésekre alapoztuk. 
A gépjárműállományra vonatkozó prognózisokat a GDP-, ill. a nemzeti jövedelem 
alakulásával mutatott regressziókra alapoztuk. Az előrejelzéshez a kapott GDP-
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előrejelzést, valamint a nemzeti jövedelem alakulására vonatkozó – az előbbiből 
eredeztetett – prognózist használtuk. 

15.1.1 A nemzeti jövedelem alakulásának előrejelzése 

A reáljövedelemre vonatkozó előrejelzést arra a megfigyelésre alapoztuk, hogy az 
1994-et követő időszakban a reáljövedelem alakulása jól magyarázható a korábbi 4 
évben tapasztalt GDP-növekedéssel (a reáljövedelem kb. 3 éves késéssel követi a 
GDP alakulását). A két idősor között 99,3%-os determinációs együtthatóval 
jellemezhető lineáris regressziós összefüggés tapasztalható. 
A legkisebb négyzetek módszere szerint a legjobban illeszkedést biztosító képlet:  

0,32*GDPt-4  + 0,65*GDPt-3 + 0,03*GDPt-1 = Yt 
ahol: Yt a nemzeti jövedelem a t évben 
 GDPt-i  a GDP a t-i évben. 

15-2. ábra 

 

 

15.1.2  A gépjármű-állomány alakulásának előrejelzése 

A gépjármű-állomány nagyságának előrejelzéséhez az 1995 utáni időszak adataiból 
indultunk ki. Ennek oka, hogy a korábbi időszak adatait is magában foglaló adatsorok 
vizsgálatakor arra a megállapításra jutottunk, hogy a gépkocsi-állomány nagyságára 
és szerkezetére a rendszerváltást megelőzően és a rendszerváltás éveiben más 
összefüggések voltak jellemzőek, mint jelenleg. A jelenleg érvényesülő trendek és 
összefüggések megfigyelésünk szerint többnyire 1995 óta jellemzőek. 
A rendszerváltás előtti időszakban például a személygépjármű-piac lényegesen más 
sajátosságokkal bírt. A rendszerváltás előtti adatok nem tükrözik a lakosság – adott 
jövedelmi szint melletti – személygépkocsi iránti valós keresletét, hiszen egyfajta 
hiánygazdaság jellemezte a személygépkocsik piacát. Az 1985-95 időszakban 

A GDP, ill. a nemzeti jövedelem alakulása (1985=100)
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megfigyelhető, a csökkenő jövedelmi szint mellett is erőteljesen növekedő 
személygépkocsi-állomány ugyanakkor meglátásunk szerint a gazdasági átmenet 
velejárója: a korábbi személygépkocsi-hiány korrekciója – jellemzően a használt 
nyugati típusú személygépkocsik tömeges elérhetővé válásának köszönhetően 
(1985 és 1995 között a személygépkocsik száma 56,4%-kal növekedett, miközben a 
reáljövedelem 11,2%-kal csökkent94). Az állomány növekedési ütemét csak a ’90-es 
évek közepétől magyarázza megfelelően a jövedelmi szint alakulása. 
Ugyancsak az eltérő társadalmi-gazdasági szerkezet eredményeképp volt eltérő 
nagyságú és szerkezetű az autóbuszok és tehergépkocsik piaca. 

15.1.2.1  Személygépkocsi-állomány 
A Belügyminisztérium Adatfeldogozó Hivatala a forgalomból korábban kivont 
járművekkel 1998. szept.-dec. között pontosította az állomány nagyságára vonatkozó 
nyilvántartásokat, emiatt az 1999-es adat a járműállomány csökkenését mutatja. A 
változás torzító hatásának csökkentése érdekében becslést adtunk arra vonatkozóan 
(a személygépkocsi-állomány növekedési ütemének ’kisimításával’), hogy mennyi 
benzin-, dízel-, ill. egyéb üzemű személygépkocsi került ki használatból már 
korábban – a statisztikai adatsorból azonban a fenti ok miatt csak 1999-ben. Az 
1999-et megelőző évek adatait csökkentettük a becslésnek megfelelően95. A 
továbbiakban az ilyen módon korrigált adatokkal dolgoztunk. 
A személygépkocsi-állomány alakulása az 1995-2003 közötti időszakban a nemzeti 
jövedelem alakulásával mutat 99,6%-os korrelációs együtthatóval jellemezhető 
korrelációt96 (a két idősor között 99,1%-os determinációs együtthatóval jellemezhető 
lineáris regressziós összefüggés tapasztalható). 
A regressziós összefüggés alapján az alábbi előrejelzést készítettük az előző 
pontban előállított, a nemzeti reáljövedelem alakulására vonatkozó előrejelzés 
felhasználásával (a regresszió-számítást elvégeztük külön a benzines, a dízel, ill. az 
egyéb kategóriára):  

 

                                            
94 Forrás: KSH 
95 Becslésünk szerint kb. 115.000 személygépkocsi esik ebbe a kategóriába (112.500 benzines, 2500 
dízel és 500 egyéb). Az 1998-as adatot a becsült darabszám 100%-ával csökkentettük, az 1997 évit a 
becsült darabszám 95 %-ával stb. 
96 Reáljövedelemmel mutatott korreláció együtthatók kategóriánként: benzines személygépkocsik: 
99,5%, dízel személygépkocsik: 99,1%, egyéb személygépkocsik: 98,3%. 
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15-3. ábra 

Személygépkocsi-állomány alakulása
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15-4. Táblázat: A személygépkocsi állomány alakulása 
Év Személygépkocsi (db) 

  Benzines Dízel Egyéb Összesen
1995 1 958 770 182 399 727 2 141 896
1996 1 964 203 191 262 940 2 156 405
1997 1 984 138 197 160 1 666 2 182 964
1998 2 009 717 205 450 1 789 2 216 956
1999 2 035 569 216 157 2 740 2 254 466
2000 2 128 223 230 855 4 746 2 363 824
2001 2 217 076 255 928 9 137 2 482 141
2002 2 321 944 293 790 13 792 2 629 526
2003 2 417 274 344 081 15 864 2 777 219
2004 2 530 581 367 508 19 859 2 917 948
2005 2 619 947 395 967 22 903 3 038 817
2006 2 699 317 421 243 25 606 3 146 166
2007 2 796 083 452 059 28 902 3 277 044
2008 2 881 651 479 309 31 816 3 392 777
2009 2 992 879 514 730 35 605 3 543 214
2010 3 126 340 557 232 40 150 3 723 722
2011 3 255 335 598 311 44 544 3 898 190
2012 3 384 608 639 479 48 947 4 073 034 
2013 3 518 904 682 246 53 521 4 254 671

Forrás: 1995-2001: KTI jelentések; 2002-2003: KSH 

 
Prognózisunk szerint az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma a 2003. 
december 31-i 274-ről 2012-re – a feltételezett gazdasági növekedés megvalósulása 
esetén – 411-re (szgk/1000 lakos) fog nőni.   
Az eredményt összevetve az Európai Unió tagállamai, ill. az Egyesült Államok 
motorizációs adataival az alábbi megfigyeléseket tehetjük: 
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- Az EU-15 tagállamokra a ’90-es évek első felében volt jellemző az általunk 2012-
re előrejelzett motorizációs szint, az EU-15-re már 2001-ben ennél jóval 
magasabb érték (487 szgk/1000 lakos) volt jellemző. 

- Az EU-ban és az USA-ban tapasztalt adatokat grafikonon ábrázolva nem 
rajzolódik ki egyfajta telítődési szint az előrejelzés által lefedett tartományban 
(274 – 411 szgk/1000 lakos), amihez közelítve lassulna a személygépkocsi-
állomány növekedési üteme. A motorizáció növekedési ütemének lassulása csak 
a 600 szgk/1000 lakos feletti tartományban figyelhető meg (az USA, ill. 
Luxemburg esetében). A tapasztalatok tehát nem mondanak ellent azon 
feltevésünknek, hogy a személygépkocsi-állomány nagysága és a nemzeti 
jövedelem között megfigyelhető regressziós összefüggés a vizsgált időszakban 
fennmarad (az állomány nagysága nem közelít meg egyfajta telítődési szintet, 
ami az összefüggést megszüntetné). 

 
15-4. ábra 

1000 lakosra jutó személygépkocsik száma97 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000

U.S.A. 

EU-15

EU-csatlakozó és tagjelölt országok

 
Megj.: Az USA adatai tartalmazzák a kisteherautókat is.    

A csatlakozó országok személygépkocsi-állományának 1993-as törése Ciprus, Málta és Törökország 
bevonásának eredménye. 

 

 

                                            
97 Forrás: DG Energy and Transport 

B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU-15
index 

1970=1
00

1970 213 218 194 26 70 234 133 189 212 197 160 49 155 284 214 184 100

1980 321 271 330 89 202 354 217 313 353 322 298 94 257 347 277 292 159

1990 388 309 447 171 309 415 227 483 480 368 387 187 389 421 360 393 214

1995 418 322 495 211 362 434 275 529 559 364 447 258 370 411 415 433 236

1996 424 331 500 214 376 439 291 521 558 370 458 277 377 413 423 438 239

1997 430 338 504 229 389 448 310 524 562 380 469 297 376 418 434 446 243

1998 437 344 508 244 408 459 323 539 594 390 481 316 390 428 443 457 249

1999 445 347 516 267 427 469 339 556 609 401 495 347 401 439 450 469 255

2000 452 345 532 299 437 476 347 564 624 411 505 351 410 451 455 479 261

2001 455 350 539 322 451 485 359 574 618 418 514 364 414 452 464 488 266
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- Az EU jelenlegi 25 tagállama közül 2000-ben hazánkban volt a legalacsonyabb 
az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma: 

-  
15-5. ábra 

1000 lakosra jutó személygépkocsik száma 2000-ben
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Forrás: Eurostat 

15.1.2.2 Autóbusz-állomány 
Az autóbusz-állomány alakulása és a gazdasági növekedést jelző mutatók között a 
következő összefüggéseket találtuk az elmúlt évekre. 
A benzines autóbuszok állományának nagysága exponenciálisan lecseng. Az 
adatokra illesztett exponenciálisan lecsengő trend és a tényadatokból álló idősor 
közti korrelációs együttható 99,9% az 1995-2003-as időszakra.  Új üzembe helyezés 
ebben a kategóriában 2000 óta nem volt, a legfiatalabb benzines autóbuszok 3-5 
évesek, amint az az alábbi táblázatban megfigyelhető:  
 

15-5. Táblázat Benzines autóbuszok állománya 2003-ban 

Száll. szem. száma: 9 - 12 fő 13 - 25 fő 26 - 40 fő 41 - 52 fő 53 – 82 fő 83 és 
több Összesen

1 éven belül               
1 – 2 éves               
3 – 5 éves           5             11                  1              17    
6 - 15 éves       219           116              4              3              9            13           364    
16 évesnél régebbi       554           263              4            10            13            20           864    
Összesen:       778           390              8            13            23            33        1 245    
Forrás: KSH 
 
- Az egyéb (gázüzemű) autóbuszok kategóriáját az alacsony darabszám jellemzi 

az 1995-2003 közötti időszakban (4-65 db). Az egyéb autóbuszok és a GDP 
között egy 97,7%-os korrelációs együtthatóval jellemezhető lineáris összefüggés 
tapasztalható. 

- Az összes autóbusz száma 65,2%-os korrelációs együtthatóval jellemezhető 
lineáris regressziót mutat a GDP alakulásával az 1999-2003 időszakban. 
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- A dízel autóbuszok számának alakulása a fenti három összefüggésből 
számítható98. 

A fentiekben leírt összefüggések felhasználásával az alábbi előrejelzést kaptuk: 

15-6. ábra 

Autóbusz-állomány alakulása
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98 Megjegyezzük, hogy a dízel autóbuszok állományának nagysága és a GDP között 98,4%-os 
korrelációs együtthatóval jellemezhető lineáris regresszió állt fenn 1995-2003 között. Ez azonban 
meglátásunk szerint annak köszönhető, hogy a GDP növekedése tette lehetővé a benzines 
autóbuszok cseréjét dízelüzeműekre, így az összefüggés nem marad fenn hosszútávon (1995 és 
2003 között a benzines buszok száma kb. egyötödére esett vissza). A nemzetközi összehasonlítás 
sem teszi valószínűvé, hogy a dízel autóbuszok száma és a GDP között 1995-2003 között 
megfigyelhető regresszió a továbbiakban is fennmaradna. 
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15-6. Táblázat: Az autóbusz állomány megoszlása 
Év Autóbusz (db) 
  Benzines Dízel Egyéb Összesen

1995 5 671 14 503 4 20 178
1996 4 654 14 446 10 19 110
1997 3 936 14 668 15 18 619
1998 3 377 15 137 17 18 531
1999 2 598 15 085 44 17 727
2000 2 355 15 499 49 17 903
2001 1 865 15 896 55 17 816
2002 1 510 16 296 67 17 873
2003 1 245 16 567 65 17 877
2004 1 052 16 794 80 17 927
2005 871 16 991 88 17 950
2006 722 17 169 100 17 991
2007 598 17 323 113 18 034
2008 495 17 453 125 18 073
2009 410 17 567 137 18 114
2010 340 17 667 150 18 157
2011 282 17 758 164 18 204
2012 233 17 840 178 18 252
2013 193 17 916 194 18 303

 
 
A hazai adatokat és a kapott prognózist az Európai Unió tagállamaira jellemző 
hasonló adatokkal és az elmúlt időszakban érvényesült trendekkel összevetve azt 
tapasztaljuk, hogy a hazai buszállomány nagysága (17 817 db., azaz 1,75 
autóbusz/1000 lakos 2001-ben) az EU országaival összehasonlítva magasnak 
mondható (EU-átlag 2001-ben: 1,45 busz/1000 lakos). A buszok számának 
nagyütemű növekedése ezen összehasonlítás alapján sem várható. 
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15-7. Táblázat: Az autóbusz állomány nagysága az EU-15-ben (ezer db) 
   Autóbusz-állomány (1000 db)99    

                                

 B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU-15 1970= 
100 

1970 16,2 5,0 63,9 10,5 30,7 41,0 2,0 32,9 0,6 9,5 6,8 5,9 8,1 14,3 84,2 331,6 100 

1980 19,6 7,4 95,8 18,0 42,6 59,0 2,7 58,1 0,6 11,2 9,0 8,5 9,0 12,8 83,3 437,6 132 

1990 15,6 8,1 100,4 21,4 45,8 70,0 4,0 77,7 0,8 12,1 9,4 12,1 9,3 14,6 78,0 479,4 145 

1991 15,4 10,0 89,6 22,1 46,6 77,0 4,4 78,6 0,8 12,4 9,3 12,3 9,0 14,5 77,0 478,9 144 

1992 15,0 11,3 90,9 22,7 47,2 75,9 4,6 78,2 0,8 12,3 9,4 12,8 8,7 14,2 77,0 480,9 145 

1993 15,0 13,0 88,4 23,2 47,0 77,7 4,8 77,0 0,8 12,2 9,5 13,6 8,3 14,1 78,0 482,6 146 

1994 14,9 13,6 88,5 23,5 47,0 78,7 5,0 78,0 0,8 11,0 9,6 14,2 8,1 14,3 80,0 487,1 147 

1995 14,6 13,5 86,3 24,6 47,4 81,8 5,3 75,0 0,9 12,0 9,8 15,0 8,1 14,6 80,0 488,8 147 

1996 14,7 14,0 85,0 25,1 48,4 82,1 5,5 78,2 0,9 11,0 9,7 15,7 8,2 14,8 82,0 495,3 149 

1997 14,7 13,8 84,0 25,6 50,0 82,0 5,8 83,6 0,9 11,0 9,7 16,4 8,5 14,8 84,0 504,9 152 

1998 14,6 13,9 83,3 26,3 51,8 85,0 6,1 85,8 0,9 11,0 9,7 17,5 9,0 14,9 87,0 516,9 156 

1999 14,7 13,9 84,7 26,8 53,5 85,7 6,6 85,8 1,0 11,2 9,8 18,6 9,5 14,9 93,0 529,5 160 

2000 14,7 14,0 86,7 28,0 54,7 85,7 7,0 88,0 1,1 11,4 9,9 19,8 9,9 14,4 95,0 540,1 163 

2001 14,7 14,0 86,5 30,0 56,1 85,7 7,0 88,0 1,1 11,3 9,9 19,8 9,9 14,2 95,0 543,1 164 

 

15.1.2.3 Tehergépkocsi-állomány 
A tehergépkocsi-állomány alakulásával100 kapcsolatban a következő 
összefüggéseket találtuk az 1995-2003-as időszakra: 
- A benzines tehergépkocsik állományának nagysága exponenciálisan lecseng 

(alacsonyabb ütemben, mint a benzines autóbuszoké), a 2003 évi állomány az 
1995 évinek valamivel több, mint a fele. Az adatokra illesztett exponenciális trend 
és a tényadatokból álló idősor közti korrelációs együttható 97,9%. 

- Az egyéb (gázüzemű) tehergépkocsik száma és a GDP között egy 93,3%-os 
korrelációs együtthatóval jellemezhető lineáris összefüggés tapasztalható. 

- Az összes tehergépkocsi száma 99,8%-os korrelációs együtthatóval jellemezhető 
lineáris regressziót mutat a GDP alakulásával. 

- A dízel tehergépkocsik számának alakulása a fenti három összefüggésből 
számítható. 

 
A fentiekben leírt összefüggések felhasználásával az alábbi előrejelzést kaptuk: 
 

                                            
99 Forrás: DG Energy and Transport 
100 Az adatok forrás: 1995-2001: KTI jelentések; 2002-2003: KSH 
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15-8. Táblázat: A tehergépkocsi állomány alakulása 
Év Tehergépkocsi (db) 
  Benzines Dízel Egyéb Összesen

1995 115 226 176 366 211 291 803
1996 114 370 188 427 358 303 155
1997 112 070 202 628 601 315 299
1998 99 304 236 823 452 336 579
1999 91 456 253 378 509 345 343
2000 88 135 277 330 736 366 201
2001 81 338 297 851 1 086 380 275
2002 72 926 320 973 1 473 395 372
2003 65 637 336 897 1 499 404 033
2004 63 784 357 323 1 581 422 689
2005 59 312 373 629 1 713 434 654
2006 55 154 398 042 1 937 455 134
2007 51 287 423 076 2 172 476 535
2008 47 691 446 333 2 390 496 414
2009 44 348 470 124 2 617 517 089
2010 41 239 494 499 2 853 538 591
2011 38 347 520 613 3 111 562 071
2012 35 659 547 499 3 379 586 537
2013 33 159 575 213 3 659 612 030

 
 
A hazai adatokat és a kapott prognózist összevetve az EU-15 tehergépjármű-
állományára vonatkozó adatokkal az alábbi megfigyeléseket tehetjük: 
- A 2003 évi hazai tehergépjármű-állomány (39,8 tgk/1000 lakos) az EU-15-re a 

’80-as évek közepén volt jellemző. 
- A hazai tehergépjármű-állomány nagyságára 2012-re adott előrejelzés (64,7 

tgk/1000 lakos) az EU-15-ben 2000-2001-ben volt megfigyelhető. 
- Az EU-15-ben nem rajzolódik ki egyfajta telítődési szint az előrejelzés által 

lefedett tartományban, amihez közelítve lassulna a tehergépkocsi-állomány 
növekedési üteme. A tapasztalatok tehát nem mondanak ellent azon 
feltevésünknek, hogy a tehergépkocsi-állomány nagysága és a GDP között 
megfigyelhető regressziós összefüggés a vizsgált időszakban is fennmarad. 
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15-9. Táblázat Tehergépjármű-állomány az EU-15-ben (ezer db) 
 B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU-15 

1970 212 245 1 188 105 710 1 504 49 877 9 286 121 157 103 145 1 749 7 460 
1980 268 249 1 511 401 1 338 2 457 65 1 338 9 314 184 350 149 182 1 828 10 642 
1990 343 287 1 653 743 2 333 4 670 143 2 349 11 553 253 781 264 310 2 706 17 399 
1991 364 291 1 660 793 2 495 4 763 148 2 440 12 578 259 847 264 310 2 640 17 864 
1992 367 297 1 849 798 2 650 4 781 145 2 532 13 619 269 928 263 305 2 639 18 454 
1993 375 306 2 020 826 2 735 4 814 135 2 585 14 641 276 1 011 253 302 2 589 18 882 
1994 391 322 2 114 849 2 832 4 881 136 2 638 15 644 283 1 118 249 304 2 585 19 360 
1995 402 333 2 215 884 2 937 4 926 142 2 709 16 654 290 1 175 252 308 2 565 19 807 
1996 417 330 2 273 902 3 057 4 976 147 3 000 16 684 294 1 246 259 322 2 618 20 540 
1997 435 336 2 315 939 3 206 5 100 158 3 059 17 727 301 1 333 267 322 2 679 21 194 
1998 453 347 2 371 974 3 393 5 214 171 3 171 18 795 310 1 436 281 338 2 726 21 998 
1999 480 362 2 466 1 010 3 605 5 320 189 3 221 19 872 319 1 541 294 354 2 803 22 855 
2000 503 373 2 527 1 043 3 780 5 456 206 3 298 20 939 327 1 658 304 374 2 861 23 670 
2001 526 393 2 611 1 047 3 949 5 816 220 3 360 21 985 331 1 735 309 396 2 960 24 659 

15.1.3 Az üzemanyag-felhasználás előrejelzése 

A közúti ágazat üzemanyag-fogyasztása az előzetes 2003. évi Energiastatisztika 
szerint az alábbi módon alakult 1993-2003 között: 
 
15-10. Táblázat: Közúti célú üzemanyag felhasználás, 1993-2003 

Üa.-fogy. 
(TJ) 1993 1994 1995  1996 1997 1998  1999  2000  2001  2002  2003 

Földgáz  20  56  34  29 39 29 40 71 77 80 83 
LPG  5  6  11  13 59 65 75 75 1 786 1 974 1 833 
Benzin 62 515 61 607 59 946 56 486 56 824 60 141 58 834 56 137 58 137 59 850 59 430 
Gázolaj 29 484 28 887 32 471 35 792 41 136 53 801 57 865 60 225 64 251 69 892 70 744 
Összese
n 92 024 90 556 92 462 92 320 98 058 114 036 116 814 116 508 124 251 131 796 132 090

 
A várható üzemanyag-felhasználást 3 lépésben becsültük az alábbi módon: 

1. lépés: A gépjárműállomány és az üzemanyag-felhasználás közötti kapcsolat 
feltárása 
Becslést készítettünk járműkategóriánként101 arra vonatkozóan, hogy átlagosan egy 
jármű mennyi tüzelőanyagot használ fel évente (a lentebb található egyenletben ez 
’a’ paraméterként szerepel). Ehhez – amely kategóriák esetén rendelkezésre állt – a 
kategóriánkénti átlagos évi futásteljesítmény-adatokat (km/j/év), valamint 
kategóriánkénti átlagos fogyasztási adatokat (J/km) használtunk fel. 
Szintén becslést készítettünk a járművek tüzelőanyag-felhasználásának éves 
változására vonatkozóan (’b’). A kapott érték a technikai fejlődésnek köszönhető 
fogyasztás-csökkenés, valamint a járművek átlagos éves futásteljesítmény-

                                            
101 A fentieknek megfelelően 9 járműkategóriát különböztettünk meg: benzines, dízel, ill. gázüzemű 
személygépkocsi, benzines, dízel, ill. gázüzemű autóbusz, valamint benzines, dízel, ill. gázüzemű 
tehergépkocsi.  
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növekedésének eredője. A kiinduló becsléseket a KTI Jelentésekben található 
adatokból számoltuk.  
 
A fentiekkel az alábbi egyenletet kaptuk minden egyes üzemanyagfajtára 
vonatkozóan: 

 
a1*(1+b1)t*X1t + a2*(1+b2)t*X2t + a3*(1+b3)t*X3t = Yt 

 
ahol t: a vizsgált időszak éveit jelöli (t=0: 1995) 
 X1t: az adott üzemanyagot használó személygépkocsi-állomány nagysága a t-

edik évben (db) 
 X2t: az adott üzemanyagot használó autóbusz-állomány nagysága a t-edik 

évben (db) 
 X3t: az adott üzemanyagot használó tehergépkocsi-állomány nagysága a t-edik 

évben (db)  
 Yt: az adott üzemanyagból a t évben felhasznált mennyiség 
 a1: az adott üzemanyagot használó személygépkocsi-állomány átlagos éves 

járművenkénti üzemanyag-felhasználása a vizsgált időszak nulladik évében 
[az átlagos éves futásteljesítmény (km/j/év), valamint az átlagos fogyasztás 
(J/km) szorzata] 

 a2: az adott üzemanyagot használó autóbusz-állomány átlagos éves 
járművenkénti üzemanyag-felhasználása a vizsgált időszak nulladik évében 
[az átlagos éves futásteljesítmény (km/j/év), valamint az átlagos fogyasztás 
(J/km) szorzata] 

 a3: az adott üzemanyagot használó tehergépkocsi-állomány átlagos éves 
járművenkénti üzemanyag-felhasználása a vizsgált időszak nulladik évében 
[az átlagos éves futásteljesítmény (km/j/év), valamint az átlagos fogyasztás 
(J/km) szorzata] 

 b1: az adott üzemanyagot használó személygépkocsi-állomány átlagos éves 
járművenkénti üzemanyag-felhasználásának éves növekedési (vagy 
csökkenési) üteme százalékban kifejezve (a kapott érték a technikai 
fejlődésnek köszönhető fogyasztás-csökkenés, valamint a járművek átlagos 
éves futásteljesítmény-növekedésének eredője) 

 b2: az adott üzemanyagot használó autóbusz-állomány átlagos éves 
járművenkénti üzemanyag-felhasználásának éves növekedési (vagy 
csökkenési) üteme százalékban kifejezve (a kapott érték a technikai 
fejlődésnek köszönhető fogyasztás-csökkenés, valamint a járművek átlagos 
éves futásteljesítmény-növekedésének eredője) 

 b3: az adott üzemanyagot használó tehergépkocsi-állomány átlagos éves 
járművenkénti üzemanyag-felhasználásának éves növekedési (vagy 
csökkenési) üteme százalékban kifejezve (a kapott érték a technikai 
fejlődésnek köszönhető fogyasztás-csökkenés, valamint a járművek átlagos 
éves futásteljesítmény-növekedésének eredője) 

2. lépés: A paraméterek pontosítása statisztikai módszerekkel 
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A kapott modell, ill. az alapidőszakra rendelkezésre álló tényleges üzemanyag-
felhasználási adatok segítségével pontosítottuk a paramétereket: kerestük azokat a 
paramétereket (a reális tartományokon belül), amelyek mellett a modell alapján 
számított és a tényleges üzemanyag-felhasználás közötti eltérések négyzetösszegei 
minimálisak102. 

3. lépés: Előrejelzés készítése  
A kapott modell, az előző lépésben pontosított összesen 18 (üzemanyag-fajtánként 
6) paraméter, ill. a gépjármű-állományra alakulására vonatkozó előrejelzések alapján 
előrejelzést készítettünk az egyes üzemanyagok (benzin, gázolaj, gáznemű 
hajtóanyagok) jövőbeli felhasználására vonatkozóan. 

15.1.3.1 Benzin-felhasználás 
A benzin-felhasználás mértéke az 1995-2003 időszakban 56,1 és 60,1 PJ között 
ingadozott, és közel stagnáló (enyhén emelkedő) trendet nem mutat. Ennek 
magyarázatát keresve az adatok elemzésével az alábbi feltételezésekre jutottunk: 
- A benzines személygépkocsi-állomány 1995-99 közötti időszakban csupán 0,3-

1,3%-kal növekedett, ezt a növekedési ütemet feltételezésünk szerint az 
állomány hatékonyságának javulása ellensúlyozni tudta. Az állomány nagysága 
2000-től kezdett évi 4%-ot meghaladó ütemben növekedni (a reáljövedelem 
növekedési ütemének megugrásával egyidejűleg), amely növekedési ütemet az 
állomány hatékonyságának javulása meglátásunk szerint már nem tudja 
ellensúlyozni. 

- A benzines autóbuszok és tehergépkocsik száma folyamatosan csökkent a 
vizsgált időszakban, helyettük dízelüzeműek kerültek forgalomba. A csökkenő 
állomány természetszerűleg csökkenő mennyiségű üzemanyagot használt fel. 

- A Jugoszlávia ellen 1999 nyaráig érvényben lévő embargó miatti (hazánkról 
kiinduló) üzemanyag-csempészet torzító hatása. Elsősorban e hatásnak 
tulajdonítjuk az 1999-es benzin-felhasználási adat enyhe, illetve a 2000 évi adat 
erőteljesebb csökkenését az előző évihez képest.  

- Szakértők a „kishatár-forgalomban” importált benzin mennyiségét az összes 
benzin-felhasználás mintegy 3%-ára teszik103. Ennek pontos mértéke függ a 
hazai és a környező országokbeli benzinárak különbségének alakulásától, és 
nyilvánvalóan torzító hatása van a benzin-felhasználási adatokra.  

A benzinüzemű gépjárműállomány nagysága és a benzin-felhasználás kapcsolatát 
vizsgálva az alábbi összefüggést kaptuk: 
 

0,026*(1,014)t*X1t + 0,09*(0,995)t*X2t + 0,066*(0,995)t*X3t = Yt 
 
ahol t: a vizsgált időszak éveit jelöli (t=0: 1995) 
 X1t: a benzinüzemű személygépkocsik száma a t évben (db) 
 X2t: a benzinüzemű autóbuszok száma a t évben (db) 

                                            
102 A gázolaj esetében az 1998-2002-es időszakot tekintettük, mivel a korábbi évek adatai a háztartási 
tüzelőolaj körüli visszaélések miatt jelentősen torzítottak. 
103 Forrás: KTI Jelentés, 2003. 
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 X3t: a benzinüzemű tehergépkocsik száma a t évben (db)  
 Yt: benzin-felhasználás a t évben (TJ) 
 
Az egyenlettel számolt és a tényleges benzin-felhasználás közötti összefüggés az 
1995-2003-as időszakban 35,8%-os korrelációs együtthatóval jellemezhető. A 
viszonylag alacsony érték véleményünk szerint elsősorban a fentebb említett 
benzincsempészetnek tudható be. 
A kapott képlettel és a benzinüzemű gépjárművek számára vonatkozó előrejelzésünk 
felhasználásával kapott prognózisunk a fejezet végén megtalálható (a többi 
üzemanyagra vonatkozó prognózisunkkal együtt). 
Előrejelzésünkben növekvő benzin-felhasználást jósoltunk. Ennek oka egyrészt a 
személygépkocsi-állomány növekedésével kapcsolatos korábban vázolt 
várakozásunk, amelyet a technikai fejlődésnek és az állomány modernizálódásának 
köszönhető hatékonyság-javulás nem tud ellensúlyozni. Másrészt elemzésünk 
szerint a benzinüzemű buszok dízelüzeműekkel történő kiváltásának elmúlt években 
megfigyelhető folyamata gyakorlatilag lezárult (a benzines autóbuszok száma 2003-
ban 22%-a volt az 1995 évi állománynak), és a tehergépkocsik esetében csökken a 
folyamat hatása a benzin-felhasználásra (e hatás a jövőben már nem lesz olyan 
jelentős, hogy ellensúlyozni tudja a személygépkocsi-állomány növekvő benzin-
felhasználását). 

15.1.3.2 Gázolaj-felhasználás 
A gázolaj-felhasználás mértéke az 1995-2003 időszakban 32,5 PJ/év-ről 70,7 PJ/év-
re emelkedett, a felhasználás mértéke határozottan emelkedő trendet mutat. 
Szakértők szerint az 1995-1997 közötti adatokat jelentősen torzítják a gázolaj körüli 
visszaélések104 (az adatok elemzése során mi is erre a következtetésre jutottunk), a 
dízelüzemű gépjármű-állomány és a gázolaj-felhasználás kapcsolatának 
vizsgálatakor ezért az 1998-2003 időszakra szorítkoztunk. 
A dízel gépjárművek száma minden kategóriában növekszik. 2003-ban a dízel 
személygépkocsik száma 17,1%-kal, a dízel autóbuszoké 1,7%-kal, a dízel 
tehergépkocsiké pedig 5%-kal növekedett az előző évhez képest (további adatok 
találhatók az állomány alakulásáról az előző részben). 
A dízelüzemű gépjárműállomány nagysága és a gázolaj-felhasználás kapcsolatát 
vizsgálva az alábbi összefüggést kaptuk: 
 

0,025*(1,025)t*X1t + 0,581*(1,001)t*X2t + 0,193*(1,017)t*X3t = Yt 
 
ahol t: a vizsgált időszak éveit jelöli (t=0: 1998) 
 X1t: a dízel személygépkocsik száma a t évben (db) 
 X2t: a dízel autóbuszok száma a t évben (db) 
 X3t: a dízel tehergépkocsik száma a t évben (db)  
 Yt: gázolaj-felhasználás a t évben (TJ) 
                                            
104 Forrás: KTI Jelentések 
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Az egyenlettel számolt és a tényleges gázolaj-felhasználás közötti összefüggés az 
1998-2003-as időszakban 99,1%-os korrelációs együtthatóval jellemezhető. 
Megjegyezzük, hogy a b3 paraméter viszonylag magas értéke az egyenletben (0,017) 
nem a tehergépkocsik hatékonyságának ilyen mértékű javulására, vagy futás-
teljesítményük csökkenésére vezethető vissza, hanem arra körülményre, hogy az 
állomány összetétele fokozatosan eltolódik a kisebb teherbírású járművek felé105. 
A kapott képlettel és a dízel gépjárművek számának alakulására vonatkozó 
előrejelzésünk felhasználásával kapott prognózisunk a fejezet végén megtalálható (a 
többi üzemanyagra vonatkozó prognózisunkkal együtt). 
Előrejelzésünkben továbbra is dinamikusan növekvő gázolaj-felhasználást 
prognosztizáltunk. 
   

15.1.3.3 Földgáz- és LPG-felhasználás 
A földgáz- és az LPG-felhasználást összevontan kezeljük. Ennek oka részben a 
relatív alacsony mennyiség, részben pedig a rendelkezésre álló adatok 
pontatlansága:  
- A közúti célú földgáz- és LPG-felhasználásból a 2002. évi ÜHG-kataszter szerint 

a közlekedési szektor kibocsátásának 0,1%-a származott.  
- A földgáz- és LPG-felhasználásra vonatkozóan rendelkezünk a legkevésbé 

megbízható adatokkal. Az Energiaközpont Kht. tájékoztatása szerint az adatok 
jelenleg is pontosítás alatt állnak, aminek eredményeképpen az előzetes 2003. 
évi Energiastatisztika lényegesen magasabb adatokat tartalmaz a 2002. évinél 
az LPG-felhasználásra vonatkozóan106. Számításaink szerint a 2002. évi 
Energiastatisztikában szereplő adatok irreálisan alacsonyak, az előzetes 2003. 
éviben szereplők viszont irreálisan magasak a gázüzemű gépjármű-állomány 
nagyságához viszonyítva. 

A fenti okok miatt a rendelkezésre álló földgáz- és LPG-felhasználási adatok és a 
gázüzemű gépjárművek állományának alakulása közötti regressziós kapcsolatot nem 
vizsgáljuk, ehelyett más módon adunk becslést az egyenlet paramétereire 
vonatkozóan (részben a benzin-felhasználás alakulását magyarázó egyenletből 
veszünk át paramétereket, részben a gázüzemű gépjárművek műszaki jellemzői 
alapján adunk becslést). 
 

0,034*(1,014)t*X1t + 0,421*(1,005)t*X2t + 0,146*(1,005)t*X3t = Yt 
 
ahol X1t: az egyéb (gázüzemű) személygépkocsik száma a t évben (db) 
 X2t: a gázüzemű autóbuszok száma a t évben (db) 

                                            
105 A KSH adatai szerint 2000-ben a tehergépkocsik 73,3%-a volt 3,5 t-nál kisebb teherbírású, míg 
2003-ban ugyanez az arány már 76,6% volt.  
106 A 2002. évi Energiastatisztika adatai szerint az LPG-felhaználás 78 TJ volt 2001-2002-ben 
(mindkét évben), a 2003. évi szerint viszont 1786 TJ volt 2001-ben, és 1974 TJ 2002-ben (az eltérés 
kb. 22-25-szörös).  
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 X3t: a gázüzemű tehergépkocsik száma a t évben (db)  
 Yt: földgáz- és LPG-felhasználás a t évben (TJ) 
 
A fenti módszerrel kapott előrejelzések: 

 
15-11. Táblázat: Az üzemanyag felhasználás alakulása 

Év Üzemanyag-felhasználás (TJ) 

  Benzin Gázolaj LPG+földgá
z Összesen 

1995 59 946 32 471 28 92 445 
1996 56 486 35 792 72 92 350 
1997 56 824 41 136 118 98 078 
1998 60 141 53 801 139 114 081 
1999 58 834 57 865 154 116 853 
2000 56 137 60 225 227 116 589 
2001 58 422 64 251 368 123 041 
2002 59 850 69 892 560 130 302 
2003 59 430 70 744 688 130 862 
2004 61 736 74 433 782 136 952 
2005 63 042 76 933 897 140 871 
2006 63 832 79 652 1 000 144 484 
2007 64 684 82 960 1 112 148 755 
2008 65 580 86 049 1 223 152 852 
2009 66 606 88 945 1 339 156 890 
2010 68 112 91 926 1 476 161 513 
2011 69 758 94 992 1 620 166 370 
2012 71 313 98 093 1 761 171 167 
2013 72 873 101 184 1 902 175 959 
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15.2 Vasúti közlekedés 

A vasúti közlekedésből eredő ÜHG-kibocsátás 2002-ben 209,21 Gg (CO2e) volt a 
2002. évi Nemzeti ÜHG-kataszter tanúsága szerint, ami a közlekedés szektor 
kibocsátásának 2,12%-át, azaz a nettó nemzeti emisszió 0,28%-át tette ki. 
A vasúti közlekedés üvegházgáz-kibocsátása egyrészt a dízelmozdonyok hajtásához 
felhasznált tüzelőanyagok, másrészt a sok telephely, ill. állomásépület fűtéséhez 
felhasznált koksz elégetéséből származik (ezekhez jön még hozzá a nosztalgia-
vonatok nem túl jelentős mértékű kokszfelhasználása). Az ÜHG-emisszió nagysága 
egyenesen arányos a felhasznált tüzelőanyagok mennyiségével.  
A vasúti személyszállítás alakulását az alábbi adatok jellemezték az 1995-2001 
közötti időszakban: 
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15-12. Táblázat: A vasúti személyszállítás teljesítménye 

Vasúti személyszállítás 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Millió utas km 8421 7631 8147 8148 7728 8093 7730 
Üzemanyag felhasználás (TJ) 4068 4100 3868 3846 4138 3792 3536 
  gázolaj (ezer t) 55 54 51 50 54 49 37 
  villamos energia (mkWh) 484 506 480 489 514 481 538 
  szén (ezer t) 0 1 1 1 1 1 2 
Fajl. Üa. Felh. (Kj/ukm) 482 478 446 433 405 408 353 
                  
Járműállomány (db) 3545 3513 3426 3636 3439 3103 3188 

Forrás: KTI 

 
Hazánkban az egy főre jutó utaskilométer (ukm) 757,8 volt 2001-ben, amit az EU-15 
hasonló adataival összevetve azt a megállapítást tehetjük, hogy hazánkban az egy 
főre jutó vasúti ukm már az EU-15 átlaga alá csökkent 2001-re. 
 
15-13. Táblázat: Vasúti személyszállítás az EU-15-ben (1000 mio ukm) 
  B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU-15 

                                  

index 1970= 
100 

modal share 
% (1) 

1970 7,6 3,9 62,4 1,5 14,0 41,0 0,8 32,6 0,3 8,0 6,4 3,5 2,2 4,6 30,6 219,4 100 10,4 
1980 7,0 3,8 62,5 1,5 14,8 54,3 1,0 39,6 0,2 8,9 7,6 6,1 3,2 7,0 30,4 247,9 113 8,4 
1990 6,5 4,9 61,1 2,0 15,5 63,8 1,2 44,7 0,2 11,1 8,7 5,7 3,3 6,4 33,2 268,1 122 6,7 
1991 6,8 4,7 67,3 2,0 15,0 62,1 1,3 45,1 0,2 15,2 9,2 5,7 3,2 5,7 32,5 276,0 126 6,7 
1995 6,8 4,8 75,0 1,6 16,6 55,3 1,3 43,9 0,3 14,0 9,6 4,8 3,2 6,3 30,0 273,4 125 6,2 
1996 6,8 4,7 76,0 1,8 16,9 59,5 1,3 44,8 0,3 14,1 9,7 4,5 3,3 6,3 32,1 282,0 129 6,3 
1997 7,0 5,0 73,9 1,9 17,9 61,6 1,4 43,6 0,3 14,4 8,1 4,6 3,4 7,0 34,7 284,7 130 6,3 
1998 7,1 5,4 72,4 1,6 18,9 64,2 1,4 41,4 0,3 14,9 8,0 4,6 3,4 7,2 36,3 286,9 131 6,2 
1999 7,4 5,1 73,6 1,6 19,7 66,3 1,5 43,4 0,3 14,3 8,0 4,3 3,4 7,6 38,5 295,0 134 6,2 
2000 7,7 5,3 74,0 1,9 20,2 69,9 1,4 47,1 0,3 14,8 8,2 3,7 3,4 8,2 38,2 304,3 139 6,4 
2001 8,0 5,5 74,0 1,6 20,8 71,5 1,5 46,7 0,3 14,4 8,2 3,7 3,3 8,6 39,1 307,3 140 6,4 
2002 8,3 5,5 69,3 n.a 21,1 73,5 1,6 46,8 0,4 14,2 8,3 3,7 3,3 9,1 39,7 306.7* 140   

                                    
1 főre jutó utaskilométer   

2001 784 1035 900 152 522 1214 400 808 791 904 1016 361 634 970 654 815   

 
A hazai vasúti áruszállítás 1995-2001 közötti alakulását jellemzik a következő 
táblázatban szereplő adatok107:  
 
 
 
 
 

                                            
107 Forrás: KTI Jelentések 
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15-14. Táblázat: A vasúti áruszállítás teljesítménye 
Vasúti áruszállítás 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Millió tonna km 8 441 8 582 8 672 8 884 9 514 9 693 10 004
Üzemanyag felhasználás               
  gázolaj (ezer t) 40 41 40 42 40 25 29
  villamos energia (mkWh) 198 191 227 228 225 202 237
  össz. Energia (TJ) 2 395 3 384 2 493 2 572 2 480 1 774 2 067
Fajl. Üa. Felh. (KJ/tkm) 284 312 306 316 321 219 267
                  
Járműállomány (db) 34 632 30 999 24 691 23 857 21 969 20 653 19 755

 
 

15-15. Táblázat: A vasúti közlekedés üzemanyag felhasználása 

A fenti adatok, valamint a MÁV-val folytatott konzultáció 
alapján feltételeztük, hogy a vasúti közlekedés területén 
fennálló jelenlegi trendek az előrejelzés által lefedett 
időszakban is folytatódni fognak, nevezetesen: 
- A villamos vontatás részarányának fokozatos 

növekedése. 
- A dízelmozdony-állomány korszerűsödése. 
- A vasúti áruszállítás volumenének növekedése. 
- A vasúti személyszállítás volumenének közel stagnálása. 
Az üzemanyag-felhasználás előrejelzéséhez lineáris trendet 
illesztettünk az 1992-2003 időszakot jellemző adatsorra. A 
kapott eredményt mutatja a jobb oldalon lévő táblázat108. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
108 Az 1992-2003 közötti tényadatok forrása az előzetes 2003. évi Energiastatisztika 

Év 

  

Szén + 
brikett 

(TJ) 

Gázolaj 
(TJ) 

1992        32   4 973
1993        17   4 510
1994        13   4 358
1995        16   4 250
1996        21   4 184
1997        20   4 069
1998        14   4 007
1999        17   3 846
2000        15   3 407
2001        20   3 085
2002        13   2 936
2003        12   2 884
2004        12   2 709
2005        11   2 529
2006        11   2 350
2007        10   2 170
2008          9   1 991
2009          8   1 811
2010          7   1 632
2011          7   1 452
2012          6   1 272
2013          5   1 093
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15.3 Vízi és belföldi légi közlekedés 

A vízi és belföldi légi közlekedés üvegházgáz-kibocsátása a felhasznált 
tüzelőanyagok elégetéséből származik. A két közlekedési ág ÜHG-kibocsátása 
együtt 2002-ben 12,56 Gg (CO2e) volt a 2002. évi Nemzeti ÜHG-kataszter tanúsága 
szerint, ami a közlekedés szektor kibocsátásának csupán 0,13%-át, ill. a nettó 
nemzeti emisszió 0,017%-át tette ki. Ennek megfelelően e két közlekedési szektor 
ÜHG-kibocsátásának előrejelzésére is fajsúlyuknak megfelelő – az előzőeknél 
lényegesen egyszerűbb – módszert alkalmaztunk (e két közlekedési ág alakulásának 
hatása a közlekedési szektor egészének ÜHG-kibocsátására gyakorlatilag 
elhanyagolható). 
A vízi közlekedés volumenét az elmúlt 10 évben erőteljesen befolyásolták a délszláv 
háború eseményei, lévén legfontosabb vízi útvonalunk a Duna. A rendelkezésre álló 
idősorból kiválasztottuk azokat az éveket, amikor a háborús helyzet ismereteink 
szerint nem befolyásolta jelentősen a vízi úton történő szállítás lehetőségeit. 
A belföldi légi közlekedés nem jelentős mértékű, és hazánk földrajzi adottságai miatt 
meglátásunk szerint a belföldi légi közlekedés nagymértékű növekedése nem is 
várható. Előrejelzésünkben az üzemanyag-felhasználás évi 1%-os növekedésével 
számoltunk. 

15.4 Emisszió-összesítés 

Az előzőekben megadott előrejelzések alapján a teljes közlekedési szektor ÜHG-
kibocsátására vonatkozóan az alábbi prognózist kapjuk: 
 
15-16. Táblázat: A közlekedési szektor ÜHG kibocsátásának előrejelzése 

CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O Összesen ÜHG-
kibocsátás (Gg) CO2e (Gg) 

2001           8 964            1,35              1,64          8 964          28,31          509,64           9 502   
2002           9 479            1,40              1,75          9 479          29,30         543,18         10 052   
2003           9 517            1,39              1,76           9 517          29,19         546,49         10 093   
2004           9 938            1,45              1,84          9 938          30,37         571,23         10 540   
2005         10 205            1,48              1,89        10 205          31,07         587,03         10 823   
2006         10 451            1,50              1,94        10 451          31,57         602,75         11 086   
2007         10 745            1,53              2,01        10 745          32,15         621,80         11 399   
2008         11 027            1,56              2,06        11 027          32,72         639,77         11 699   
2009         11 303            1,59              2,12        11 303          33,34         657,03         11 993   
2010         11 620            1,63              2,18        11 620          34,15         675,94         12 330   
2011         11 953            1,67              2,24        11 953          35,02         695,66         12 684   
2012         12 282            1,71              2,31        12 282          35,86         715,34         13 033   
2013         12 611            1,75              2,37        12 611          36,70         734,97         13 382   
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A kapott eredményeket összevetve más előrejelzésekkel az alábbi megfigyeléseket 
tehetjük: 
- A jelen tanulmány a KTI 1998-ban készített – a közúti közlekedés emissziójára 

vonatkozó – előrejelzéséhez képest a benzin-felhasználás jelentősen 
mérsékeltebb ütemű növekedésére, a gázolaj-felhasználás tekintetében 
ugyanakkor némileg magasabb ütemű, de alacsonyabb értékről induló 
növekedésével számolunk, amint az alábbi grafikonról leolvasható109: 

 
15-7. ábra 

Közúti célú üzemanyag-felhasználás (TJ) - a kétféle 
előrejelzés összehasonlítása 
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109 Megjegyezzük, hogy a KTI 1998-ban készítette a hivatkozott előrejelzést, így a jelenből nézve jóval 
régebbi  adatokból volt kénytelen a prognózist készíteni. 
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- Az Európai Bizottság Közlekedési és Energiai Főigazgatósága által 2003. 
januárjában készített előrejelzése a közlekedési szektor ÜHG-kibocsátásának 
hasonló mértékű növekedésére számít a vizsgált időszakban (2000-2010 között 
évi 3,7%-os, a 2010-2020 közötti időszakra pedig évi 1,2%-os növekedést 
prognosztizál)110: 

 
15-8. ábra: A kapott előrejelzés összevetése a DG Energy and Transport 2003-as 
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110 Forrás: European Commission, DG for Energy and Transport: European energy and transport 
trends to 2030, 2003. január 
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16. Mezőgazdaság, erdészet és földhasználat-változás 
 

16.1 Növénytermesztési ágazatok 

Az IPCC módszertana szerint a növénytermesztésből származó kibocsátás 
alapadatát az éves szinten megtermelt hozamok adják. Ezen hozamok két tényezőtől 
függenek: a termesztés területétől és a várható hozamoktól. Ezért ezen két 
tényezőre gyakorolt különféle hatások eredőjét kívánjuk prognosztizálni.  

16.1.1 Gabonafélék 

A szántóföldi növények esetében a bázisterület (3 737 millió ha) mértékéig jár az EU 
támogatása (az EU-15 támogatásának 25 %-a), amely a gabonafélék esetében 
kiegészül további 30 %-os nemzeti támogatással (nemzeti „top up”). Ez a támogatási 
szerkezet, valamint a 2003-as szintnél lényegesen magasabb gabonapiaci minimálár 
helyzetbe hozza a gabonatermesztőket. Ennek következtében várható, hogy a 
gabona vetésterülete 2-3 éven belül 10 %-al nő (AKII 2003, 8.). Különösen kedvező 
lesz a jövedelem a kukoricatermelés esetében, ahol akár 6000 Ft tonnánkénti 
nyereség is elérhető, míg a búzánál csak 3000 Ft várható (Az Európai Unió 
Agrárgazdasága 2003, 38). Itt kell megjegyezni azonban azt is, hogy a 
takarmánygabonák magas intervenciós ára jelentősen megdrágítja az 
abrakfogyasztó állattartást (AKII 2003, 8.). 
 
A hozamok alakulásában nem várható nagy eltérés, bár az időjárási szélsőségek 
miatt bizonyos hozamingadozás prognosztizálható. A vetésterület, a termésátlagok 
és az összes termés évenkénti alakulásához lásd a „Növény-prognózis” és az 
„Alapadat-Növények” Excel táblázatokat. 
 
16-1. Táblázat: Gabonanövények várható termésátlagai 
Növény 2004 2005 2006 
Búza 4,6 3,86 3,9 
Rozs 2,55 2,12 2,14 
Árpa 4,2 3,6 3,6 
Zab 2,65 2,32 2,35 
Kukorica 6 6,12 6,18 
Forrás: AKII 2004 

16.1.2 Ipari növények 

Az ipari növények közé az olajnövények (napraforgó, repce), a cukorrépa és a 
burgonya tartozik. Az olajnövények esetében nem várunk jelentős változást sem a 
termőterületben sem a hozamokban, hiszen szükség van a termékre az Unióban, 
valamint a vetésváltás miatt is elengedhetetlen a termesztésük. Továbbá 
elképzelhető, hogy ezen növények energiatermelési alapanyagként is szolgálhatnak 
a jövőben (biodízel). 
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A cukorrépa termesztését kvóta szabályozza, melyet hazánk az elmúlt évek 
termelési eredményei alapján nem merít ki. Ugyanakkor rendkívül olcsó 
importlehetőség kínálkozik Lengyelországból, amelynek mennyisége 2003-ban a 
2002 évi adatokhoz képest tízszeres növekedést mutat (Agrárium 2003, 13). Ennek 
alapján feltételezzük, hogy a hatéves átlagos vetésterület mintegy 30 %-al esik 
vissza 3 éven belül, de a hozam megmarad az átlagos szinten. 
 
Feltételezzük, hogy a burgonya termésátlaga a fokozódó verseny miatt növekedni 
fog a jelenlegi 18 t/ha-ról akár 30 t/ha-ra. Ezen termésátlag elengedhetetlen 
versenyképességünk megőrzéséhez (Az Európai Unió Agrárgazdasága 2003, 25-
26). Ezzel párhuzamosan azonban a termésterület mintegy 40 %-al csökkenhet a 
verseny miatt fellépő értékesítési nehézségek miatt. Ezzel szinten tartható az elmúlt 
évek átlagának megfelelő összhozam. A vetésterület, a termésátlagok és az összes 
termés évenkénti alakulásához lásd a „Növény-prognózis” és az „Alapadat-
Növények” Excel táblázatokat. 

16.1.3 Zöldség-gyümölcs 

A szántóföldi zöldségtermesztés területe mintegy 115 000 ha. Ezen terület is jogosult 
ugyan EU-s föld alapú támogatásra, azonban a nemzeti „top up”-ot már nem kapja 
meg. Továbbá a feldolgozóipari minőségi támogatás is teljesen megszűnt, melyet 
semmi esetre sem képesek kompenzálni a vidékfejlesztési EU-s források. Így 
összességében romlott az ágazat jövedelmezősége, melyet a termésátlagok 
növelésével és hatékonyabb termeléssel képesek kiegyenlíteni. Mivel az 
értékesíthető mennyiségek a Termelési Értékesítési Szövetkezetek segítségével kis 
mértékben még növelhetőek a termésátlagok akár 30 t/ha-os értéket is elérhetnek, 
ugyanakkor a termőterület 80 000 ha körül fog megállapodni (Erdészné 2004). 

16.1.4 Rizs 

Nem számolunk a rizstermő terület és a termésátlag jelentős változásával, így 
feltételezzük, hogy az eddigi átlagoknak megfelelően fog alakulni. A vetésterület, a 
termésátlagok és az összes termés évenkénti alakulásához lásd a „Növény-
prognózis” és az „Alapadat-Növények” Excel táblázatokat. 

16.1.5 Műtrágyázás 

A magyarországi műtrágyafelhasználás jelentősen visszaesett a rendszerváltás után. 
Ezen visszaesést szemlélteti az alábbi két ábra. Az első a teljes N-műtrágya 
felhasználásban és a második az 1 ha mezőgazdasági területre jutó műtrágya 
felhasználásban kifejezve.  
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16-1. ábra: NKP műtrágya felhasználás 1980 és 2002 között 
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Forrás: KSH Mezőgazdasági Évkönyvek 
 
Látható az ábrán, hogy az 1 ha-ra jutó összes műtrágya felhasználás az 1982-84-es 
szinthez képest (241 kg/ha/év) 1991-re töredékére esett vissza (30 kg/ha/év). Bár azt 
1996-tól induló lassú növekedés következtében 2002-ben már elérte a 72 kg/ha/éves 
szintet. Ez azonban még mindig kevesebb mint az 1983-as szint 30 %-a.  
 
Hasonló változásokat mutat, bár rövidebb időtartamban az alábbi ábra, mely a N 
műtrágya összes felhasználást szemlélteti 1990 és 2002 között. 
 
16-2. ábra N-műtrágya felhasználás 1990 és 2002 között 
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Forrás: KSH Mezőgazdasági Évkönyvek 
 
Az 1996-97 közötti mélypont111 után gyakorlatilag újra megközelítettük a N műtrágya 
felhasználásában az 1990-es szintet, ami azonban még mindig csak töredéke (kb. 
30-40 %-a az 1980-as évek szintjének. Ugyanakkor a műtrágyafelhasználás jelenlegi 
szintje is alig több mint az EU átlag 50 %-át (Popp 2004, 1). 
 
A nyolcvanas évek elején kiemelkedő teljesítményt nyújtott a magyar mezőgazdaság 
és a termelési és értékesítési struktúra összehasonlíthatatlan a jelen szerkezettel. 
                                            
111 1996-97 közötti N műtrágyafelhasználás egy nagyságrenddel kevesebb, mint az előző és az azt 
követő évek műtrágya felhasználása. Véleményünk szerint ekkora csökkenés az adat-felvételezés 
rovására írható. 
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Ezért nehéz bármilyen következtetést levonni a nyolcvanas évek színvonalából. 
Tudjuk azonban, hogy a műtrágya felhasználás függ a növénytermesztési ágazatok 
jövedelmezőségétől és a műtrágya árától. Az elmúlt évtizedben a műtrágya 
felhasználás drasztikus visszaesése a termelési struktúra következtében kialakult 
jövedelemcsökkenés és a műtrágya árának jelentős növekedésével magyarázható. 
 
Az elkövetkező 10 évben a szántóföldi növénytermesztési ágazatok, elsősorban a 
gabona ágazat, jövedelmi pozíciója javulni fog, mely a növekvő EU-s támogatások és 
a hazainál magasabb alapárak következménye lesz. Ezzel párhuzamosan várható a 
műtrágya árának bizonyos csökkenése is az import vámok eltörlése és a 
műtrágyatermelés koncentrálódásának következtében. 
 
A környezetvédelmi szempontok figyelembevételének erősödésével, az agrár-
környezetvédelmi programok beindulásával és a biogazdálkodásba bevont területek 
növekedésével azonban a hektáronként kijuttatható N mennyisége korlátozott, N 
érzékeny területeken nem érheti el a 170kg/ha-t. Feltételezzük ugyanakkor, hogy az 
érzékeny területeken a N felhasználás nem fog 90 kg/ha fölé emelkedni. Egyéb 
mezőgazdasági területeken azonban a 200 kg/ha hasznosulandó N mennyiség az 
irányadó, ami kultúrától függően akár 240-270 kg/ha N hatóanyag kijuttatását is 
jelentheti. 
 
Feltételezve a támogatások termelési volumentől való elszakadását (decoupling), 
ugyanakkor a magasabb értékesítési árakat, jelentős mértékű (a 2002 évi 
felhasználás mintegy 2-3-szorása növekedik a felhasználás 2012-ig) növekedés 
prognosztizálható a N műtrágya felhasználásban. A műtrágya felhasználás időbeli 
alakulásáról a „Műtrágya” Excel táblázat tájékoztat. 

16.1.6 Meszezés 

Magyarországon történik meszezés, de mivel ezt jelenleg nem támogatja az állam, 
nem készül róla statisztika. Egyedül az Agrár-környezetvédelmi Program A0101 
számú talajvédő gazdálkodás célprogramjában található támogatás fenntartó 
meszezésre. Ebből lehet következtetni a területek nagyságára és a felhasznált 
dózisra. 2002-ben 5261 ha terület, 2003-ban pedig 5736 ha terület részesült ilyen 
támogatásban (Makovényi 2004). Feltételezzük, hogy az elkövetkező években 6000 
ha körül várható a meszezett területek nagysága és a fenntartó meszezés dózisa 
lesz az irányadó, amely 0,8 t Ca(CO3)/ha dózist jelent. 

16.2 Erdészet 

Az új erdőtelepítések üteme várhatóan felgyorsul. A tervek szerint 2005-ben és 2006-
ban évente 9000, továbbá 2007-2013 között évente 15000 ha új erdő létesül. 
Valószínűsíthető, hogy ezen új erdőterületek elsősorban rossz és közepes minőségű 
szántóterületeken fognak létesülni, mivel a gyepterületek nagy része 
természetvédelmi oltalom alatt áll (Halász 2004). Itt kell megjegyezni, hogy ökológiai 
szempontból még nagyobb mértékű erdőtelepítés várható, mely elérheti a 762000 
ha-t az évtized végéig (Ángyán 1998). 
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Az erdészeti támogatások versenyképesek az új EU-s mezőgazdasági támogatási 
rendszerrel, ezért nem áll fenn annak a veszélye, hogy a rosszabb szántókat is 
inkább művelésben tartják a gazdák a támogatások megszerzésért, tehát biztosan 
lesz elég szántóterület az új erdők telepítéséhez (Halász 2004).  
 
Az elkövetkező 10 évben vágásérett állomány 91 643 000 m3, ami egyenletes 90 %-
os kitermelés mellett 8 247 870 m3 éves kitermelést jelent 2001 és 2010 között. A 
következő dekádban az új telepítések hatására a kitermelhető mennyiség még 
magasabb lehet és elérheti az évenkénti 8 426 520 m3 (Halász 2004). Itt fontos 
megjegyeznünk, hogy az erdészeti gazdálkodásból származó ÜHG kibocsátás 
számításakor eltértünk az IPCC metodológiától, és elhagyva az expanziós arányt a 
hazai tapasztalatra alapozott ipari fa (45%), tűzifa (35%), vágástéri apadék (20%) 
megoszlást alkalmaztuk. Ez azt jelenti, hogy feltételezésünk szerint az expanziós 
arány segítségével kalkulált vágási veszteséget tartalmazza az erdészet által 
alkalmazott 20%-os vágástéri apadék. Ezért nem szükséges a hazai adatokat 
kiegészíteni az expanziós arány által számított hulladék nagyságával. 
 
Az erdészet által kitermelt faanyag évenkénti alakulását az „Alapadat-Erdő” Excel 
táblázat mutatja. Az erdőterület időbeli változását az „Alapadat-Konverzió FF” Excel 
táblázat tartalmazza. 

16.3 A művelési ágak alakulása - konverziók 

A művelési ágak területi arányának változása kihat a területen lévő föld feletti 
biomassza mennyiségére és a talaj mindenkori humusztartalmára, valamint a 
műtrágyázott területek nagyságát is befolyásolja. Attól függően, hogy intenzívebb 
vagy extenzívebb művelésbe vonnak egy területet, csökkenhet vagy nőhet a felszín 
feletti biomassza mennyisége és a talaj humusztartalma illetve nő vagy csökken a 
műtrágya felhasználás.  
 
Ha nő a biomassza és a humusztartalom akkor CO2 megkötésről, ha csökken akkor 
CO2 kibocsátásról kell beszélnünk. A biomassza mennyisége és a humusztartalom 
tehát egyrészt a művelési ág változás következtében, ugyanakkor a humusztartalom 
a folytonos használat következtében is változik (az utóbbi esetében általában 
csökken) (Centeri 2004). 
 
A felszíni biomassza változását az IPCC metodológiája alapján számítottuk, a talaj 
humusztartalmának változásához azonban részben új módszert alkalmaztunk. Ennek 
oka, hogy a magyar és az EU-s humusztartalmi adatok a mérési metodikából 
adódóan eltérnek egymástól (Pirkó 2004), ezért kizárólag a hazai adatokra 
alapoztunk számításainkat, annál is inkább, hiszen Magyarországon található 
Európában az egyik legrészletesebb talaj monitoring rendszer (TIMR), amely három 
évente humusztartalmat is mér. A humusztartalomból együttható segítségével (1,72) 
számítható a széntartalom. 
 
A mérési adatok ellenére igen nehéz megállapítani az egyes emberi beavatkozások 
(művelési ág váltása, folyamatos művelés) közvetlen humusztartalomra gyakorolt 
hatását, hiszen az több tényezőből tevődik össze: 
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♦ Forgatás miatt oxidáció 
♦ Erózió 
♦ Szerkezetromlás következtében defláció 

 
A humusztartalom és annak változása azonban függ a talaj típusától is. Az IPCC 
metodológiában megadott talajcsoportokat (magas aktivitású, alacsonya aktivitású 
talajok stb.) az Agrotopo talajtípusai alapján állítottuk össze szakértő segítségével 
(Centeri 2004). Az egyes csoportokba tartozó talajtípusok humusztartalmának a 
területtel súlyozott átlagát képezve számoltuk ki a csoportok átlagos humusztartalmát 
(Skutai 2004 – lásd a „Humusz” és az „Alapadat-konverzió” Excel táblázatokat). Fő 
talajtípus csoportjaink humusztartalmát az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 
16-2. Táblázat: A talajcsoportok humusztartalma és C-tartalma 
Talajcsoport Humusztartalom [t/ha] C-tartalom [t/ha] 
Termékeny 3,591 2,006
Alacsony termőképességű. 1,879 1,050
Szerves 6,000 3,352
Homokos 1,494 0,834
Vizes 5,678 3,172
(Agrotopográfiai adatbázis, MTA-TAKI) 
 
A humusztartalom időbeli alakulására vonatkozó becsléseinket a „Humuszváltozás” 
Excel táblázat tartalmazza. 
 
Az egyes művelési ágak közötti átjárást, vagyis azt, hogy mely művelési ágból milyen 
művelési ág alakul, szintén rendkívül nehéz megállapítani, hiszen erre vonatkozó 
statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. Ilyen jellegű adatok csak az EU 
csatlakozás következtében bevezetett tábla szintű nyilvántartás (Mezőgazdasági 
Parcellaazonosító Rendszer - MEPAR) alapján lehetséges. Van azonban néhány 
olyan tendencia és szabályozás, amely lehetővé teszi a pontosabb becslést, illetve 
bizonyos konverziók kizárását: 
 

♦ Magyarországon semmiféle erdőterület nem alakítható vissza más 
művelési móddá, tehát itt csak egyirányú konverziókkal számolhatunk. 

♦ Jelentős hazánkban a kivett területek arányának növekedése, amely 
elsősorban szántó és gyepterületek rovására valósulhat meg. 

♦ A támogatás irányainak megfelelően egyre inkább az extenzívebb 
művelési módok illetve a rosszabb szántóterületek gyeppé és erdővé 
alakítása várható.  

 
Az alábbi táblázat Ángyán nyomán (1998) a várható konverziókat mutatja ,melyeket 
az extenzív szcenárió esetében vettünk figyelembe. 
 
16-3. Táblázat: Ökológiai szempontból indokolt konverziók 
533 ezer ha gyep → erdő 
229 ezer ha szántó → erdő 
788 ezer ha szántó → gyep  
503 ezer ha intenzív szántó → extenzív szántó  
Forrás: Ángyán et al., 1998 
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A következő ábrán a fő művelési ágak egymáshoz viszonyított alakulását mutatjuk be 
az elmúlt 20 év statisztikai adatain. 
 
16-3. ábra: Művelési ágak alakulása, ha 
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Forrás: Mezőgazdasági évkönyvek 1992, 1998, 2002 KSH 
 
Az ábrákról leolvasható, hogy míg a szántó és gyepterület csökkent, (ahogyan az 
ábrán nem szereplő gyümölcsterület is) a kivett terület és az erdő terület nőtt. 
 
A fentieket alapján összegeztük az általunk valószínűsített konverziós folyamatokat. 
Ebben a tekintetben két forgatókönyvet dolgoztunk ki: egy extenzív és egy intenzív 
földhasználat alakulást. A két szcenárió részletes leírását lásd később. 
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16-4. Táblázat: Extenzív és intenzív földhasználat változási forgatókönyvek, ha 

Konverzió 1993 2003 2012 
extenzív 

2012 
intenzív 

Konyhakert→kivett 169 677       
Nádas, halastó→kivett 138 623       
Szántó→kivett 0 197 000 50 000 100 000
Gyep→kivett 0 17 800 5 000 10 000
Ültetvény→kivett 0 12 000     
Gyep→szántó 31 200       
Ültetvény→szántó 0       
Ültetvény→gyep 0       
Szántó→gyep     788 000   
Gyep→ültetvény   5 300     
Szántó→ültetvény         
Szántó→erdő 0   229 000 117 000
Ültetvény→erdő 46 800       
Gyep→erdő 91 400 11 200 533 000   
Konyhakert→erdő 133 523       
Gyep→konyhakert   60 700     
Ültetvény→nádas, halastó   26 400     

 
 
A konverziók évenkénti alakulását a „Művelési ágak és az „Alapadat-Konverziók FF”, 
valamint az „Alapadat-Konverziók FA” Excel táblázatok tartalmazzák. 
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16.4 Állattenyésztési ágazatok 

Az IPCC módszertana alapján az állattartásból származó ÜHG kibocsátás szoros 
kapcsolatban áll a mindenkori állatlétszámmal és a keletkezett trágya trágyakezelési 
módok közötti megoszlásával, prognózisunkban elsősorban ezen tényezőkre 
fókuszálunk. 
 
Az EU csatlakozás következtében az állattartók növekvő támogatásokkal 
számolhatnak 2010-ig a mindenkori kvótán belül. Várható azonban, hogy 2005-től, 
de legkésőbb 2007-től új támogatási rendszer (egységes farmtámogatási rendszer) 
lép életbe a jelenlegi helyett. Ennek értelmében a kifizetések alapja már nem az 
állatlétszám, hanem termelés volumenétől függetlenül a gazdaság átlagos 
jövedelemszintje, tehát a támogatáshoz való jogosultságnak nem feltétele az 
állattartás (decoupling). Ez várhatóan csökkenti a termelés kedvet. Ugyanakkor 
lehetőség van olyan rendszer kialakítására is, ahol részben mégis figyelembe veszik 
a tartott állatok létszámát (recoupling). Magyarország számára így lehetővé válik, 
hogy 50 %-os mértékben fenntartsa az állatalapú támogatási rendszert (Stefler 
2004). Ezzel a megoldással ellensúlyozható lesz az egységes farmtámogatási 
rendszer állatlétszám csökkentő hatása. Egyelőre azonban bizonytalan, hogy 
Magyarország milyen mértékben kívánja megvalósítani a recoupling jellegű 
állattartási támogatási rendszert.  
Az állatállomány nagyságának és a keletkezett trágya kezelésének évenkénti 
változását az „Alapadat-Állatok” és az „Alapadat-Állati ürülék” Excel táblázatok 
tartalmazzák. 

16.4.1 Szarvasmarha 

A szarvasmarha állomány számának becslésekor külön kell értékelnünk a két 
alapvető hasznosítási irány (tejelő és hústermelő) fejlődési lehetőségeit. 
 
A tejelő szarvasmarha állomány számának alakulását jelentősen befolyásolja az EU 
támogatási és kvótarendszere. Magyarország számára a tejkvóta mértéke 1947 
millió kg, amely mennyiség fölött a termelők nem kaphatnak támogatást, sőt illeték 
fizetésére kötelezhetik őket. Ez a kvóta kb. 325000 db tejelő tehénnel megtermelhető 
lenne hazánkban. 2003-ban 298000 tejelő tehén volt csak az országban, de 2002-
ben számuk már elérte a 338000 db-ot és így a 2002 évi tejtermelés 77740 kg-al 
több volt a kvótánál. 
 
A fokozódó verseny miatt hosszú távon a tejtermelés kvótát a termelés fölső 
korlátjának is tekinthetjük, hiszen támogatás nélkül és illeték fizetése mellett nem 
valószínű, hogy bármelyik termelőnk is versenyképes lesz. A kvóta mellett további 
korlátot jelent a tejtermelés jövedelmezősége, ami csatlakozásuk után a csökkenő 
átvételi ár miatt egyre kisebb lesz (Nyárs, Papp Vőneki 2004). A túltermelés 
következtében nehézséget jelent a kialakuló értékesítési gondok megoldása - annál 
is inkább, mivel a magyar nyers tej a környező országokkal összehasonlítva drágább 
- valamint a szigorodó minőségi követelményeknek való megfelelés (Agrárium 2004, 
11-16). Magyarországon jelenleg a hazai tejfogyasztást 400 millió literrel meghaladó 
termelés van, melynek felszámolásához mintegy 66700 db tehénnel kellene 
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csökkenteni az állományt (ez a 2003-a állomány 22 %-a). Ezért várható, hogy csak a 
nagyobb méretű, korszerű tejgazdaságok lesznek életképesek és a tejelő 
tehénállomány mintegy 94000 db-al csökken (Varga 2003,16). A tejelő 
tehéntartásban a nagyüzemi állattartási körülmények elterjedése várható, amelynek 
következtében növekedhet a hígtrágyás trágyakezelés. 
 
A vágómarha termelés esetében is EU-s kvóta van, mely az adható állatprémium 
létszámbeli felső határát jelenti. Ennek alapján Magyarország 117000 db húshasznú 
tehénre, 235998 db vágómarhára és 94620 db 9 hónapnál idősebb hízóbikára vagy 
tinóra kaphat támogatást. 2003-ban hazánkban 78000 húshasznú tehén volt, tehát 
jelentős bővítési lehetőség előtt áll az ágazat. Kedvező tényező, hogy a 
magyarországi vágómarha árak alacsonyabbak az EU átlagnál és az EU-ban 
folyamatosan csökken a termelés. Ezért a folyamatosan növekvő támogatás és a jó 
értékesítési lehetőségek következtében nőhet az ágazat jövedelmezősége (Nyárs, 
Papp, Vőneki 2004). A fentiek alapján várható, hogy 4-5 éven belül 100000 db-al nő 
az állomány.  
 
Jelenleg inkább a kötött tartás jellemző a húsmarhatartásra, de várhatóan ez a 
legeltetés irányába fog eltolódni. Meg kell jegyezni azonban, hogy a rendezetlen és 
elaprózott legelő birtokviszonyok, valamint a megemelkedett terület alapú támogatás 
megnehezíti a legelőterületek kihasználását és akár gátat is vethet az ágazat 
fejlődése elé. 

16.4.2 Ló 

A lóállomány jelenleg 80 edb állatot számlál, amely azonban mindenképpen csökkeni 
fog a közel jövőben, akár 5-8 %-al. Hosszú távon (10 év) további csökkenés 
prognosztizálható, melynek következtében 50 000 darabos állomány tekinthető 
reálisnak. Ennek oka a támogatások jelentős csökkenése és átstrukturálódása 
(Kőrösi 2004). 

16.4.3 Juh 

A juh esetében a húsmarhatartásban használt támogatási rendszerhez hasonló 
rendszer működik. Magyarország juhtartási kvótája 1146000 anyajuh, melynél 
valamivel nagyobb volt az állomány 2003-ban (1281000 db). Kedvezőtlenül érinti a 
juhágazatot is (akárcsak a húsmarha tartást) az EU-s földalapú támogatási rendszer 
bevezetése és az elaprózott birtokstruktúra. Ez megnehezíti a legelők szerzését és 
bérlését. Az állatjóléti szabályok teljesítése is nagy terhet jelenthet. Kedvező tényező 
azonban, hogy az EU önellátása juhhúsból csupán 83 %-os, és jelentős a kereslet a 
magyar bárányok iránt (olasz piac). Bár itt a hagyományosan jó piaci pozíciónkat 
veszélyezteti a fokozódó román export (Nyárs, Papp Vőneki 2004). Tovább javíthatja 
az ágazat jövedelempozícióját azonban a Termelési és Értékesítési Szövetkezetek 
fejlődése. Ezen folyamatok eredőjeként várható, hogy az állomány létszáma mintegy 
2-300000 db-al állapodik meg a kvóta fölött (Sáfár 2004). 
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16.4.4 Sertés 

A sertéstermelés (a baromfihoz hasonlóan) ún. „könnyű piacszabályozás” alá eső 
ágazat. Itt elsősorban a piaci viszonyok meghatározóak és a versenyelőny jelent 
kapacitásbővítési lehetőséget. Éppen ezért súlyos gond, hogy hazánkban alacsony 
az üzemi koncentráció és a termelési hatékonyság (Nyárs, Papp Vőneki 2004). 
Csatlakozásunk eredményeként a verseny tovább fokozódása várható, amit a 
harmadik országból érkező vágósertésekre vonatkozó vámok csökkenése növel. A 
nemzeti támogatások megvonás következtében az ágazat jövedelmezőségének 
folyamatos romlása prognosztizálható, melyet tovább terhel az állatjóléti előírásoknak 
való megfelelés beruházás szükséglete (Nyárs, Papp Vőneki 2004). 
 
15 évvel ezelőtt mintegy 15 millió sertést tartottak az országban, mára számuk kb. 5 
millióra csökkent (Agrárium 2003, 10). Mivel az EU sertés felvásárlási árai 
alacsonyabbak a hazainál és az Unió szintén túltermeléssel küzd, várható az EU-15 
hazánkba történő exportjának növekedése és elképzelhető a hazai EU-ba irányuló 
export akár teljes visszaszorulása is (Agrárium 2003, 10). Egyes vélemények szerint 
az árak a mostani állomány kb. 3-3,5 millió db-ra való csökkenése után 
stabilizálódhatnának (Agrárium 2004, 11-16). 
 
A versenyképesség fokozása miatt egyre nagyobb sertéstelepeken fog 
koncentrálódni az állomány, ahol várhatóan a hígtrágya kezelés lesz irányadó. A 
higiéniai előírások miatt azonban nőhet a biogázeljárások gyakorisága és 
elképzelhető, hogy a keletkező trágya mintegy felét így fogják kezelni (Kádár 2004). 

16.4.5 Baromfi 

A baromfi ágazat esetében nincsenek olyan szabályozások, mint a szarvasmarha, 
vagy a juh ágazatban. Itt is, akár a sertésnél, sokkal inkább a piaci viszonyok 
szabályoznak, mint a kvóták, vagy a támogatások. Az ágazat szempontjából 
kedvező, hogy a baromfifogyasztás világviszonylatban növekszik és hazánkban is a 
baromfihús fogyasztása első helyre került megelőzve a marha- és a sertéshús 
fogyasztását (Földi 2004). Ezzel párhuzamosan a hazai baromfifeldolgozók forgalma 
6-10 %-al nő évente. Mindemellett a hazai export stagnál és az import visszaesőben 
van, de összességében nőhet az új tagállamok baromfiexportja a régi tagállamokba 
(Az Európai Unió Agrárgazdasága 2003, 38). Figyelembe kell venni azonban, hogy 
Magyarország baromfitermelő adottságai jobbak, mint az EU-é, ezért várható, hogy 
az ágazat jelenlegi súlya megmarad. Ugyanakkor hátrányosnak ítélhető a termelési 
infrastruktúra, melynek felújításához jelentős beruházásokra lenne szükség. 
 
A fentieket figyelembe véve az optimista megítélés szerint mintegy 10 %-al még 
nőhet az ágazat kapacitása (Földi 2004), azonban a pesszimista vélemények a 
termelés kis mértékű (2-3 %-os) visszafogástól tartanak. Az extenzív szcenáriónkban 
a pesszimista, az intenzív szcenáriónkban az optimista becslést vettük figyelembe. 
Az ágazatban keletkező trágya mélyalmos vagy ketreces rendszerekből származik, 
de mindkét esetben szilárd, esetleg szárított formában tárolják (Földi 2004). 
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16.5 Szcenáriók 

A mezőgazdaságban keletkező ÜHG kibocsátás és elnyelés számításaihoz 
szükséges alapadatok jövőre vonatkozó becsléseinél két megközelítést 
alkalmaztunk, melynek következtében két szcenárió kialakítását végeztük el. A két 
megközelítés közül az első a mezőgazdasági termelés a lehetőségekhez mért 
intenzifikálását tételezi föl. Ennek feltétele, hogy a mezőgazdaság árutermelési 
funkciója erősödjön és újra előtérbe kerüljön. 
 
A másik megközelítés a mezőgazdaság extenzifikálását vetíti előre, és feltételezi az 
egyre inkább természetközeli termelési rendszerek elterjedését, a műtrágyák 
csökkentett használatát, az agrár-környezetvédelmi program előírásainak megfelelő 
termelési gyakorlat fokozott elterjedését. A fenti szcenáriók feltételezéseit szem előtt 
tartva a számítások alapadatait az alábbiak szerint alakítottuk ki. 
 
16-5. Táblázat: Az ÜHG emisszió számításokhoz szükséges alapadatok 

Alapadat Intenzifikáció Extenzifikáció 
Tejelő tehén 
állomány 

4 évig évenként 16675 db-al 
csökkenve az állomány 
összesen 66700 db-al lesz 
kevesebb 

4 évig évenként 23500 db-al 
csökkenve az állomány 
összesen 94000 db-al lesz 
kevesebb 

Húshasznú 
tehénállomány 

5 év alatt évenként 7800 db-al 
növekedve 39000 db-al lesz 
több 

5 év alatt évenként 7800 db-al 
növekedve 39000 db-al lesz 
több 

Bika állomány 4 évig 10 %-al nő, aztán stagnál 4 évig 10 %-al nő, aztán stagnál 
Növendék 
szarvasmarha 
állomány 

5 év alatt évenként 10020 db-al 
növekedve 50100 db-al lesz 
több 

5 év alatt évenként 10020 db-al 
növekedve 50100 db-al lesz 
több 

Juh állomány 2003-tól 6 éven át 2 %-al 
növekedve 300000 db-al a kvóta 
fölött állapodik meg az állomány 

2003-tól 6 éven át 2 %-al 
növekedve 300000 db-al a kvóta 
fölött állapodik meg az állomány 

Sertés 
állomány 

A sertésciklus okozta hullámzást 
figyelembe véve 4,3 és 4,9 millió 
db között állapodik meg a 
létszám 

3,5 millió db körül állapodik meg 
a létszám 

Baromfi 
állomány 

2003-tól évi 1-2 %-al növekedve 
2003-as állomány fölött 10 %-al 
állapodik meg az állomány 

A 2003-as állományhoz képest 
évente 1 %-os csökkenéssel a 
2003-as állománynál 3 %-al 
kisebb állománylétszámnál 
állapodik meg a darabszám 

Trágyakezelés A sertés trágyakezelés egyre 
inkább a hígtrágyás nagyüzemi 
rendszereket alkalmazva 52 %-
os biogázzal történő erjesztést 
valósít meg 2012-ig 
A baromfitrágya 100 %-ban 
mélyalmos 2004-től 

A sertés trágyakezelés egyre 
inkább a hígtrágyás nagyüzemi 
rendszereket alkalmazva 52 %-
os biogázzal történő erjesztést 
valósít meg 2012-ig 
A baromfitrágya 100 %-ban 
mélyalmos 2004-től 

Gabonák  2005-2007 között a 2000 és 2005-2007 között a 2000 és 
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2003 közötti átlagos vetésterület 
10 %-al gyarapszik, a 
termésátlag az átlagnak 
megfelelően alakul 

2003 közötti átlagos vetésterület 
10 %-al gyarapszik, a 
termésátlag az átlagnak 
megfelelően alakul 

Cukorrépa A vetésterület a 2000 és 2003 
közötti átlagos vetésterület 
bázisán évenként 1 %-al 
csökken 3 évig 

A vetésterület a 2000 és 2003 
közötti átlagos vetésterület 
bázisán évenként 1 %-al 
csökken 3 évig 

Napraforgó Vetésterület a 2000 és 2003 
közötti átlagos vetésterületnek 
megfelelően alakul, a hozam az 
átlag körül alakul 

Vetésterület a 2000 és 2003 
közötti átlagos vetésterületnek 
megfelelően alakul, a hozam az 
átlag körül alakul 

Burgonya Vetésterület a 2000 és 2003 
közötti átlagos vetésterületnek 
megfelelően alakul, a hozam 
2012-re eléri a 30 t/ha-os 
értéket  

Vetésterület a 2000 és 2003 
közötti átlagos vetésterületnek 
megfelelően alakul, a hozam 
2012-re eléri a 30 t/ha-os 
értéket 

Konverziók A szántóterület 100000, a 
gyepterület 10000 ha-al csökken 
2004 és 2012 között egyenletes 
ütemben 
Az erdőterület 117000 ha-al 
gyarapszik a szántóterület 
rovására a prognózis erdőnél 
leírtaknak megfelelő ütemben 

Megvalósulnak az ökológiai 
indíttatású konverziók 2004-
2012 között évenként 
egyenletes ütemben 

Műtrágya A konverziók a mezőgazdasági 
terület nagyságára gyakorolt 
hatása és az agrár-
környezetvédelmi területek 
gyarapodása alapján: 
• az agrár-környezetvédelmi 

területek csupán évente 
megduplázódnak 2006-ig, 
majd területük évi 1 %-al nő. 
Ezeken a területeken max. 
170 kg/ha N juttatható ki 

• ennek a mennyiségnek a 
kijuttatása a valóságban csak 
töredékében, de ugyanakkor 
növekvő ütemben valósul 
meg (korrekciós tényező), de 
max csak 70 %-ban 

• az egyéb területeken a 
korrekciós tényező 
figyelembevételével 170 
kg/ha N hatóanyag juttatható 
ki 

 

A konverziók a mezőgazdasági 
terület nagyságára gyakorolt 
hatása és az agrár-
környezetvédelmi területek 
gyarapodása alapján: 
• az agrár-környezetvédelmi 

területek nagysága 2006-ig 
eléri a tervezett 960 ezer ha-t, 
majd évi 10 %-al nő 2012-ig. 
Ezeken a területeken max. 
170 kg/ha N juttatható ki 

• ennek a mennyiségnek a 
kijuttatása a valóságban csak 
töredékében, de ugyanakkor 
növekvő ütemben valósul 
meg (korrekciós tényező), de 
max csak 50 %-ban  

• az egyéb területeken a 
korrekciós tényező 
figyelembevételével 170 
kg/ha N hatóanyag juttatható 
ki 

 
 
 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 

259

16.6 Eredmények 

A szcenáriók a különböző alapadatoknak megfelelően egymástól jelentősen eltérő 
eredményeket adtak. 2003-ban, mivel a szcenáriók még nem váltak szét, az alábbi 
egységes adatokat kapjuk, ahol szembetűnően magas a talajból származó emisszió. 
 
16-6. Táblázat: ÜHG kibocsátás az utolsó két évben és a nulladik évben, CO2 egyenértékben 
Forrás 2001 2002 2003 
Bendőerjesztés 1 953 205 1 928 966 1 821 937 
Trágyakezelés 1 661 049 1 705 160 1 623 488 
Rizstermesztés 5 614 5 047 5 047 
Égetés 169 802 133 028 99 311 
Konverzió - biomassza 819 432 812 355 805 278 
Erdő -840 061 -840 061 -840 061 
Talaj 6 710 242 6 907 459 8 034 736 
Összesen: 

t C
O

2 e
gy

en
ér

té
k/

év
 

10 479 282 10 651 954 11 549 736 
 Gg 10 479 10 652 11 550 
 

 
16-4. ábra: ÜHG kibocsátások megoszlása forrásonként, 2003, tCO2 eq/év 
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Az intenzív termelési irányt feltételező fejlődési prognózis az alábbi táblázatban 
összefoglalt eredményeket adta 2012-ben. 
 
16-7. Táblázat: ÜHG kibocsátás az intenzív forgatókönyv utolsó három évében, CO2 
egyenértékben 
Forrás 2010 2011 2012 
Bendőerjesztés 1 763 560 1 771 456 1 752 434 
Trágyakezelés 3 055 225 3 171 731 2 891 057 
Rizstermesztés 5 047 5 047 5 047 
Égetés 156 977 156 994 156 994 
Konverzió - biomassza -465 006 -533 756 -602 506 
Erdő -840 061 -858 257 -858 257 
Talaj 11 711 530 12 360 038 12 786 651 
Összesen: 

t C
O

2 e
gy

en
ér

té
k/

év
 

15 387 273 16 073 254 16 131 421 
 Gg 15 387 16 073 16 131 
 
16-5. ábra: ÜHG kibocsátások megoszlása forrásonként, 2012, tCO2 eq/év; INTENZÍV szcenárió 
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Az extenzívebb fejlődést feltételező elképzelés adatai alapján a fentiekhez képes 
sokkal kedvezőbb az emisszió. Ennek oka az erdőterületek jelentős növekedéséből 
adódik. Ezt mutatja az alábbi táblázat és ábra. 
 

16-8. Táblázat: ÜHG kibocsátás az intenzív forgatókönyv utolsó három évében, CO2 
egyenértékben 
Forrás 2010 2011 2012 
Bendőerjesztés 1 637 695 1 637 695 1 637 695 
Trágyakezelés 2 388 586 2 388 586 2 388 586 
Rizstermesztés 5 047 5 047 5 047 
Égetés 156 977 156 994 156 994 
Konverzió - biomassza -9 408 291 -11 130 103 -11 246 628 
Erdő -840 061 -858 257 -858 257 
Talaj 9 116 212 8 963 644 8 806 345 
Összesen: 

t C
O

2 e
gy

en
ér

té
k/

év
 

3 056 165 1 163 608 889 783 
 Gg 3 056 1 164 890 
16-6. ábra: ÜHG kibocsátások megoszlása forrásonként, 2012, tCO2 eq/év; EXTENZÍV szcenárió 
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A gázonkénti kibocsátásokat éves bontásban az 1. függelékben található 2 táblázat 
tartalmazza az intenzív és az extenzív szcenárió esetében. 

 
Annak meghatározása, hogy melyik szcenárió megvalósulásának van nagyobb esélye, 
igen nehéz feladat. Ezért inkább csak azon feltételek megfogalmazására vállalkozunk, 
amelyek bekövetkezése egyik vagy másik szcenárió megvalósulását segíti elő. 
 
Az intenzív szcenárió megvalósulásának egyértelműen kedvez a gazdaságilag 
hatékony mezőgazdasági termelést folytató nagybirtokokat előnyben részesítő 
mezőgazdasági politika. Ilyen tulajdonképpen az ország jelen mezőgazdasági 
politikája is. Ezen irány megvalósulásához, azonban a hatékony tömegtermelés által 
létrehozott termények, termékek értékesítését is meg kell oldani, ami azonban egyre 
nehezebb feladat lesz a túltermeléssel küszködő EU és az egyre hatékonyabban 
termelő keleti és újvilági gazdaságokkal szemben. 
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A fentiekkel ellentétben, ha a hazai agrárpolitika célja inkább a mezőgazdaság 
környezet-és tájvédelmi valamint társadalmi funkcióinak erősítése mellett az ehhez 
kapcsolódó kedvezőbb és várhatóan nagyobb összegű brüsszeli támogatások 
lehívása lesz, inkább az extenzív szcenárió megvalósulására számíthatunk. 
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