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Összefoglalás: 2005. év márciusában indult a CIVITAS II. elnevezésű program, amelyben a fran-

ciaországi Toulouse, a szlovéniai Ljubljana, a dániai Odense és az olaszországi Velence városok-

kal Debrecen alkot konzorciumot.  Ez az uniós pályázati lehetőség elsősorban a közepes méretű 

európai városokat kívánja élhetőbbé tenni közlekedési fejlesztésekkel. A Debrecenben zajló négy-

éves munka egyik részfeladata a „Tiszta és környezetbarát járművek”, amelynek koordinálását a 

DE. ATC AVK végzi. A projekt keretében többek között megvizsgáltuk a biodízel felhasználásának 

várható gazdasági hatásait is a debreceni tömegközlekedésben. Az alkalmazást elsősorban nem 

technikai és piaci, hanem gazdaságossági-jogszabályi akadályok gátolják, amelyeket részletezve és 

számszerűsítve a tanulmányban mutatunk be. 
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Bevezetés 
 

A megújítható energiaforrások közül az ember 

energetikai céllal a biomasszát hasznosítja a 

leghosszabb ideje, a technika fejlődése ugyan-

akkor idővel más, nagy energiasűrűségű és 

relatíve olcsóbb energiaforrások alkalmazását 

tette lehetővé, amelynek következményeképpen 

 
 
1 egyetemi docens 
2 ügyvivő szakértő 

a biomassza és az egyéb alternatív energia-

hordozók hasznosítása háttérbe szorult, elő- 

ször a szén, majd a szénhidrogén-bázisú ener-

giahasználat hódított teret. A kőolajnak és 

földgáznak a kitermelése egyre drágább, a 

kőolaj-készletek jórészt politikailag instabil 

területeken találhatók, tehát importjuk Európa 

részére bizonytalansággal terhelt, a készle- 

tek már belátható időn belül kimerülnek és 

igen nagy – ráadásul csak hosszabb távon ér-

zékelhető – veszélyt jelent a környezetszeny-
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nyezés, valamint a hulladékok növekvő meny-

nyisége is. Ezek azok az okok, amiért globális 

szinten újra előtérbe került a megújítható erő-

források, így a biomassza hajtóanyag-célú 

hasznosítása is. 

 

Annak oka, hogy a megújítható hajtóanyagok 

közül a legjelentősebb a biomassza, abban 

rejlik, hogy – a nap-, illetve szélenergiával 

szemben – lehet szállítani, tárolni, készletezni, 

tehát folyamatos energiaellátást tesz lehetővé. 

Ugyanakkor a többi alternatív energiaforrással 

együtt hátránya, hogy a szénhidrogénekhez 

viszonyítva kicsi az energiasűrűsége.  

 

A megújuló hajtóanyagok felhasználása az 

Európai Unióban – és egyéb országokban is – 

mind jobban tért hódít. Elterjedésében környe-

zetvédelmi, energiatakarékossági, élelmiszer-

túltermelést mérséklő indokok mellett a mező-

gazdasági termelők (burkolt) támogatása és a 

vidéki kistérségek fejlesztése játszik főszere-

pet. Az olajfogyasztó országokban a bioüzem-

anyagot szolgáltató termények hazai termesz-

tése lehetővé teszi importköltségeik visszafo-

gását és ezzel párhuzamosan az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásának csökkentését is, 

valamint a mezőgazdasági szektorban dolgo-

zók életszínvonalának javítását. A bioüzem-

anyagok elterjedése egyben javítja az olajfi-

nomító ipar kapacitásának kihasználását is, 

ami hozzájárulhat az üzemanyagárak csökke-

néséhez.  

A 2003–2015 közötti évekre vonatkozó hazai 

közlekedéspolitika három prioritásából az 

egyik a környezetkímélő közlekedési rendszer 

megteremtését irányozza elő, környezetbarát 

közlekedési módok alkalmazásával. A nagyvá-

rosi közlekedés légszennyező hatása – a kon-

centrált előfordulás miatt – fokozottan jelent-

kezik, csökkentése környezetvédelmi szem-

pontból kiemelkedő jelentőségű. Ennek egyik 

lehetősége a tömegközlekedés fejlesztése a 

személygépkocsi-forgalommal szemben, ami-

nek hatása megújuló üzemanyagok alkalmazá-

sával tovább javítható. 

 

1. A biodízel kereslet-kínálati viszonyai 

a térségben 

 

A biodízel iránti keresletet a közeljövőben 

várhatóan elsősorban három tényező fogja 

meghatározni: 

• Felhasználása nemcsak az előállítás helyén 

lehetséges, gazdaságosan szállítható és be-

keverhető a gázolajba, tehát nem jelent kor-

látot a keresletében a helyi piac. 

• Az EU és a kapcsolódó hazai jogszabályok 

– egymásnak némileg ellentmondva – előír-

ják a bio-hajtóanyagok minimális arányát, 

amely azonban nemcsak biodízellel, hanem 

bio-etanollal is teljesíthető. 

• Gazdaságossági tényezők, amelyek közül 

meghatározó a világpiaci olajár és a haj-

tóanyag nettó árát terhelő adótartalom vál-

tozása, valamint – a szállítási költségek mi-

 51



att – a bekeverésre jogosultak meghatáro-

zása.  

 

Bár a keresleti viszonyok alakulásában az or-

szágos adatok a meghatározók, a hazai bio-

dízel-előállítás jelenlegi minimális szintje indo-

kolttá teszi a helyi fogyasztás vizsgálatát is. 

Debrecen ugyan viszonylag közel – mintegy 

110 km-re – helyezkedik el az egyetlen műkö-

dőképes hazai biodízel-üzemtől (Kunhegyes) és 

körülbelül 70 km-re a másik, befejezés előtt 

álló teleptől (Mátészalka), ezek kapacitása és 

jövőbeni működése azonban többféle bizonyta-

lansággal terhelt, így kedvezőtlen esetben aka-

dályozhatja a biodízel-fogyasztás felfutását. 

 

A CIVITAS II. program keretében két, jelen-

tős járműparkkal rendelkező cég tervezi a 

biodízel kipróbálását, kedvező tapasztalatok 

esetén pedig hosszabb távú alkalmazását, a 

Hajdú Volán RT (későbbiekben HV) és a Haj-

dú-Bihar megyei Állami Közútkezelő Kht (ké-

sőbbiekben ÁKK). 

 

A biodízel országos kereslete 2010-ben várha-

tóan a következők szerint alakulhat: 

• motor-átalakítás nélkül felhasználható az 

autókban: 0,9–1 Mt, 

• az EU-elvárások, a hazai jogszabályok és a 

MOL fejlesztései alapján: 0–215 et. 

 

Garantált piaci keresletre tehát nem lehet szá-

mítani, a jelenlegi – azonban rendkívül válto-

zékony – közgazdasági-jogi feltételrendszer 

alapján 149 Ft/l ár alatt viszont gyakorlati- 

lag korlátlan mennyiség eladható lenne, mert 

ennek bekeverési, szállítási, forgalmazási hát-

tere jóval nagyobb kapacitással rendelkezés- 

re áll. 

 

Ugyanezen ár alatt Debrecenben a következő 

keresletre lehet számítani: 

• A MOBILIS program keretében zajló kísér-

letek során, évente: 22,6 t/év, 

• Ezt követően, 

– ha ugyanazon buszoknál bevezetnék az 

alkalmazást: 12–62 t/év,  

– ha ugyanazon busztípusnál bevezetnék 

az alkalmazást: 240–1196 t/év 

– ha minden dízelüzemű busznál bevezetnék 

az alkalmazást: 1,5–7,7 et/év 

a biodízel keveréken belüli arányának függvé-

nyében. A fogyasztáson belül – elsősorban a 

jövőbeni alkalmazásnál - meghatározó a Hajdú 

Volán felhasználása. 

 

A kínálati viszonyok tekintetében az összes 

hazánkban megtermelt – szigorúan elméleti 

szempontból érdekes – olajmag-mennyiség, 

amely jelenleg teljes egészében élelmiszeripari 

célt szolgál: 

 

2004-ben  

• országos szinten: 1,5 Mt; 

• az Észak-Alföldi Régióban: 310 et; 

• Hajdú-Bihar megyében: 62 et. 
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Átlagos évjáratban • Észak-Alföldön ténylegesen összegyűjtve: 

350–450 t/év; • országos szinten: 1–1,2 Mt; 

• Észak-Alföldön keletkezik: 2–2,5 ezer t/év. 

 

• az Észak-Alföldi Régióban: 200–220 et; 

• Hajdú-Bihar megyében: 52–55 et. 

 A biodízelüzembe szállítás és tisztítás költsé-

gei – távolságtól függően – 70–100 Ft/l-re 

becsülhetők. 

A debreceni-kunhegyesi térségben előállítható 

olajmag mennyisége jelenleg 11–13 ezer t/év, 

amely élelmiszeripari felhasználásra kerül. 

Ennek levonásával a térségben a biodízel-

előállításra megtermelhető rész, amely befo-

lyásolja a debreceni felhasználás biztosítására 

előállítható mennyiséget: 

 

2. A gazdaságosság vizsgálata 

 

A biodízel felhasználásában jelentkező nehéz-

ségek valószínűleg nem technikai, hanem gaz-

daságossági problémákból fognak adódni a 

program és azt ezt követő időszak során. Fo-

gyasztói oldalról vizsgálva a biodízel önkölt-

ségét, a jelenlegi helyzet a következőkben ösz-

szegezhető (250 Ft/l bruttó gázolajárral szá-

molva, 1. táblázat): 

• a művelés alól kivont területek egyharma-

dával növelve: 9–10 ezer t/év; 

• a vetésforgó által megengedett maximum: 

54–57 ezer t/év; 

• ehhez még hozzáadva a fajtákban és az in-

tenzív termelésben rejlő potenciált: 90–95 

ezer t/év. 

 

 

A kísérleti célra beszerzett biodízel a vissza-

szállítás költségei miatt a részben igénybe ve-

hető jövedéki adókedvezmény ellenére drá-

gább, mint a jövedéki adóval terhelt, ám köz-

forgalomba kerülő bio-hajtóanyag. Figyelembe 

véve az biodízel-előállítás hatásfokát (32–42 

%(m/m)), egy tonna olajmagból 360–460 l 

biodízel állítható elő. A maximális alapanyag-

költség ebben az esetben a következőképpen 

alakul: 

2004-ben a repce ára 50 eFt/t, a napraforgóé 

59,5 eFt/t volt, az árak változását alapvetően a 

világpiaci ár befolyásolja. 

 

A használt étolajnak csak kiegészítő szerepe 

lehet. Mennyisége a következőképpen becsül-

hető: 

• országos szinten ténylegesen összegyűjtve: 

4–5 ezer t/év; 

• országos szinten keletkezik: 10–15 ezer 

t/év; 

 

 

• jövedékiadó-mentes biodízel: 67–85 eFt/t; 

• jövedéki adóval terhelt biodízel: 36–46 eFt/t; 

• kísérletek során: 32–41 eFt/t. 
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1. táblázat 
A biodízel maximális ára a különböző fogyasztóknál, Ft/l 

 
Résztvevő Maximális biodízel-ár* Különbség az előző résztvevőhöz képest  
Lakosság 222 137 – gázolajhoz képest: fűtőérték, KKKSZD 
HV, ÁKK 177   92 95 ÁFA 
MOL 167   82 71 szállítási költség 

130   45 34 a biodízel előállításának technológiai költségei Kunhegyes** 
185 100 89 a melléktermékek értéke 

Forrás: saját kalkuláció 
Jelmagyarázat:                * jövedékiadó-mentes, jövedéki adóval terhelt, illetve a kísérletek során jelentkező árak. 

** a különböző technológiák átlagértéke 
 
Mindezzel szemben a biodízelt – technológiá-

tól függően – 132–172 Ft/l önköltségen lehet-

ne előállítani a felvázolt három technológiával, 

55 eFt/t fajlagos alapanyag-költség mellett. 

Mindezekből az a következtetés vonható le, 

hogy a biodízel – maximum 5%-ban keverve a 

gázolajhoz – jelenleg nyereségesen alkalmaz-

ható lenne. Amennyiben viszont a jövedéki-

adó-kedvezmény nem vehető igénybe, a verti-

kum gazdaságilag életképtelen a legjobb elér-

hető technológia és megfelelő méretű üzem 

esetén is. A biodízel jövőbeni alkalmazásának 

gazdaságosságát elsősorban a következő té-

nyezők befolyásolják: 

• jogszabályi környezet; 

• alapanyag-költség; 

• biodízelüzem mérete; 

• biodízelüzem technológiája; 

• melléktermékek hasznosítása; 

• gázolajár; 

• szállítási távolság. 

 

A következőkben az ezekben rejlő önköltség-

csökkentés mértékét mutatjuk be. 

A jövedéki adó 85 Ft/l-es változást okoz a 

biodízel önköltségében, a százhalombattai 

bekeverhetőség miatt szükségessé váló szállí-

tás 10–24 Ft/l-rel drágítja a kunhegyesi 

biodízelt, a letéti díj pedig 25 MFt-tal terheli a 

biodízel-üzem tulajdonosának gazdálkodását. 

A jogszabályok tehát mintegy 100 Ft/l-es kü-

lönbséget okozhatnak a biodízel önköltségében 

és erőteljesen befolyásolják a biodízelüzemek 

létrejöttének tőkeigényét is. 

 

A kalkulációkban 55 Ft/t fajlagos alapanyag-

költség szerepelt, mint 2004-ben jellemzőnek 

tekinthető érték. Az országos és kunhegyesi 

adatok a 2. táblázat szerint alakulhatnak a kö-

zeljövőben. 

 
2. táblázat 

Az alapanyag-költség a biodízel előállításban, 
eFt/t 

 
 Országos 

átlag 
Országos 
optimum 

Kunhegyes 
átlag 

Kunhegyes 
optimum 

Olajnövény 55–60 42–48 55–58 50–53* 

Jelmagyarázat: * A repce önköltsége 2004-ben 42 eFt/t volt. 

 

 54



Az alapanyagár természetesen eltérő mértékű 

önköltségváltozással jár a különböző méretű, 

illetve technológiájú üzemeknél. A biodízel a 

következő esetekben lehet versenyképes: 

• az 54 eFt/t alapanyag-ár és maximum 5%-

os bekeverés esetén a legmodernebb tech-

nológiával; 

• a 2004-es év termesztési adataival (2,8 t/ha 

átlagterméssel) és a legfejlettebb technoló-

giával már 26 Ft/l nyereség lenne elérhető a 

vertikumban. Ennek jelenlegi forrásigénye 

600 MFt beruházásra és az intenzív ter-

mesztést lehetővé tevő 30–40 eFt/ha forgó-

eszköz. Ugyanezzel az önköltséggel szá-

molva minimális (6 Ft/l) nyereséget biztosí-

tana ebben az esetben önmagában a méret-

bővítés vibroszeparátorral is. 

 

A megelőző számításoknál feltételeztük a 

biodízelgyártás során képződő iker- és mellék-

termékek teljes körű felhasználását. Ezek 

nemcsak az árbevételük, vagy a megtakarítá-

suk miatt fontosak, hanem azért is, mert érté-

kükkel csökkentik a főtermékre – a biodízelre 

– jutó költségek nagyságát. Ennek mértéke 

elérheti akár a 43–61 Ft/l értéket is. 

 

A legváltozékonyabb eleme a biodízel-elő-

állítás gazdaságosságának a gázolajár, amelyre 

befolyása a vertikum szereplői közül csak az 

államnak és a MOL-nak lehet. A gázolajárat 

hosszú távon alakító kőolajárak megváltoztatá-

sa azonban kívül esik valamennyi hazai szer-

vezet szándékán, tehát ez tekinthető a legke-

vésbé befolyásolható tényezőnek is. A gáz-

olajár (várható) emelkedése növeli a biodízel 

helyettesítési értékét, ilyen módon magasabb 

önköltség esetén is versenyképessé teheti azt. 

A kőolajárak begyűrűzése - az adók és a MOL 

jövedelem-elvárásainak változatlansága esetén 

– a következőképpen befolyásolja a biodízel 

határönköltségét a különböző szereplők szá-

mára (3. táblázat). 

 
3. táblázat 

A biodízelár változása különböző kőolajárak esetén, Ft/l 
 

Résztvevő Maximális biodízel-ár* adott gázolajár esetén Változás 
Gázolajár 240 250 260 Ft/l / Ft/l 

Lakosság 213 128 – 222 137 – 231 146 – 0,9 

HV, ÁKK 170 102 105 177   92 95 185 117 120 

MOL 160   92   81 167   82 71 175 107   96 

123   55   44 130   45 34 138   70   59 Kunhegyes** 

178 110   99 185 100 89 193 125 114 

0,75 

Forrás: saját kalkuláció 
Jelmagyarázat:  * jövedékiadó-mentes, jövedéki adóval terhelt, illetve a kísérletek során jelentkező árak (1., 2., 3. oszlopok). 

** a különböző technológiák átlagértéke 
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A gázolajárak egységnyi változása tehát 0,75 

egységnyi megegyező irányú változást ered-

ményez a programban résztvevők számára és 

0,9 egységnyit a lakossági felhasználók részé-

re. 

 

A kőolajárak begyűrűzésének mértéke a hazai 

árakba nehezen becsülhető, de jóval kisebb 

változást okoz, különösen a magasabb árak 

esetén, mint azt a 3. táblázat adatai is bizonyít-

ják.  

 

Amennyiben a biodízel helyi, ellenőrzött be-

keverése megoldható lenne, ez önmagában is 

24 Ft/l megtakarítást jelentene a kísérleti fel-

használás során és 10 Ft/l-t országos szintű 

felhasználásnál. Ennek elsősorban akkor nagy 

a jelentősége, amikor éppen a gazdaságos ér-

tékesíthetőség határán van a biodízel önköltsé-

ge. 100 km szállítási távolság megtakarítása 

(5,2 Ft/l) egyenértékű lehet: 

• 2 eFt/t olajmag-árcsökkenéssel; 

• az olajmag-pogácsa 10–12%-ának haszno-

sításával; 

• 7 Ft/l gázolajár-emelkedéssel; 

• 4 USD/hordó kőolajár-emelkedéssel. 

 

Jelenleg csak a kunhegyesi üzem nagyméretű 

bővítése, technikai fejlesztése, a jövedékiadó-

mentesség, a maximum 200 km-es szállítási 

távolság, az 54 eFt/t-nál nem drágább alap-

anyag és a legalább 250 Ft/l-es gázolajár ese- 

 

tén nem képződne veszteség a biodízel-

vertikumban. Ezekből a tényezőkből az első 

kettőt a hatalmas beruházásigény, az adómen-

tesség pedig a helyi felhasználást és ennek 

mennyiségét korlátozhatja. A többi feltétel 

várhatóan kedvezőbb irányba alakul a jövőben. 

Arra, hogy mindezek egyenlege hogyan fog 

alakulni és lehetővé teszi-e a gazdaságos mű-

ködést, jelenleg nem lehet megbízható becslést 

adni. 

 

Az viszont előrejelezhető, hogy a feltételek 

lehető legkedvezőbb – a realitásokon még be-

lül maradó – alakulása esetén a fogyasztó ré-

szére milyen önköltséggel állítható elő a 

biodízel. Ekkor az alábbi keretfeltételeket ve-

hetjük figyelembe: 

• a meglévő biodízel-üzemekben méretbőví-

tés és technológiai fejlesztés megvalósítása; 

• a melléktermékek teljes körű hasznosítása; 

• jövedékiadó-mentesség; 

• helyi bekeverhetőség; 

• 42 eFt/t olajmag-önköltség; 

• 260 Ft/l gázolajár. 

 

Ekkor a biodízel versenyképes ára a gázolaj-

hoz képest: 

• a lakosság részére: 234 Ft/l; 

• HV, ÁKK részére: 181 Ft/l (figyelembe 

véve a Debrecen-Kunhegyes távolságot is); 

• a MOL a helyi felhasználás miatt nem lenne 

része a vertikumnak. 
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Kunhegyesen előállítható lenne a biodízel 104 

Ft/l önköltségen, tehát a vertikumban potenciá-

lisan 77 Ft/l nyereség képződhetne. Ennek 

megoszlása a piac szereplői között természete-

sen áralkuk kérdése, nagyobbik része azonban 

valószínűleg a mezőgazdaságban (a termelők-

nél, illetve a biodízel-üzemben) maradna. A 

realitás persze az, hogy mindezen kedvező 

körülmények nem fognak egyszerre fennállni, 

és a MOL meghatározó szereplőként valószí-

nűleg igényt tart a nyereség nagy részére. Mi-

vel a jelenlegi szabályozás értelmében a MOL 

megkerülhetetlen, ezért alapfeltétel a számára 

megfelelő gazdasági érdekeltség, a többi sze-

replő részére pedig a legalább veszteségmentes 

termelés, illetve felhasználás megteremtése és 

a jövőbeni perspektívákban rejlő lehetőségek. 

 

Jelenleg a fejlődés legfontosabb lehetősége 

véleményünk szerint egy olyan jogszabály-

módosításban rejlik, amely nemcsak a MOL, 

hanem egyéb, biztonságosan ellenőrizhető 

nagyfogyasztók (pl. térségi tömegközlekedési 

vállalatok) részére is lehetővé tenné a biodízel 

5%-nál nagyobb bekeverését a 0%-os jövedéki 

adókulcs mellett. Egy ilyen jogszabály-

módosítás környezetvédelmi, műszaki, vidék- 

és területfejlesztési indokokkal egyaránt alá-

támasztható, külföldön is alkalmazzák és nem 

okozna jelentős kiesést az államkincstár részé-

re sem. Ennek megvalósulása már önmagában 

gazdaságossá tenné – még a jelenlegi techno-

lógia mellett is – a biodízel előállítását és fel-

használását, gazdaságilag megalapozná a ké-

sőbbi fejlesztéseket és kedvező perspektívákat 

teremtene új üzemek létrehozására is.  
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