
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A BIOETANOL ÉS A MÁSODIK 
GENERÁCIÓS BIOHAJTÓANYAGOK 

Bai, Attila 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A BIOETANOL ÉS A MÁSODIK GENERÁCIÓS 
BIOHAJTÓANYAGOK: 
Bai, Attila 

Publication date 2013 
Szerzői jog © 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 

 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

   ...........................................................................................................................................................  v 
1. 1. Olajgazdaság, energiaválság  .......................................................................................................  1 

1.   ..............................................................................................................................................  1 
2. 2. Vitatott kérdések a bioetanol alkalmazásával kapcsolatban  .......................................................  4 

1.   ..............................................................................................................................................  4 
2. 2.1. Gazdaságosság  ...............................................................................................................  4 
3. 2.2. Élelmiszerbiztonság  .......................................................................................................  6 
4. 2.3. Területigény  ...................................................................................................................  8 
5. 2.4. Energetikai hatékonyság  ................................................................................................  9 
6. 2.5. Környezet- és természetvédelem  ..................................................................................  10 
7. 2.6. Munkahely-teremtés  .....................................................................................................  13 

3. 3. A bioetanol-előállítás története, motorikus tulajdonságai, egyéb alternatív hajtóanyagok  .......  15 
1.   ............................................................................................................................................  15 
2. 3.1. Motorikus tulajdonságok  ..............................................................................................  15 
3. 3.2. Alternatív hajtóanyagok  ...............................................................................................  17 

3.1. 3.2.1. Autógázok  .....................................................................................................  17 
3.1.1. 3.2.1.1. LPG  ...............................................................................................  18 
3.1.2. 3.2.1.2. Sűrített/cseppfolyósított földgáz (CNG, LNG)  .............................  18 

3.2. 3.2.2. Hibrid járművek  ............................................................................................  19 
4. 4. A bioetanol hazai és külföldi jelentősége  .................................................................................  20 

1.   ............................................................................................................................................  20 
2. 4.1. Az USA bioetanol-termelése  ........................................................................................  20 
3. 4.2. Brazília bioetanol-termelése  .........................................................................................  21 
4. 4.3. Az EU bioetanol-előállítása  .........................................................................................  21 
5. 4.4. Magyarország bioetanol-előállítása  ..............................................................................  22 

5. 5. A biohajtóanyagok külföldi és hazai szabályozása  ...................................................................  24 
1.   ............................................................................................................................................  24 
2. 5.1. Az USA szabályozó-rendszere  .....................................................................................  24 
3. 5.2. Brazília szabályozó-rendszere  ......................................................................................  25 
4. 5.3. Az EU szabályozó-rendszere  .......................................................................................  25 
5. 5.4. Magyarország szabályozó-rendszere  ............................................................................  28 

6. 6. Bioetanol-célra termesztett növények, bioetanol-fajták  ............................................................  31 
1.   ............................................................................................................................................  31 

7. 7. Bioetanol-előállítási módok és melléktermékeik  ......................................................................  35 
1.   ............................................................................................................................................  35 
2. 7.1. Cukoralapú bioetanol-gyártás  ......................................................................................  35 
3. 7.2. Bioetanol előállítása keményítő tartalmú nyersanyagokból  .........................................  37 
4. 7.3. Bioetanol előállítása lignocellulózokból  ......................................................................  39 
5. 7.4. A bioetanol tökéletes víztelenítése (ETBE előállítása)  ................................................  40 
6. 7.5. A bioetanol-gyártás melléktermékei  ............................................................................  40 

6.1. Cukornövény-alapú etanol-termelés  .......................................................................  41 
6.2. Gabonaalapú alkohol-előállítás  ..............................................................................  41 
6.3. Mindkét eljárásnál képződő melléktermékek  .........................................................  42 

8. 8. Bioetanol vs. állattenyésztés?  ...................................................................................................  43 
1.   ............................................................................................................................................  43 
2. 8.1. A bioetanol hozzáadott értéke és összahasonlítása kapcsolódó ágazatokkal   ..............  45 

2.1. 8.1.1. A bioetanol előállítás hozzáadott értéke  .......................................................  45 
2.2. 8.1.2. A hízósertés előállítás hozzáadott értéke  ......................................................  46 
2.3. 8.1.3. A pecsenyecsirke-előállítás hozzáadott értéke  ..............................................  47 
2.4. 8.1.4. A bioetanol és a biodízel hozzáadott értékének összehasonlítása  .................  48 
2.5. 8.1.5. Javaslatok a bioetanol ágazat hozzáadott értékének növelésére  ...................  49 

9. 9. A bioetanol-gyártás gazdasági értékelése. Üzemtervezés  .........................................................  50 
1.   ............................................................................................................................................  50 
2. 9.1. Üzemtervezés  ...............................................................................................................  53 

10. 10. Bioetanol a fogyasztók szemével  ..........................................................................................  54 
1.   ............................................................................................................................................  54 



 A BIOETANOL ÉS A MÁSODIK 

GENERÁCIÓS 

BIOHAJTÓANYAGOK 

 

 iv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. 10.1. Külföldi felmérések  ....................................................................................................  54 
3. 10.2. Hazai vélemények  ......................................................................................................  55 

11. 11.Az újabb generációs biohajtóanyagok jellemzői  ...................................................................  58 
1.   ............................................................................................................................................  58 
2. 11.1. Cellulóz-alapú etanolgyártás technológiája  ................................................................  59 
3. 11.2. Cellulóz-alapú etanolgyártás gazdasági jellemzői  ......................................................  59 

12. 12. Néhány egyéb újabb generációs hajtóanyag   ........................................................................  62 
1.   ............................................................................................................................................  62 

13. 13. Alga alapú üzemanyaggyártás I. Algatermesztés  .................................................................  67 
1.   ............................................................................................................................................  67 
2. 13.1. Az algák termesztésének általános jellemzői  .............................................................  67 
3. 13.2. Algatermesztési rendszerek  ........................................................................................  68 

14. 14. Alga alapú üzemanyaggyártás II. Hazai tapasztalatok   .........................................................  71 
1.   ............................................................................................................................................  71 
2. 14.1. Jövőbeni feladatok: az algák betakarítása, algaolaj kinyerése  ....................................  75 

15. 15. A megújuló hajtóanyagok jövőbeli lehetőségei  ....................................................................  76 
1.   ............................................................................................................................................  76 

16. Definíciók  ...................................................................................................................................  80 
1.   ............................................................................................................................................  80 

17. Rövidítések jegyzéke  ..................................................................................................................  81 
1.   ............................................................................................................................................  81 

18. Irodalomjegyzék  .........................................................................................................................  82 
1.   ............................................................................................................................................  82 
2. Internet  ................................................................................................................................  86 



   

 v  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

„Bioenergetikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése” című 

TÁMOP-4.1.2.A/1-11-/1-2011-0085 sz. projekt 

 

A 8., 10. és 15. fejezet társszerzője Jobbágy Péter A többi fejezet szerzője Dr. Bai Attila. 

ISBN 978-963-473-689-9; ISBN 978-963-473-690-5 (online) 





   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. fejezet - 1. Olajgazdaság, 
energiaválság 

1. 

”Amikor kivágjátok az utolsó fát, amikor lelövitek az utolsó bölényt, amikor megmérgezitek az utolsó forrást, rá 

fogtok jönni, hogy a dollár nem ehető.” Sziú indián törzsfőnök 

A Világ talán legfontosabb, hosszú távon egyszerre nehezen megoldandó problémái az élelmiszer- és energia-

ellátás, valamint az élhető környezet. Növekvő népesség számára, csak korlátozottan bővíthető területen kellene 

egyszerre élelmiszert és energiát előállítanunk. Az energetika napjaink egyik kulcsfontosságú problémája, 

hiszen forrásoldalról (a rendelkezésre álló fosszilis energiák és a mezőgazdasági területek) és kibocsátási 

oldalról (üvegház-hatású gázok) is korlátozottak a lehetőségeink. 

Az életszínvonal növelése – az energiatakarékossági intézkedések ellenére – egyre több energiát kíván. Ez 

elsősorban a fejlődő országokban jelentkezik, hiszen ott az energiatakarékosság sokszor még gyermekcipőben 

jár, de hatással van a hazai importenergia árára, beszerzésének biztonságára, valamint mezőgazdasági piacainkra 

is. A Világ energiafogyasztása 2000–2008-ban évente átlagosan 2,7%-kal növekedett (Doman, 2011), amit 

lényegesen meghaladott a bruttó hazai termék (GDP) emelkedése (4,0%, mely középtávon is csak 3,8%-ra 

csökken (OPEC, 2011)), vagyis a fajlagos energiafogyasztás a egyre hatékonyabbá vált. Nagy problémaként 

jelentkezett akkor és napjainkban is azonban a termelés és a felhasználás térbeli struktúrájának eltérése, az EU 

energiafüggősége 55%, míg az olajimport eléri a 84 %-ot (Eurostat, 2011). 

A fenntarthatóság azonban nemcsak a környezet-, az energia- és a kereskedelem-politikánkban került veszélybe. 

Hazai természeti adottságaink kiválóan alkalmasak a növénytermesztésre, a hazai népesség stagnálása és a 

csökkenő állatállomány viszont korlátozza a belföldi értékesítést. Ennek köszönhetően a gabonaágazatban 

többnyire jelentős feleslegek tárolásáról és külföldi értékesítéséről kell gondoskodni, a gabonafélék intervenciós 

felvásárlásának átalakulása pedig hosszú távon is veszélyt jelent ezen ágazatra. A problematikus értékesítési 

lehetőségek tehát piaci szempontból lehetővé teszik, környezetvédelmi és energiapolitikai vonatkozásban, 

valamint az EU idevágó előírásainak teljesítése miatt hosszabb távon pedig kikényszerítik a biohajtóanyagok 

előállításában rejlő lehetőségeink jobb kihasználását. Rövidtávon valószínűleg a vidékfejlesztési és 

versenyképességi szempontok fogják meghatározni a jövőbeni elterjedést, amelyek azonban Európában a 

fejlődő országoktól lényegesen eltérő hatást eredményeznek (Bai et al, 2002). 

Azok a megújuló energetikai eljárások, amelyek nem igényelnek termőföldet rendszerint alacsony intenzitásúak 

és jelenleg még többnyire drágábbak a konkurrens nem megújuló energiákkal, nem mindenfajta energiaféleség 

előállítására képesek és esetenként (szél, nap) a folyamatos előállítást sem teszik lehetővé. Az élelmiszer- és 

ivóvíz előállítása szintén energiát igényel, az intenzív technológiák alkalmazása viszont környezetvédelmi 

szempontból lehet aggályos. A biomassza energetikai felhasználása több, mint egyszerű energetikai kérdés, 

mivel a biomassza a vidék multifunkcionális fejlesztésének az egyik eszköze, a vidéki térségek egyik kitörési 

pontja is lehet. A magyar bioüzemanyag-gyártás hozzájárulhat a mezőgazdasági termékpályák stabilizálásához, 

a magasabb feldolgozottsági fokú és hozzáadott értékű termékek piaci megjelenéshez, egyben helyben tartva 

ennek jövedelmét és foglalkoztatásban jelentkező hatását is (Bai-Jobbágy, 2011). 

Mindezen problémák nagyságát érzékeltetik a következő, Világra vonatkozó számadatok 

(www.worldometers.info.hu, 2012): 

• Egy nap alatt mintegy 25 ezer ember hal éhen, kb. 2 Mrd kevesebb, mint napi 2 USD-ből él 

• 1,5 Mrd túlsúlyos ember él, súlycsökkentésre napi 500 M USD-t költenek csak az USA-ban (1,6 

USD/nap/fő). 

• Kb. 400 TWh energiát fogyasztunk el egy nap, ennek mintegy 7500-szorosa éri el a Földet napsugárzás 

formájában, az átlagos energiafogyasztás 1790 kgOE/fő/év 

• A jelenlegi becslések szerint mintegy 15 ezer napig (41 évig) tart még ki az olaj, 60 ezer napig (164 évig) a 

földgáz, 152 ezer napig (416 évig) a szénkészletek. 
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• A 2013-as széndioxid-kibocsátás várhatóan eléri a 34 Mrd t-t, a termőföld-veszteség (erózió, elsivatagosodás) 

a 19 Mha-t, az erdőveszteség az 5 Mha-t. 

• Mindeközben 7,05 Mrd ember él a Földön, jövőre mintegy 80 millióval leszünk többen… 

Ezek a problémák természetesen régiónként eltérő módon jelentkeznek. Hazánkban nem az éhezés, hanem az 

energetikai kiszolgáltatottság (61 %) jelenti a következő évtizedekben a fő problémát. A megújulók ugyanakkor 

jelenleg globálisan mindössze 13 %-át fedezik a felhasznált energiának. A megújuló iparág ugyanakkor 

ugrásszerűen fejlődik: a Világon az erre fordított beruházások értéke a 2004 évi 39 Mrd USD-ről 2011-ig 257 

Mrd USD-re emelkedett, az ágazat jelenleg 5 millió embert foglalkoztat. Ugyanakkor ahhoz, hogy a 2 Celsius 

fokot ne haladja meg a globális hőmérséklet-emelkedés 36 ezer Mrd beruházás lenne szükséges (IEA, 2012). 

Jelenleg a megújuló energia aránya az EU energia-felhasználásában 12,4 %, melynek kétharmada biomasszából 

származik. Hazánkban a megújulók részaránya kisebb (8,1 %), ennek azonban 90 %-a biomassza (Eurostat, 

2012). 

A bioetanol elterjedésében - energiapolitikai és környezetvédelmi indokok mellett - a vidékfejlesztési 

tényezőknek van meghatározó szerepük. Az olajfogyasztó országoknak a bio-üzemanyagot szolgáltató 

termények hazai termesztése lehetővé teszi importköltségeik visszafogását és ezzel párhuzamosan az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését is. Ezen túlmenően javítja az olajfinomító ipar 

kapacitásának kihasználását, ami elvileg hozzájárulhat az üzemanyag-árak csökkenéséhez. 

A Világon a közlekedési ágazat az összes energiafelhasználásból 30 %-kal, de ezen belül a kőolaj-

felhasználásból mintegy 70 %-kal részesedik, ilyen módon az üvegház-gázok kibocsátásának 30 %-áért felelős 

(Potori, 2008). 

A Világ energiafogyasztása közel egyenletesen, az utolsó 20 évben évente átlagosan 2,3 %-kal növekedett és 

2011-ben meghaladta az 550 EJ-t (1. táblázat). 

 

A különböző energiahordozók közül a legnagyobb részarányt, mintegy 31 %-ot a kőolaj tesz ki, annak ellenére, 

hogy 2003 óta lényegében stagnál a kitermelése. A még felszínre nem hozott olajtartalékok mennyiségét és a 

jelenlegi felhasználási ütemet figyelembe véve mintegy 40-50 év múlva elfogynak a készletek. Ez persze nem 

jelenti azt, hogy időközben ne fedeznének fel újabb lelőhelyeket, és azt sem, hogy a kőolaj termelési technológia 

fejlődésével a ma gazdaságtalanul, illetve környezetvédelmi szempontból aggályosan kiaknázható olaj ne 

kerülne felszínre. A megnövekedett palaolaj kínálat okozta alacsonyabb olajárak jelentősen befolyásolhatják a 

világgazdaság fejlődését, valamint az olajexportőrök átrendeződését is. A palaolaj-kitermelés elterjedése miatt a 

globális GDP összesen körülbelül 2,3-3,7 százalékos növekedést könyvelhet el 2035-re. Ez nagyjából akkora 

mértékű változás, mintha abban az évben egy Egyesült Királyság méretű gazdaság teljesítményét még 

hozzáadnánk az összes GDP-hez (www.energiainfo.hu, 2013). 

A fosszilis energiahordozók felhasználására alapozott világgazdaságból az olajpiac igen jelentékeny, az 5 

legfontosabb olajcég bevétele 2008-ban elérte az 1761 Mrd USD-t, ami a Föld országainak GDP-sorrendjében a 

8. legnagyobb érték, megelőzve például Oroszországot is. A globális kőolaj-termelés és fogyasztás 2010-ben 

elérte az 4,8 billió litert, a biztonsági tartalékok (OECD: 320-420 Mrd l) értéke sem elhanyagolható tőkét köt le 

(IEA, 2010). 2010-ben 1015 millió gépkocsi üzemelt, 2050-re számuk várhatóan 2,5 Mrd-ra nő, s emiatt a 

közeljövőben az olajfogyasztás 0,6-1,6 %-os éves növekedésével (ezen a belül a fejlődő országokban ennek 

többszörösével) számolnak az előrejelzések. Ennek a hatalmas olajmennyiségnek a fokozatos helyettesítése 
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mind forrás-, mind kibocsátás-oldalról rövid távon megoldandó feladat, azonban korántsem egyszerű, hiszen az 

ideális alternatív hajtóanyagnak egyidejűleg kellene rendelkeznie a következő tulajdonságokkal (Bai, 2009): 

• Rövid távon megújuló 

• Gazdaságos a kőolajalapú termékekhez, a többi alternatív hajtóanyaggal szemben, valamint az alapanyagaok 

egyéb célú hasznosításával összehasonlítva is 

• Potenciálisan képes az olaj teljes felváltására 

• Legalább részben alkalmas az olajvertikum infrastruktúrájának hasznosítására 

• Lehetőség szerint kiküszöböli az első generációs bio-hajtóanyagokkal szemben hangoztatott (bár vitatható) 

aggályokat, 

Bár az olajnak csak 53 %-át használja fel a közlekedés, ám a közlekedésben az olajtermékek a meghatározóak 

(93 %), ezért mind a vegyiparban, mind a közlekedésben komoly fennakadások jelentkezhetnek, amennyiben 

nem sikerül megoldani ezt a problémát. A kőolajfogyasztásnak azonban csak az egyik problémája a források 

drágulása és szűkülése, a károsanyag-kibocsátási szempontok miatt lehetőleg nemcsak alternatív-, hanem 

megújuló hajtóanyagokban célszerű gondolkodni. A megújuló üzemanyagok előállítása globálisan 2011-ben 

elérte a 122 Mrd l-t, aminek meghatározó hányadát, 102 Mrd l-t bioetanol formájában állítottak elő, melynek 

meghatározó részét üzemanyag-célra használták fel (táblázat). A bioetanol-szektor mintegy 1,4 millió embert 

foglalkoztatott és 277 Mrd USD-vel járult hozzá a gazdaság fejlődéséhez 2012-ben. A kibocsátott károsgázok 

mennyiségét mintegy 100 Mt CO2-egyenértékkel csökkentette, ami megközelítően 20 millió személyautó 

átlagos emissziójának felel meg (http://www.globalrfa.com, 2013). 
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2. fejezet - 2. Vitatott kérdések a 
bioetanol alkalmazásával 
kapcsolatban 

1. 

A bioetanollal kapcsolatban elsősorban a következő fenntartásokat szokták megfogalmazni: 

• Gazdaságtalan az alkalmazása, támogatásra szorul. 

• Éhínséget okoz részben közvetlenül („az autóba töltjük az élelmiszert”), részben közvetve (az élelmiszer- és 

takarmányárak növelése miatt). 

• Területet foglal el az élelmiszer-előállítástól, valamint egyik oka az esőerdők kiirtásának. 

• Energetikai hatékonysága gyenge, több energiát használunk fel az előállításához, mint amennyit nyerünk a 

felhasználásával. 

• Környezet- és természetvédelmi hatása negatív, az intenzív termesztésnek és a speciális fajtáknak 

köszönhetően. 

• Kevés munkahelyet teremt az automatizált technológiák miatt. 

• Az újabb generációs üzemanyagok rövid időn belül egyébként is kiszorítják a piacról. 

2. 2.1. Gazdaságosság 

A bioetanol versenyképessége elvileg a következő feltételek egyidejű teljesítését jelenti (Bai, 2009): 

• Fűtőértékre vetítve olcsóbbak a hagyományos és az egyéb alternatív hajtóanyagoknál 

• Értékesítési áruk magasabb, mint az önköltségük, támogatás nélkül is megéri előállítani/eladni. 

• Kényelmesen beszerezhetők, nagyobb többletberuházás nélkül felhasználhatók. 

Az utóbbi évek tendenciái a biohajtóanyagok önköltségének alakulásában (átlagosan 113 USD/bbl kőolajárnál) 

az alábbi sorrendet követték (2. táblázat): 
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J.D. Demarty, az Európai Bizottság volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgatója szerint az EU-ban a 

biodízel termelése 90, míg a bioetanol termelése 60 USD/bbl olajár felett gazdaságos (www.zoldtech.hu, 2009). 

Mi úgy véljük, hogy ez nagyban függ egyebek mellett az alapanyagtól, a technológiától és a takarmányáraktól 

is. 

A kőolaj áremelkedése többirányú hatással jár. Részben növeli a bioüzemanyagok alapanyagaiért kifizethető 

árat, mely sajnos maga után vonja ugyanezen termékek élelmiszeripari árának növekedését is. Másrészt 

begyűrűzik a földgáz árába, ezen keresztül a bioüzemanyagok (elsősorban a bioetanol) termelési költségeibe, 

növelve annak önköltségét. Harmadrészt pedig minden szántóföldi növény termelési költségét jelentősen emeli, 

hiszen közvetlen hatással van az energia-, szállítási- és műtrágya-költségekre, közvetett módon pedig hatással 

van az összes anyagi jellegű költségre. Egyúttal megszabja a gazdaságos szállítási távolságokat, illetve módokat 

is. A százalékos értékben kivetett adókon (pl. ÁFA) keresztül befolyásolja az állami bevételeket is. A 70 

USD/bbl körüli ár az infláció növelése miatt már veszélyeket hordoz a világgazdaság fejlődésére (IEA, 2009). 

A bioüzemanyagok piaca jelenleg túlságosan szerény ahhoz, hogy befolyásolni tudja az olajárakat. Az 

olajtermékek árának növekedése (melyhez hozzájárulhat a drágább bioüzemanyagok bekeverése is) viszont 

csökkentheti az üzemanyagok keresletét. Az olajárak befolyásolják a bioüzemanyagok helyettesítési (piaci) árát 

is, a szabványok és a kötelező bekeverés mértéke a piac nagyságát, míg az önköltségére elsősorban a 

mezőgazdasági alapanyagok ára van hatással. Tyner és Taheripour (2008) kimutatta, hogy bár történelmileg a 

mezőgazdasági és energetikai termékek ára között igen laza volt az összefüggés, napjainkra a bioüzemanyagok 

megjelenésével ez lényegesen megváltozott. Vizsgálataik szerint az USA-ban mára már az olaj- és kukoricaárak 

lényegében együtt mozognak. Az olajárak emelkedése tehát ilyen módon maga után vonja a kukorica-kereslet 

növekedését és az intenzívebb termesztés-technológiák alkalmazását, valamint a marginális minőségű, esetleg 

termesztés alól kivont területeken történő növénytermelést. Utóbbi a trópusi országokban az esőerdők egy 

részének mezőgazdasági hasznosítását eredményezheti. 

Az energetikai főtermékek önköltségét igen nagymértékben befolyásolja a folyamat során képződő 

melléktermékek hasznosítása. Figyelemre méltó tény, hogy a bioetanol-gyártásban a felhasznált alapanyag 

körülbelül egyharmada takarmányként (is) hasznosítható. Miután a fehérje nem alkalmas sem biodízel, sem 

bioetanol előállítására, ennek teljes mennyisége a melléktermékben visszamarad. A DDGS 26-35 % fehérjét 

tartalmaz, a olaj- rost- és foszfor-tartalma is háromszor magasabb az alapanyagnál. Jelenlegi világpiaci áruk 

(DDGS: 53-58 eFt/t (F.O. Licht, 2013)) jelentősen elmarad a kisebb fehérje-tartalmú alapanyag árától (60-70 
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eFt), illetve a hasonló fehérjetartalmú szója árától (85-92 eFt/t), s ez nagyrészt ellensúlyozza a kérődző és sertés 

ágazatokban a csökkent kínálatból származó áremelkedést. Mindezzel egybecseng, hogy a www.zoldtech.hu 

2009.01.29-i cikke szerint az amerikai gazdák 55 százaléka ajánlana fel nyersanyagot kukoricaterméséből az 

etanoliparnak. Az USA-ban a belföldön felhasznált mintegy DDGS mintegy 10 %-kal volt alacsonyabb a 

kukorica áránál, alkalmazása a takarmányozásban 4-7 %-kal csökkentette a takarmányköltséget (USDA, 2009 

adatok alapján www.hgca.com, 2009). 

Mivel az alapanyag-költség részaránya 60-70 % között alakul, ezért az önköltség-csökkentés jelentős tartaléka a 

speciális energetikai fajták alkalmazása. Kísérletek már vannak 75-77 százalék közötti keményítőtartalmú 

genetikailag módosított kukoricafajták létrehozására. Hazánkban az átlag keményítőtartalom 63 százalék körül 

mozog (Somogyi, 2011). A jobb kihozatallal rendelkező kukorica-fajták használata a nagyméretű etanol-

üzemekben akár 7-14 %-kal csökkentheti az etanol önköltségét (Bai, 2009). 

A külpiaci lehetőségek alakulásában, valamint a bioüzemanyagok önköltségében is egyre fontosabb szerepet 

játszanak a logisztikai költségek. Popp (2007) szerint az USA-ban a bioetanol kibocsátás hirtelen megugrása a 

fuvarköltségek jelentős emelkedését idézte elő 2006 második félévében, mert a szállítási kapacitásokat nem 

tudták a bioetanol termelés emelkedésével párhuzamosan bővíteni. Mivel a legolcsóbb (és eleve rendelkezésre 

álló) csővezetékes szállítási mód a bioetanol esetén hosszú távolságra nem használható, ezért a bioetanolgyárak 

földrajzi elhelyezkedése alapvetően meghatározza az értékesítés gazdaságosságát. Hazánk szempontjából ez azt 

jelenti, hogy az esetleges nyugat-európai exportunknak jóval drágább előállítási költségekkel és logisztikai 

módokkal kellene versenyképesnek lennie a brazil importhoz képest. A szállítási költségek nagyságával 

kapcsolatban az Austrian Biofuels Institute (2008) által publikált értékek (tengeri szállítás 0,05 EURc/tkm, 

folyami hajózás: 2,5 EURc/tkm, vasút: 5 EURc/tkm, közút: 7 EURc/tkm) egyértelműen jelzik külpiaci 

értékesítésünk korlátait. 

Európai viszonyok között a benzinnél, illetve gázolajnál magasabb önköltség nem tenné kifizetődővé a 

biohajtóanyagok megvásárlását, ha az állam adópolitikai eszközökkel nem avatkozna be. Gazdagabb 

országoknál (pl. Németország) ez tényleges adókedvezményt jelent, mely arra szolgál, hogy a hatékonyabbá 

váló technológiák költségcsökkentése és a kőolaj áremelkedése arányában csökkentsék a támogatást, vagyis 

lehetőleg kiegyensúlyozott jövedelmet és piacot biztosítsanak a bioüzemanyagok termelői részére. Hazánkban a 

költségvetési szempontok az elsődlegesek, így a bioüzemanyagok preferálása az alkalmazásuk elmaradása 

esetén fizetendő büntetőadóval (tehát nem támogatással) történik. Így az államháztartás – a makrogazdasági 

előnyökön túlmenően is - mindenképpen jól jár: ha nincs bekeverve a biohajtóanyag, akkor a többlet-jövedéki 

adó révén, ha be van keverve, akkor pedig a magasabb nettó árra rakódó ÁFA- többlet miatt. Igaz, az utóbbi 

csak addig tart, amíg drágábbak a biokomponensek a helyettesített fosszilis tüzelőanyagnál. 

A tiszta, illetve jelentős arányban bekevert bioüzemanyagok felhasználására már csak speciális, vagy nagyon 

régi járművek alkalmasak. Mivel ezek száma, ezzel összefüggésben hajtóanyag-igényük is hazánkban alacsony, 

valamint használatuk nem kifizetődő, ezért hazánkban E-85-ös bioetanol korlátozott számú benzinkútnál 

szerezhető be. A jelentősebb mennyiségű fogyasztás elsősorban a tömegközlekedésben, az állami beszerzésű 

járművekkel, vagy a normál hajtóanyagokba történő bekeveréssel érhető el. A szabványok, illetve a műszaki 

szempontok (pl. garanciális feltételek) azonban korlátozzák a magas bekeverési arányt. Napirenden van a 

fosszilis hajtóanyagokba keverhető megújuló részarány szabványának 10 %-ra emelése, valamint a kibocsátási 

értékek további szigorítása is, amely azonban egyes (európai, japán) autógyártók érdekeivel ellentétes. 

3. 2.2. Élelmiszerbiztonság 

A sokat idézett Mitchell-jelentés szerint (Guardian, 2008) a 2002 januárja és 2008 februárja között 

bekövetkezett drasztikus (140 %-os) élelmiszerár-növekedésből 20 %-ot a gyenge USD-árfolyam, 35 %-ot az 

olajár-emelkedés, míg 85 %-ot a bioüzemanyagok okoztak. Bár egyéb szakértők szerint jóval mérsékeltebb ez a 

hatás (Collins, 2008 szerint 25-30 %) és a tanulmányt utólag a legtöbb ezzel foglalkozó nemzetközi szervezet 

(közte a Világbank és a FAO) félrevezetőnek értékelte, mégis érdemes néhány ténnyel megvilágítani ennek 

hátterét. 

Természetesen bármely termék keresletének növekedése a kínálat kisebb mértékű emelkedése esetén 

szabadpiaci körülmények között áremelkedéssel jár. A kereslet növekedését azonban túlnyomórészt nem az 

üzemanyag-piac okozza. 2009-ben a globális gabonatermés 7 %-át, az olajnövények 11 %-át használta fel az 

energetikai ágazat (Popp, 2010). Ennek részaránya a fejlett országokban természetesen sokkal jelentősebb 

(USA: kukoricatermés 46 %-a, EU: olajnövények mintegy 65 %-a, cukorrépa 10 %-a), ott azonban az éhezés 

nem merül fel problémaként. Az USDA statisztikája szerint a kukorica világpiacát meghatározó USA 
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kukoricatermés-növekedése csak felerészben szolgálta a bioetanol előállítását, a másik feléből élelmiszert, 

illetve takarmányt állítottak elő (Magyar Bioetanol Szövetség, 2008). 

A mai technológia szint mellett a bioüzemanyag-előállítás gyors növekedése az USA és az EU külföldi 

olajfüggősége helyett bioüzemanyag- vagy külföldi élelmiszerfüggőséget idézhet elő (Popp, 2007). 

Az etanolgyártásban felhasznált nádcukor és cukorrépa aránya meghaladja az éves globális termelés 10%-át. 

Ennek ellenére az etanolgyártás szerény mértékben befolyásolja a cukor világkereskedelmét, ugyanis 

Brazíliában a kombinált cukor- és etanolgyártással foglalkozó üzemek arányától és termelési döntésétől függ, 

hogy éppen mennyi cukrot, illetve etanolt állítanak elő. Az Ázsiában meghatározó élelmiszernövény, a rizs 

áremelkedése – mivel nem versenyez a területekért egyik biohajtóanyag célú növénnyel sem – elsősorban 

időjárási tényezőknek tulajdonítható. 

Az áringadozások azonban keresleti oldalon sokkal inkább köszönhetők a fejlődő országok népesség-

növekedésének (1,2-2,4 %/év, FAPRI, 2009) és az életszínvonal-növekedés miatt emelkedő húsfogyasztásának 

(utóbbi gabona-igénye 2-7 kg gabona/kg hús). A kínálati oldal is ingadozik az időjárásnak, valamint egyes 

nagyfogyasztók készletezési gyakorlatának köszönhetően, ráadásul a határidős piacokon megjelennek 

spekulációs motívumok is. A felsorolt tényezők egy része rövidebb, a másik hosszabb távon fejti ki hatását. Míg 

a termelés visszaesése a vezető agrártermelő és -exportőr országokban inkább csak éven belül (ciklikusan) 

befolyásolja a piacokat, egyes makrogazdasági tényezők sokéves időszakon átívelő strukturális változásokat 

idéznek elő (Popp et al, 2010). 

A biomassza termelékenysége trópusi környezetben a legmagasabb, számos fejlődő országban ezért 

alacsonyabb a bioüzemanyagok előállítási költsége. Brazíliában a cukornádból előállított bioetanol támogatás 

nélkül is az utóbbi években versenyképes volt a benzinnel, ráadásul a cukornádból történő etanolgyártáshoz 

szükséges fajlagos fosszilis energiaszükséglet, illetve CO2 kibocsátás kisebb, mint az Európában előállított 

etanol esetében (Popp-Somogyi, 2007). 

Szép számmal előfordulnak az élelmiszer alapanyagú bioüzemanyagokkal kapcsolatban diszkriminatív 

megnyilvánulások. Az európai gépjárműgyártók egyértelműen kijelentették, hogy nem kívánnak gabona alapú 

bioüzemanyagokat használni, ellenben üdvözlik a nem élelmiszercélú növényekből készült bioüzemanyagokat 

(Somogyi, 2011). 

A 2015-ös bioüzemanyag-termelés az IEA előrejelzése szerint 130 Mrd l/év körül fog alakulni, melynek 70-80 

%-a bioetanol lesz. 2020-ra az OECD-IEA (2011) 2,1-2,7 e%-ra, 2035-re 3,4-7,8 e%-ra becsüli a 

bioüzemanyagok részarányát a teljes üzemanyag-fogyasztásból. Mindez aláhúzza, hogy az elsőgenerációs 

biohajtóanyagoknak a jövőben is csak kiegészítő szerepe lehet, ugyanakkor növelik a beszerzés biztonságát és 

Lynch (2008) szerint mintegy 15 %-kal csökkentik az olaj árát. A kőolaj árának változása viszont közvetlen 

hatással van a világgazdaság növekedésére, ezen keresztül az élelmiszer-piaci fizetőképes kereslet alakulására 

is, ugyanakkor csak tompítva éri el az élelmiszerpiacot (1. ábra). Kiépített infrastruktúrája (a kitermeléstől a 

felhasználásig) szinte felbecsülhetetlen érték, amely még középtávon sem helyettesíthető jelentős mértékben 

más üzemanyagokkal. 
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Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy ez az áremelkedés az intenzitás növelésére ösztönzi a 

fejlődő országok termelőit is, növelve az élelmiszernövények (valamint az intenzív termeléshez szükséges 

termékek) kínálatát is. A melléktermékek helyi hasznosítása pedig alapvetően fontos lehet a főtermékek 

versenyképességének, energetikai hatékonyságának javításán túlmenően a helyi hőenergia-igényes 

(növénytermesztési, állattenyésztési) beruházások eredményes működtetéséhez is. 

A jövőben várhatóan a kínálat bizonytalan változását folyamatosan és egyre nagyobb mértékben fogja 

felülmúlni a kereslet emelkedése mind az élelmiszer-, mind az energetikai piacon. A szántóföldeken viszont 

nemcsak hajtóanyag-célra fognak termelni energianövényeket. Élelmiszerre és energiára egyaránt szükség van. 

Mindezek miatt várhatóan tovább fognak emelkedni az élelmiszerárak – azonban ez meghatározó módon nem a 

bioüzemanyagoknak köszönhető. 

4. 2.3. Területigény 

A Föld mintegy 1,5 Mrd ha szántóterületéből a bioetanol alapanyagainak vetésterülete a 2012-es termelési 

adatok alapján mintegy 2,5 %-ra tehető. A termelés növekedése a jövőben azonban várhatóan lényegesen 

meghaladja az élelmiszertermő területek csökkenését a legutóbbi évek tapasztalatai alapján. Az ezt alátámasztó 

tények a Magyar Biomassza Szövetség (2008) szerint: 

• Az USA-ban és Brazíliában a kukorica, a búza és a szója vetésterülete egyaránt növekedett, elsősorban a gyep 

és erdő művelési ágak rovására. 

• Banse et al (2008) szerint 2020-ban a mezőgazdasági területek nagysága mintegy 20 %-kal fogja felülmúlni a 

2001-es területet 

Ezeken túlmenően az intenzív termesztéstechnológiák terjednek, terület-megtakarítást eredményeznek és a piac 

megfizeti ennek az árát. A jövőben ígéretes – és termőterületet nem igénylő – alapanyagok lehetnek az algák, 

melyek hozama is sokszorosan felülmúlja a hagyományos szántóföldi kultúrákét. Felhasználásuk ugyanakkor 

univerzális: fajtól (beltartalomtól) függően, ám külön többlet-beruházás nélkül egyaránt alkalmasak bármilyen 

bioüzemanyag – sőt egyéb termékek - előállítására is. 

Európában az EEA (European Environmental Agency, 2006) szerint 13-19 millió ha (a szántó 8-12 %-a) lenne 

energetikai célra hasznosítható. A 2020-ra kitűzött cél eléréséhez - 20% import és 40% egyéb alternatív 

üzemanyag, mint reális jövőkép feltételezésével – a 114 millió ha szántóterület mintegy 12 %-a lesz majd 

szükséges hajtóanyag-célú energianövények előállításhoz (Popp, 2008). Egy stratégiailag fontosnak ítélt 

ágazatnál ez nem tekinthető túlzott aránynak, különösen annak ismeretében, hogy ezeken a területeken a 

biohajtóanyag mellett - melléktermék formájában - egyúttal takarmányt is előállítanak. 
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Popp – Somogyi (2007) szerint a fosszilis üzemanyag 5 %-nál nagyobb arányú globális helyettesítésére szolgáló 

első generációs bioüzemanyag-gyártáshoz és a szükséges élelmiszer-, takarmány-előállításhoz nincs elegendő 

nyersanyag a világon, mert az élelmiszernövények ilyen arányú bioüzemanyag célú felhasználásának 

területigénye veszélyeztetné a globális élelmezés-biztonságot. Más források viszont arra mutatnak rá, hogy 

jelentős mennyiségű tartalékterület áll még globális szinten (13 Mrd ha-ból) rendelkezésre energianövények 

számára az élelmezés veszélyeztetése nélkül: 0,15-2,4 Mrd ha (Hoogwijk et al, 2003), 0,6-1,3 Mrd ha 

(Hoogwijk et al, 2005), 0,7-3,6 Mrd ha (Smeets et al, 2007). A biohajtóanyagok az IEA (2006) 2030-ra 

vonatkozó becslése szerint 35-53 millió ha-t (a mezőgazdasági terület 3-4 %) foglalják majd el, helyettesítve az 

üzemanyagok 4-7 %-át, az újabb generációs hajtóanyagok nagyobb térnyerése esetén akár 10 %-át is.. 

5. 2.4. Energetikai hatékonyság 

A bioüzemanyagok energiamérlegét a legtöbb megbízható számítás pozitívnak (a cukornád alapú etanolt 

jelentősen pozitívnak) ítéli meg. Ugyanakkor a kukorica alapú etanolgyártásnál általánosan elfogadott, és mért 

1,3-1,8-as kimenő/bemenő energiahányados még gyenge teljesítménynek számít (Popp-Potori, 2011). A 

kukorica termesztésére legkevésbé alkalmas területeken azonban akár negatív is lehet a mérleg. Ez a növény egy 

átlagos évjáratban elméletileg 750 MJ/m2 napenergiát képes megkötni és 4,3-4,6 MJ fosszilis energiát 

használnak fel egy kg növényi főtermék termesztéséhez. Ez egy liter etanolra átszámítva 13-14 MJ/kg-ot jelent a 

növénytermesztés ráfordításainál, amihez a feldolgozás során további mintegy 18 MJ/kg energia-felhasználás 

járul. Amennyiben kizárólag a bioetanol-hozamot vesszük számításba, akkor az energia-hatékonyság 0,83-0,86 

körül alakul, ezért ebből a szempontból is nélkülözhetetlen a melléktermékek felhasználása (Huzsvai et al, 

2009). 

A gabonára alapozott etanolgyártás ugyan nem kínál megnyugtató megoldást a globális energiakérdésre, a 

kőolaj helyettesítésében azonban már jelentősebb lehet a szerepe. Energetikai szempontból az újabb generációs 

bioüzemanyag-technológiák, illetve hajtóanyagok jelenthetik a jövőt, de ezek kifejlesztése még a kutatókra vár 

(3. táblázat). 

 

A 2009/28 EK irányelv szerint: „…az energia- és az ÜHG-mérleg egyaránt az alkalmazott alapanyag-előállítási 

és -feldolgozási technológiák függvénye; a szórás ezek között óriási. A hatások objektív megítéléséhez 

üzemspecifikus vizsgálatok szükségesek.” A teljes életciklus energetikai hatásfoka a bio-üzemanyagoknál ugyan 

jellemző esetben felülmúlja a 100 %-ot, ám jóval alacsonyabb a hőenergetikai eljárások hatásfokánál. 

Kaszab (2008) szerint a bioetanol-gyártás teljes energiamérlege és hatékonyság-fokozásának lehetőségei a 4. 

táblázatban szereplő számokkal jellemezhetők. Kizárólag az etanol felhasználása és a hagyományos 

technológiák használata valóban jóval több energiát használ fel a megtermeltnél. A képződő melléktermékek 

teljes körű hasznosításával, illetve a bio-energiaforrások, hulladékhő termelésben való felhasználásával az 

energetikai hatékonyság akár 2 körüli értékre, az extenzívebb termesztés-technológiával akár 2,8-ra is 

fokozható. Mindezt az új fajták és feldolgozási technológiák várhatóan tovább növelik, hiszen ezek lényege, 
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hogy kevesebb alap-, illetve segédanyagból több végterméket állítanak elő. A cellulózalapú gyártás energetikai 

hatékonysága várhatóan ezeket az értékeket is felülmúlja. 

 

A szállítás módja és távolsága sem elhanyagolható sem energetikai, sem kibocsátási szempontból (Biograce, 

2010): 

• teherkocsival 0,9-1 MJ/tkm, 0,005 g CH4/tkm 

• vasúton 0,21 MJ/tkm, 0,0… g N2O/tkm 

• hajóval 0,12-0,2 MJ/tkm,0,007 g N2O/tkm 

• csővezetéken sem szállítási költség, sem ÜHG-kibocsátás nem jelentkezik 

Ezek az önmagukban helyes energiatakarékossági törekvések azonban gazdasági értelemben félrevezetőek 

lehetnek, hiszen az ökonómiai hatékonyságnak sokszor ellentmond az energetikai hatékonyság. Amennyiben a 

piacon nagymértékben növekszik az energiaár, csak akkor fognak elterjedni az energiatakarékos technológiák. 

Emellett nyilvánvaló, hogy az energia mindenfajta átalakítása beruházási- és működési többlet-költségekkel, 

valamint energiaráfordítással – ugyanakkor veszteségekkel - jár. A különféle energiafajták energiasűrűsége, 

felhasználhatósága, piacképessége ezért jelentősen eltér egymástól, ez pedig az értékükben is megmutatkozik. A 

2013. februári lakossági bruttó árak vonatkozásában, azonos mértékegységre vetítve a hőenergia (földgázból) 

3.970 HUF/GJ, a gázolaj 13.147 HUF/GJ, a benzin 12.882 HUF/GJ értéket képvisel, így egyáltalán nem 

tekinthető hátrányos tényezőnek, ha a hajtóanyagok (vagyis egy értékesebb energiaféleség) előállításához több 

energiát használunk fel, mint a hőenergiához. Ameddig pedig a biohajtóanyagok drágábbak lesznek a fosszilis 

versenytársaknál, addig nem várható el (legfeljebb gazdasági/hatósági eszközökkel kikényszeríthető) az 

előbbiek felhasználása a termelésben az energetikai hatékonyság javítása érdekében. 

6. 2.5. Környezet- és természetvédelem 

A környezetvédelmi szempontok vizsgálatakor lényeges szempont, hogy azok (az intenzív termelés 

korlátozásával és a speciális energetikai fajtákkal) az élelmezésbiztonságot ne sodorják veszélybe. A 

gabonafélék iránti kereslet globális szinten évi 1-1,3 %-kal nő (Popp – Potori, 2008), míg a normál 

hozamnövekedés a 70-es évekbeli átlagosan 3-5 %-ról évi 1-2 %-ra esett vissza. A termőhely- és fajtaspecifikus 

technológia, valamint a speciális fajták alkalmazása ezért a jövőben nélkülözhetetlen a megfelelő életfeltételek 

biztosításához. 

A kemizálásban rejlő veszélyeket nem az energetikai célú termesztés, vagy az intenzív termesztés-technológia 

okozza, hanem az utóbbi szakszerűtlen megvalósítása. Az egyre gyakoribb vízhiány miatt egyes területeken az 
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energianövények öntözése is felvethet erkölcsi aggályokat, ám a hígtrágya felhasználása egy elfogadható 

kompromisszumot jelenthet erre is. 

A bioetanol-előállítás melléktermékeiből komposztálással jó minőségű talajtermékenység-növelő adalékanyag 

állítható elő, amely értékesíthető vagy visszajuttatható az alapanyag-termesztésbe. A komposztált melléktermék 

beoltható nitrogénkötő és egyéb baktériumkultúrákkal, amelyek jelentősen csökkenthetik a műtrágyázás 

szükségességét, ezzel csökkentve a közvetlen környezetszennyezést (Sipos et al., 2007). 

Környezetvédelmi szempontból is lényeges, hogy bioetanol előállítására nagyobb Harvest-indexű fajtákat 

érdemes vetni (a Harvest-index a növény vegetatív-generatív részeinek aránya), valamint hogy az etanolgyártás 

céljára termesztett búzához akár 60-80 százalékkal kevesebb nitrogénműtrágya szükséges, hiszen a cél nem a 

sikér-, hanem a szénhidrát-tartalom fokozása. 

A kukoricatermelés fő inputjai a vetőmag, a nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmú műtrágya, a gyomirtó- és 

rovarirtó szer. A kukoricának sokkal több műtrágyára (elsősorban nitrogénre) van szüksége, mint a szójának. 

Például Iowa államban a kukoricatermelés hektáronként 122 százalékkal több műtrágyát igényel, mint a 

szójatermelés. A nitrogén előállítása földgázból történik. A gáz korlátozott kínálata és gyorsan növekvő ipari 

felhasználása a gázár hosszú távú növekedését vetíti előre az USA-ban. A magasabb gázárak már eddig is 

számos nitrogénműtrágya-üzem bezárásához vezettek. Az USA nitrogénműtrágya szükségletének több mint a 

felét importálja, nagy részét politikai szempontból instabil országokból. A gyorsan bővülő műtrágya-

felhasználás infrastruktúrája magában foglalja a műtrágya tárolását, kezelését és a kukoricatermelőkhöz történő 

szállítását (Popp, 2010) 

A bioüzemanyagok a szén életciklus tekintetében nem tekinthetők teljesen semlegesnek, ugyanis az alapanyag 

szállítása, tárolása és feldolgozása általában fosszilis energiát igényel, de fosszilis társaikkal szemben 

elégetésükkor sokkal kisebb mértékben növelik a kibocsátott CO2 mennyiségét. Ennek alátámasztására néhány 

technikai adat (Hernandez, 2010): 

• A tiszta biodízel (B100) növényi nyersolajból előállítva mintegy 57 százalékkal, használt sütőolajokból 

előállítva 88 százalékkal képes csökkenteni minden megtett kilométer alatt a CO2 kibocsátást (pontosabban az 

ÜHG-kibocsátást CO2 egyenértékben kifejezve) a gázolajhoz képest. 

• 10 százalékos biodízel bekeverésű gázolaj (B10) 6-9 százalékos kibocsátás csökkentést eredményez a 

fosszilis megfelelőjéhez képest. 

• 85 százalékban bioetanollal kevert benzin esetén (E85) 70 százalékkal csökkenti minden megtett kilométer 

alatt a CO2 kibocsátást a benzinhez képest. 

• Az 5 százalékban bioetanollal kevert benzin használatakor ez az érték megközelítőleg 3 százalék. 

A kedvezőbb hatékonyság oka, hogy a biodízel és a bioetanol üzemanyagok összetételükben oxigént 

tartalmaznak, míg a benzin alig, a gázolaj pedig egyáltalán nem tartalmaz oxigént. A tiszta biodízel súlyának 10-

12 százaléka, míg a bioetanol súlyának 35 százaléka oxigén (Barnwal – Sharma, 2005). Az oxigén jelenléte teszi 

lehetővé a tökéletesebb égést, ami csökkenti a szénhidrogén (CH) és a szénmonoxid (CO) kibocsátást. Az 

oxigén jelenléte ugyanakkor hátrányt is jelent, hiszen növeli a nitrogén (NO2) vegyületek mennyiségének 

légkörbe jutását (Szulczyk, 2007). 

A bioetanol életciklusa során kibocsátott üvegházhatású gázok 35,6 százaléka a kukoricatermelésben, 62 

százaléka az etanolgyártásban képződik és kerül a légkörbe (a maradék a szállítás és a felhasználás 

következtében). A gyártási technológia tehát jelentősen befolyásolhatja a bioetanol életciklusának környezeti 

hatásait. A Hungrana által megbízott független szakértő, a Joanneum Research, Forschungsgesellschaft mbH 

számításai alapján a cég által előállított bioetanol már 2009-ben is teljesítette az ÜHG-kibocsátás EU direktíva 

által 2017-re előírt 50 százalékos csökkentését a benzin üzemanyaghoz képest. Ez annak köszönhető, hogy a 

szabadegyházai gyárban kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés folyik 80 százalék feletti hatásfokkal. A 

füstgázok hőjének nagy részét hasznosítják, továbbá energiatakarékos szesz-lepárlókat- helyeztek üzembe. A 

tervekben a földgáztüzelésről a biomassza-alapú energiatermelésre történő átállás, a melléktermékek 

biogázüzemben történő hasznosítása szerepelt [Magyar, 2009] 

Juhász – Zöldi (2002) és Scharmer (2001) adatai szerint egy liter benzin bioetanol helyettesítésekor 1856 g, míg 

a biodízel felhasználásakor a gázolajnál 2708 g karbon-egyenértéknyivel kevesebb károsanyag kerül a levegőbe 

a teljes életciklus során. Ez a széndioxid- és kéndioxid-kibocsátás nagymértékű csökkenésének köszönhető és 
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elsősorban a felhasználás környezetbarátabb jellegének tulajdonítható. Az alapanyag-termesztés és a 

bioüzemanyag-gyártás során jóval nagyobb a károsanyag-kibocsátás a kőolaj kitermelésénél és feldolgozásánál. 

 

Az alapanyag-termesztés során közvetve és közvetlenül kibocsátott károsanyagok mennyiségének objektív 

becslése problematikus és igen tág intervallumokat eredményez, ezért megbízható adatok leginkább csak a 

feldolgozás kezdetétől találhatók a szakirodalomban. Egy 60 szakértői elemzést magában foglaló OECD-

tanulmány, valamint két egyéb mérés alapján a kibocsátás-csökkenés mértéke a 6. táblázatban található 

intervallumokkal jellemezhető a különféle hajtóanyagoknál. 

 

A 6. táblázat adatainak rendkívül széles intervallumait a különféle alapanyagok alkalmazásának hatékonysága, a 

feldolgozási technológia (input/output értékek, az ott alkalmazott energiaforrások fajtája), a melléktermék-

hasznosítás, valamint az esetleges kapcsolt villamosenergia-előállítás lehetősége befolyásolja. Az ECOFYS, 

2010 vizsgálatai szerint a feldolgozásnak van elsősorban hatása az ÜHG-kibocsátásra. 

Az ÜHG-kibocsátás jellemző értékeit az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja Technológiai Jövőkutatási 

Intézete (IPTS), a Nemzetközi Élelmiszerpolitikai Kutatóintézet (IFPRI), valamint az Európai Bizottság Közös 

Kutatóközpontja Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Intézete is megvizsgálta (EU Bizottság, 2010). Bár 

kutatási módszereik eltérőek voltak, de a végeredmény majdnem azonos: bármilyen alapanyagú is a 

bioüzemanyag, a bioetanol esetében minimum 16 százalék (búza), maximum 74 százalékos (fahulladék), míg a 

biodízel esetén minimum 19-56 százalékos (pálmaolaj) ÜHG kibocsátás csökkentést lehet elérni a fosszilis 

üzemanyag kibocsátáshoz képest. 

A második generációs bioüzemanyagoknál a kibocsátás csökkentésének mértéke még markánsabb, ugyanakkor 

az első generációs bioüzemanyagokhoz képest a szórás is nagyobb, ami a második generációs üzemanyag 

előállítás technológiai bizonytalanságára, kiforratlanságára utal. (7. táblázat). 
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Magyarország ÜHG csökkentési teljesítményét a mezőgazdasági ágazat nagyban elősegítette. 1985-2007 között 

a mezőgazdasági termelés 9 százalékkal nőtt, ennek ellenére az ÜHG kibocsátása a szektorban drasztikusan, 

51,6 százalékkal csökkent, ezzel nagymértékben hozzájárult Magyarországon az összes ÜHG 34,8 százalékos 

csökkenéséhez (OECD-FAO, 2010). 

Az üvegházgázok piaca anyagilag sem elhanyagolható: becslések szerint csak Nyugat-Európában 2,9 Mrd EUR-

t jelent évente (Olajos, 2008). A 10 %-os bio-üzemanyag részarány elérése első generációs biodízellel és 

bioetanollal mintegy 113-340 millió t CO2eq, míg újabb generációs bio-hajtóanyagokkal akár 1 Mrd t CO2eq 

kibocsátás megtakarításával járna (Bessou et al, 2010). Jelenleg (2013. február) a kibocsátási egyenértékek ára 

igen alacsony, 0,2 (CER) illetve 4 €/t (EUA), a kibocsátási piactól függően (www.vertis.com, 2013). 

7. 2.6. Munkahely-teremtés 

A legtöbb munkahely teremtése a megújulókon belül a bioüzemanyagokhoz kapcsolódik (8. táblázat), 

elsősorban a közvetett munkahelyeken keresztül (a berendezések, gépek és alkatrészeik gyártása, a különböző 

biomassza-üzemekben keletkező mellék- és hulladéktermékek hasznosítása) 

 

A bioüzemanyagokat gyártó üzemek automatizáltak és valóban kevés, ám éppen emiatt kvalifikált munkaerőt 

foglalkoztatnak. Hatásuk a munkaerő-piacra azonban sokkal összetettebb. A rendelkezésünkre álló üzemi 

tényszámok mellett Neuwahl et al (2008) szerint az első generációs üzemanyagok alkalmazása a 8. táblázatban 

feltüntetett foglalkoztatással járhat a különböző ágazatokban. 

Saját, hazai üzemekre vonatkozó adataink alapján a mérettől függően a bioetanol esetén 0,4-1,1 fő/Ml/év, a 

biodízelnél 1-3 fő/Ml/év értékek adódtak az üzemi foglalkoztatásra, a munkabérek (járulékok nélkül) pedig a 

termelési költségek 0,5-1,5 %-át, illetve 2-5 %-át tették ki. A foglalkoztatásban a legnagyobb jelentősége a 

mezőgazdasági tevékenység stabilizálásának van. A bio-üzemanyagok, alapanyagaik és melléktermékeik 

szállítása természetesen jelentős igényként jelentkezik, ám ez – a tároláshoz hasonlóan – helyi rendszerek esetén 

a kőolajtermékekhez képest valószínűleg kisebb. Az élelmiszeriparban várhatóan némi csökkenés várható az 

energiatermelő, ugyanazt az alapanyagot felhasználó kapacitások kiépülése miatt, ám az automatizált rendszerek 

az iparban és a kutatás-fejlesztésben ezt messze meghaladó munkahelyet teremtenek. Összességében helyi 

szinten elméletileg a bioetanolnál 12-14 fő/Ml/év, a biodízel esetében 6-8 fő/Ml/év foglalkoztatás-bővüléssel 

lehet számolni, a többi regionális, illetve országos szinten jelentkezik. Jól látható, hogy a bio-hajtóanyagok 

éppen a vidéki vállalkozások számára biztosítanak piacot és ezen túlmenő munkalehetőséget is. 
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Az Európai Bizottság becslése szerint, amennyiben sikerül a kitűzött célokat elérni, az EU 60 Mrd euróval 

kevesebb fosszilis energiahordozót importálna, továbbá több mint 600 ezer új munkahely jönne létre 2020-ig. 

A magyar bioüzemanyag-ágazat 2009-ben 3.000 főnek biztosított megélhetést közvetve vagy közvetlenül, 400-

zal többnek, mint 2008-ban (Eurobserver, 2011). Figyelembe véve, hogy az üzemek közvetlenül mindössze 50-

100 embert foglalkoztatnak, könnyen belátható, hogy közvetett munkahelyteremtő/megtartó hatásuk lényegesen 

nagyobb. Neuwahl et al. (2008) irányszámait figyelembe véve a hazai bioüzemanyag-vertikum 2010-ben 

mintegy 3.500 – 3.700 főnek biztosított munkát. Amennyiben kihasználnánk maximális alapanyag-

potenciálunkat, a bioetanol-gyártás 27.500 (mintegy 3.000 közvetlen és 24.500 közvetett), a biodízel-előállítás 

3.100 (300 közvetlen és 2.800 közvetett) munkahelyet biztosíthatna a mezőgazdaságban, illetve magában a 

bioüzemanyag-iparban. Az összes externális hatást vizsgálva mintegy 24.000 munkahely lenne a mérleg 

(figyelembe véve a logisztikai, illetve hagyományos energetikai szektorban megszűnő munkahelyeket). 
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3. fejezet - 3. A bioetanol-előállítás 
története, motorikus tulajdonságai, 
egyéb alternatív hajtóanyagok 

1. 

A bioalkoholgyártás jelentős történelmi múltra tekinthet vissza. Henry Ford a XX. század elején alkohollal 

üzemeltette első járműveit. Magyarországon – elsősorban a trianoni diktátum következtében előálló üzemanyag-

hiány miatt - 1927-ben kezdődött meg a növényi eredetű anyagokból, fermentációval előállított alkohol 

felhasználása motorhajtásra. Az alkoholt 20%-ban keverték a benzinhez. Az így nyert keveréket „Motalko” 

néven hozták forgalomba. Az alkohol motorbenzinhez keverésének másik célja az oktánszám javítása volt. Ettől 

kezdve a második világháború végéig a magyar üzemanyag-felhasználás közel felét tette ki az úgynevezett 

"motalkó". Az igen olcsó és stabil kőolajárak korszakában a bioalkohol, mint energiaforrás iránti érdeklődés 

jelentős mér¬tékben csökkent, a gyártás gazdaságtalanná vált, ezért számos európai országban megszüntették az 

alkohol- benzin keverék hajtóanyag forgalmazását. Franciaországban 1939-ben, Magyarországon 1942-ben 

fejeződött be a fermentációval előállított alkohol értékesítése a benzinkutaknál (Emőd et al., 2005).. 

A kutatásoknak az 1973-as olajválság adott újabb lendületet, majd a környezetvédelmi törekvések hatására az 

elmúlt évtizedben indultak jelentős terjedésnek. Az első nemzeti léptékű bioalkohol-programot 1975 

novemberében fogadták el Brazíliában. 1995-ös adatok szerint a brazil járművek 45 %-a, körülbelül 4,6 millió 

gépjármű közlekedett tiszta etanollal, a többi pedig alkohol és benzin 22:78 arányú keverékével. Az állami 

szektor részaránya az alkoholprogram támogatásában két területen volt különösen jelentős: 

1. Az állam aktívan támogatta az alkoholprogramhoz kapcsolódó kutató-fejlesztő munkát. Ennek 

eredményeként a Brazíliában működő fermentációs üzemek egységes elvek, csereszabatos modulok alapján 

épültek fel. 

2. Az állam garanciát vállalt arra, hogy az etanol költsége nem fogja meghaladni a benzin mindenkori 

költségének 65%-át, így sikerült megszereznie a gépjármű-tulajdonosok bizalmát. 

Az állam műszaki fejlesztést segítő és piacépítő tevékenységén túlmenően a program sikerében jelentős szerepe 

volt annak is, hogy a legnagyobb autógyárak jelentős mértékben vettek részt az alkohol hajtóanyagú járművek 

fejlesztésében (GM, Ford, VW). 

Az USA-ban 1980-ban alkottak törvényt arról, hogy adókedvezmé¬nyekkel támogatják az etanol 

motorhajtóanyagként történő fel¬használását. Az egyes tagállamok helyi adókedvezményekkel is támogatták az 

etanol felhasználását. A ’80-as évtized elején az etanol ipari feldolgozásának jelentős lökést adott az a tény, 

hogy a Szovjet¬unió afganisztáni inváziója miatt elrendelt exportkorlátozások következtében az amerikai 

mezőgazdaság korábban nem tapasztalt mértékű értékesítési nehézségekkel került szembe. A fejlődés harmadik 

összetevője az volt, hogy valamennyi, az Egyesült Államokban forgalmazott gépkocsi alkalmas az etanol-benzin 

keverékkel történő üzemelésre. Néhány gépjárműgyár, például a General Motors kifejezetten ajánlja a 

gépjármű-tulajdonosoknak az etanol-benzin keverék alkalmazását. A vázolt tényezőkből adódóan az amerikai 

etanolgyártás igen dinamikusan fejlődött és 2005-től világelső az előállított bioetanol vonatkozásában (Lakner 

Z. in Bai et al , 2002). 

2. 3.1. Motorikus tulajdonságok 

A bioetanol alapvetően két célra használható fel. Közvetlenül hajtóanyagként is alkalmazható, itt elsősorban a 

benzint, a gázolajat és a biodízelt – valamint ezek különböző arányú keverékeit, hosszabb távon esetleg a 

napenergiát és a hidrogént – szükséges számításba venni, mint versenyző termékeket. A bioetanolból éter és 

izobutilén hozzáadásával előállítható etil-tercier-butiléter (ETBE) is, amely oktánszámnövelő anyagként 

használatos és a metil-tercier-butiléter (MTBE) a versenytársa. ETBE formájában mintegy 26 %-kal több etanolt 

lehet a motorbenzinben felhasználni a motor károsítása nélkül, mint bioetanol formájában, és az MTBE-nél 

nagyobb oktánszám érhető el. A rosszabb vízoldékonyság miatt kevésbé mérgező a hatása, kibocsátás-adatai 

(CO, NOx, aromás szénhidrogének) is kedvezőbbek. Ugyanakkor kisebb fűtőértéke a benzinnél és az MTBE-nél 
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is, hajlamos lerakódások és peroxid képzésére. Utóbbiak adalékanyagokkal kiküszöbölhetők (Hancsók et al, 

2006). 

A bioetanol, mint hajtóanyag 15-22 %-os mértékű bekeverése a benzinbe az összes eddig elvégzett vizsgálat 

szerint a hagyományos motorban sem okoz károsodást. Ez természetesen autótípusonként változik; az USA-ban 

gyártott autókra 10 %-os mértékig vállalnak a gyártók garanciát. Maximum 25 %-os keveréknél nem jelentkezik 

korróziós jellegű elváltozás sem, a tökéletes égésnek köszönhetően lerakódások nélkül ég el. Mindezek a 

tényezők előnyként jelentkeznek a biodízellel szemben. 

A bioetanol fűtőértéke 35-40 %-kal kisebb, mint a fosszilis hajtóanyagoké, hidrogéntartalma azonban jóval 

magasabb mindhárom másik fő hajtóanyagtól (benzin, gázolaj, biodízel), ami - a hatékonyabb égés miatt – 

sokkal kedvezőbb fogyasztást és károsanyag-kibocsátást eredményez (9. táblázat). Különösen igaz ez a 

maximum 22 %-os bioetanol-tartalommal bíró keverékekre. 

Az ETBE motorikus tulajdonságai megegyeznek az MTBE-vel. Előnyként jelentkeznek viszont a 

környezetvédelmi jellemzők, hiszen az MTBE-t földgázból állítják elő, míg az ETBE 47 % bioetanolt tartalmaz. 

 

A TotalCar Autós Magazin által elvégzett tesztek, illetve olvasói tapasztalatok alapján a következők a 

tapasztalatok a benzin, illetve az E85-ös üzemanyaggal működtetett gépjárművek összehasonlításakor (Simkó, 

2009): 

• A 14 éves Zsiguli gépjármű tesztelésénél, 2900-as fordulat környékén a szén-monoxid térfogatszázaléka 

benzin esetén 5,637, ellenben E85-tel 0,249 volt. Az elégetlen szénhidrogén 349-ről 34 ppm-re csökkent. 

• A benzin-E85 keverék használatához általában nem szükséges átalakítás, viszont kisebb-nagyobb 

módosítások szükségesek tiszta etanol alkalmazása esetén, bár van arra is példa, hogy átalakítás nélkül is fut 

az autó, károsodás nélkül. 

• Az etanollal történő üzemeltetés esetén 15 %-os fogyasztásnövekedés tapasztalható, 

• Mivel az alkohol a hidegben nehezebben ég, az etanolos autók nehezebben indulhatnak, tulajdonképpen a 

fellépő hidegindítási problémák miatt került 15 % benzin az E-85 hajtóanyagba. Svédországban télen a 

kutaknál az etanol-benzin keveréket 30 % benzinnel dúsítják. Megoldást jelenthetnek hidegindítási 

programmal rendelkező, korszerű, utólag is beépíthető etanolátalakító elektronikák, melyek szenzorok 

segítségével dúsítják a keveréket, megkönnyítve az indítást. 

• Fékpadi mérések azt bizonyították, hogy az autó alacsony fordulaton nyomatékosabbá vált, míg magasabb 

fordulaton egy kevés teljesítményveszteséggel kell számolni, mely a végsebesség csökkenéséhez vezethet. 

Egy jól beállított átalakító-szettel felszerelt Renault Clio Sport E85-tel 6000 fordulaton plusz 8 lóerőt 

produkált. 

• Az etil-alkohol károsítja a gumi alkatrészeket (a tömítések jelentős mértékben kitágulnak), erős korrodáló és 

maró hatása miatt megtámadja az alumínium és magnézium alkatrészeket (rozsdásodás), valamint 

kedvezőtlen kenőképessége miatt a befecskendező fúvókák és a benzinpumpa élettartama sokkal rövidebb, 

mint benzinnel működő gépkocsik esetében. A tévhitekkel ellentétben az etanol nem olyan agresszív anyag, 
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hogy jelentős kárt okozzon a benzincsövekben. Azon üzemanyag-vezetékek, amelyek az autóiparban 

használatosak és ellenállnak a benzinnek, azok az alkoholnak is ellenállnak. 

• Bár az alkohol rosszabb kenési tulajdonsága révén az üzemanyagellátó-rendszer egyes alkatrészeit jobban 

igénybe veheti (az üzemanyag-szivattyúk és az injektorok élettartama lerövidülhet), tapasztalatok szerint az 

etanolos működés nagyobb kárt nem tesz a motorban. A kereskedelmi forgalomban kapható szabványos E85 

gyártásakor ugyan kellő figyelmet fordítanak arra, hogy ne vegyüljön vízzel az alkohol, szállítás alkalmával 

vagy a benzinkúton ellengethetetlenül víz kerülhet az üzemanyagba (akár a levegő páratartalmából is), amely 

a motor működésére hatással lehet (korrózió). Az átalakított, vagy FFV autók üzemanyagrendszerében 

viszont már nem jelentkezik ez a probléma. 

• Kiváló, 105-ös oktánszámnak megfelelő, kompresszió-tűrése miatt oktánszámnövelő adalékanyagként, 

valamint önmagában vagy benzinnel különböző arányban keverve – 2008 óta - versenybenzinként is 

alkalmazzák. A zöld-üzemanyag használatával alacsonyabb fordulatszámon nagyobb nyomatékot ad le a 

motor, ezért a benzin üzemű versenytársakhoz képest az E85-tel hajtott autó érezhetően jobb gyorsulásra 

képes. 

Annak ellenére, hogy nem várható termikus hatásfokjavulás, sok helyen foglalkoznak alkoholok 

dízelmotorokban való felhasználásával. Ennek oka, hogy az alkoholüzem a környezetet sokkal kevésbé 

szennyezi és - mert a dízelüzemű járműparkok (pl. városi buszvállalatok) általában zártak, ezért kisebb 

infrastrukturális beruházással megoldható az átalakítás. 

Az alkoholok cetánszáma igen kicsi, így az etanolé is (8), emiatt nem égethetőek el olyan egyszerűen 

dízelmotorokban, mint Otto-motorokban. Keverékekben már 10 %-nyi etanol annyira csökkenti a gázolaj 

cetánszámát, hogy az a szabványban előírt 45 alá kerül. Ezért szükséges égésjavító - például ciklo-hexanol-nitrát 

– hozzákeverése. Az etanol a gázolaj környezetkárosító hatását kedvező irányban befolyásolja, hiszen nem 

tartalmazza a dízelrészecske összetevőit sem, így elégetésekor nem keletkeznek aromás vegyületek és jóval 

kisebb a NOx-emissziója is.  Ugyanakkor az etanol-gázolaj keverék tűzveszélyességi szintje a benzinével azonos, 

ami a gázolajhoz képest más előírásokat, fokozott odafigyelést kíván. Mindezek miatt max. 5 % etanolt célszerű 

gázolajba keverve dízelmotorokban felhasználni (Emődi et al, 2005). 

3. 3.2. Alternatív hajtóanyagok 

A fejlett országokban az elmúlt évek során jelentős növekedésnek indult az alternatív meghajtású gépjárművek 

alkalmazása, azonban pontos számokat nehéz lenne mondani, mert nyilvántartásuk nehézségekbe ütközik (pl. a 

flexifuel járművek kizárólagos benzinüzemre is alkalmasak, ugyanez igaz az LPG/CNG üzemű gépjárművek 

jelentős részére is). 

Az USA-ban 2005 – 2009 között mintegy 40%-kal nőtt az alternatív meghajtású gépjárművek száma. A 

gázüzemű (CNG, LNG, LPG) járművek 32%-ot, az elektromos járművek 7%-ot tettek ki az összes alternatív 

üzemanyagú járműből (Adler et al., 2011). Az EU-27 tagállamaiban 2003 – 2008 között 85%-kal emelkedett az 

Eurostat által nyilvántartott alternatív üzemanyaggal működő gépjárművek száma (Eurostat, 2011). 

A 2011-es Fehér Könyv célkitűzései szerint 2030-ra 50%-kal kell csökkenteni a városi közlekedésben részt 

vevő hagyományos gépjárművek számát, 2050-re pedig teljesen ki kell szorítani őket a városi közlekedésből, 

hogy 60%-kal csökkenjen a közlekedési ágazat ÜHG kibocsátása (Fehér Könyv, 2011). 

A következő alfejezetekben a meg nem újuló alternatív üzemanyagokat mutatjuk be, míg a megújulókat az 

újabb generációs hajtóanyagoknál részletezzük. 

3.1. 3.2.1. Autógázok 

A sűrített földgáz (CNG) és a cseppfolyós petróleumgáz (LPG) a hagyományos motorhajtó anyagokhoz 

hasonlóan szénhidrogénekből, a szén és a hidrogén különböző vegyületeiből áll, alapanyagaik pedig a kőolaj 

párlási folyamataiból származó gázok és a kitermelésnél felhalmozódó gázok. A biometán viszont a szerves 

anyagok anaerob oxidációja során képződött biogáz földgáz-minőségűre tisztított változata. A gázhalmazállapot 

miatt a gáz és a levegő összekeveredése egyszerűbb, mint a folyékony üzemanyag esetén. A gáznemű 

hajtóanyagok gyulladási hőmérséklete magasabb, mint a benziné, a benzin 230-280, cseppfolyósé 500, a sűrített 

gázé 600-640 Celsius fok. A benzinhez képest a gáz égési sebessége kisebb. A gázok égetése során - mivel 

kisebb a széntartalmuk - kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki a vízgőzön kívül. Utóbbi miatt jóval nagyobb 
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elővigyázatosság kell a rozsdásodás ellen a motorokban, mint a benzinmotoroknál, mivel ott a benzin, miközben 

kering, kenőanyagként is funkcionál. Az autógázok tökéletesebben égnek, a kipufogógáz kevesebb rákkeltő 

hatású policiklikus aromás vegyületet tartalmaz. Motortípustól függően a nitrogén-oxid 20-40, a szén-monoxid 

60-90, a CH 40-60%-kal kevesebb, ezenkívül nincs a kipufogógázban szilárd részecske. 

3.1.1. 3.2.1.1. LPG 

Az LPG a cseppfolyós gáz (Liquified Petroleum Gas) nemzetközi rövidítése. Főbb összetevői a propán és a 

bután (95%), ezen felül tartalmazhat még propilént, izobutánt, izobutilént és butilént (5%). Az LPG viszonylag 

rég óta használt alternatív hajtóanyag, jelenleg az országban 372 üzemanyag töltőállomáson (az összes 

töltőállomás közel 20%-án) forgalmazzák (www.holtankoljak.hu, 2012). Előnye a benzinnel szemben, hogy 

olcsóbb, valamint kevésbé környezetszennyező, hátránya, hogy használatához át kell építeni a gépjárművet, 

amely jelentős költséggel (200-300 e HUF) jár, nem elérhető a töltőállomások egy részén, valamint korlátozza 

az autótulajdonos szabadságát (mélygarázsba nem hajthat be). 

Az LPG közel azonos összetételű a háztartási PB gázzal, azonban annál előírás szerint kevesebb szennyeződést 

(főleg kénhidrogént és vizet) tartalmazhat. Ezek a gázok szénhidrogének finomítása közben keletkeznek 

melléktermékként. Az LPG viszonylag alacsony, (6 bar körüli) nyomáson, átlagos környezeti hőmérsékleten 

már cseppfolyós. A gázüzemanyag kutak részére tartályautókban szállítják, a töltőállomáson tartályban tárolják 

és szivattyúval töltik a gépkocsi tartályába. A gépkocsik üzemanyag tárolását intelligens szabályozókkal oldják 

meg, mert a gázok lecsapódási nyomása nagyban függ a hőmérsékletüktől, ezért 3 és 15 bar között is lehet a 

nyomás, szélsőséges esetekben, télen akár 2 bar is elég, nyáron viszont megközelítheti a 20 bar-t. A cseppfolyós 

gázok olcsóbbak, elégetésükkor nagyobb energia szabadul fel, a szállításuk olcsóbb, mivel nem kell túl nagy 

nyomást biztosítani folyamatosan, illetve a töltőállomásokat is jóval olcsóbb telepíteni, mint a sűrített földgáz 

esetében (Márton, 2010). 

3.1.2. 3.2.1.2. Sűrített/cseppfolyósított földgáz (CNG, LNG) 

A földgáz közlekedésben történő alkalmazásának két elterjedt módszere a CNG (sűrített metán), illetve LNG 

(cseppfolyós metán) használata. A CNG használata elterjedtebb, az LNG-t inkább teherautókban alkalmazzák. 

A töltőállomásokon kompresszorokkal mintegy 250 bar nyomásra sűrítik a földgázt. Ez kb. 50 bar-ral több, mint 

a feltöltött palackok nyomása a nyomásveszteség miatt. 

A földgáz alkalmazásának előnye a hagyományos üzemanyagokkal szemben a kisebb károsanyag-kibocsátás 

(17 – 26%-kal kevesebb CO2-emisszió, IEA, 2005 in Nijboer, 2010). Hátránya a bioüzemanyagokkal szemben, 

hogy nem csökkenti az energetikai függőséget (importfüggőség). Nyilvános fosszilis CNG-kútból jelenleg 

csupán 3 található hazánkban (Győr, Szeged Budapest), a fosszilis CNG ára 250 HUF/kg. Elterjedésének 

legnagyobb gátja a töltőállomás-hálózat kiépítetlensége. 

A CNG-járművek a dízelüzemmel összehasonlítva mintegy 20 %-kal, a benzinüzemhez képest 30-35 %-kal 

olcsóbban üzemelnek egy kilométerre vetítve. A győri kútnál 2009-ben 249,9 HUF/kg volt a CNG ára, ami 

energiatartalom alapján számolva 166 HUF/l benzinárnak felelt meg. Ebből a kedvező árfekvésből kifolyólag az 

újonnan vásárolt CNG-üzemű gépjárművek felára (580 – 1.600 e HUF) a futásteljesítménytől függően 1 – 7 év 

alatt térül meg (10. táblázat), azaz főleg az alacsonyabb felárat kérő márkák (Opel, Chevrolet) CNG-üzemű 

gépkocsijai iránt jelentős kereslet támadhat a piacon, ha elkezdődik a CNG töltőállomások kiépítése (Jobbágy, 

2011). 
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A közlekedés területén a jövőben a biogáz szerepe várhatóan növekedni fog, elsősorban azokban a vidéki 

városokban, ahol a biometán ésszerű távolságon belül beszerezhető, valamint az önkormányzati gépjármű-

állomány lecserélése napirenden van. Az LPG-hez hasonló rendszerű CNG töltőállomások engedélyeztetésének 

egyszerűsítése igen fontos eleme lehet a hazai biogázipar fejlődésének. Az LNG technológia adaptálása és 

alkalmazása új utakat nyithat a bioenergia és a járműhajtás fejlesztések területén. A magyarországi tervek között 

szerepel, hogy 3-5 éven belül a CNG üzemű járművek és gáztöltők aránya elérje a hazai járműpark, illetve a 

kutak számának egy százalékát. Ez 25-30 nyilvános gáztöltőállomást, 1500 gázzal üzemelő autóbuszt, 1100 

nehéz teherjárművet és 10-15 ezer személygépkocsit jelentene majd. 

3.2. 3.2.2. Hibrid járművek 

Hibrid autónak azok a gépjárművek minősülnek, amelyekben a hagyományos benzinmotor mellett villanymotor 

is részt vesz a jármű mozgatásában.. A hibridjárművek megítélése az EU-n belül igen változatos. Egyes 

tagállamokban az elektromos autóval együtt kezelik őket a támogatások tekintetében, másokban kevesebb 

támogatást adnak rájuk, vagy nem is támogatják vásárlásukat/fenntartásukat. A leginkább támogatott csoport a 

hálózati áramról tölthető, ún. plug-in hibridek csoportja. Shah (2009) szerint a plug-in hibridek alkalmazása 

2030-ra 50%-kal csökkenthetné az USA kőolajigényét. Hazánkban ugyanúgy kedvezményes regisztrációs adó 

vonatkozik a hibrid járművekre, mint az elektromos autókra. 

A hagyományos benzines járművekhez képest komoly üzemanyag-megtakarítás érhető el használatukkal pl. az 

első generációs Toyota Prius gyári átlagfogyasztási értéke 5,1 l/100 km, amelyet odafigyeléssel 3,2 l/100 km-re 

is lehet csökkenteni (Stump, 2011). Fontos azonban megjegyezni, hogy az odafigyelés a hagyományos 

benzinüzemű gépjárművek esetében is drámai fogyasztás- és ezzel párhuzamosan károsanyag-kibocsátás 

csökkenéshez vezet. 
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4. fejezet - 4. A bioetanol hazai és 
külföldi jelentősége 

1. 

A világ üzemanyagcélú etanoltermelése 2007 – 2011 között mintegy 56%-kal emelkedett (11. táblázat), 

jelenlegi mértéke a világ benzinfelhasználásának körülbelül 3%-át jelenti térfogat-egyenértékben. A globális 

etanoltermelés 80%-át használták fel bioüzemanyagként, a fennmaradó 20%-ból szeszesital és ipari alkohol 

készült (Popp – Potori szerk., 2011). A világ legnagyobb bioetanol előállítója az USA, őt követi Brazília. Ez a 

két ország adja a világ bioetanol termelésének 87%-át, őket követi jelentős lemaradással az EU-27 

(világtermelés 5,6%-a). Említést érdemel még Kína és Kanada etanoltermelése. 2014-re 99 Mrd l-re becsülik az 

előállított bioetanol mennyiségét (www.oilgae.com, 2013). 

 

2. 4.1. Az USA bioetanol-termelése 

Az USA-ban, a világ legnagyobb bioetanol-előállító országában 2012-ben 52 Mrd l bioetanolt állítottak elő, ez a 

teljes (522 Mrd l) benzinfogyasztás közel 10 %-át tette ki (és felhasználta a kukoricatermés 46 %-át…). Az 

utóbbi években a kedvező támogatási rendszer, valamint az ezzel párosuló erős belső és külső kereslet miatt - a 

magas alapanyagárak ellenére - a bioetanol termelése folyamatosan bővült. Az előállítás 2012 decemberében 13 

havi csúcsértéket ért el (960 ezer barrel/nap), azóta 900 e bbl/nap körül alakul. Az USA hosszú távra szóló 

energiapolitikájával összhangban, 2012-ben a második generációs cellulóz alapú termelés támogatása került 

előtérbe az első generációs bioetanol-termelésével szemben. Az Egyesült Államok 6 340 ezer tonna (8 027 ezer 

m3) bioetanolt exportált 2011-ben, ezzel vezető exportőrré vált a Világon. Az USA etanolgyártásának 

nemzetközi kukoricapiacra gyakorolt hatása egyértelmű, ugyanis az USA nélkül számolt globális 

kukoricatermelés és -felhasználás negatív egyenlege az elmúlt két évtizedben folyamatosan nőtt [Collins, 2008], 

vagyis a Világ egyre erősebben függ az amerikai kukoricaexporttól. 

Az Egyesült Államok 2005-ben megelőzte Brazíliát a bioetanolgyártásban, ahol cukornádból állítanak elő 

bioetanolt. Ha a bioetanol-előállítás mennyiségét vizsgáljuk, az USA gyártókapacitása gyorsabban bővül 

Brazíliához képest, de költséghatékonyságban komoly a lemaradása. Az USA világpiaci jelentőségét csökkenti 

az a tény is, hogy az ambiciózus belső felhasználási célkitűzések mellett a létező kapacitások elsősorban a belső 

fogyasztást elégítik ki (Popp, 2006). Az USA-ban az etanolgyárak egy részét szénnel üzemeltetik, ahol az etanol 

előállítása és felhasználása több szén-dioxidod bocsát ki, mint a fosszilis üzemanyag használata. Mivel az 

adókedvezményeket egyelőre nem kötik a termelési eljáráshoz – nem számít, hogy az etanol előállításához 

szükséges energia forrása biomassza vagy fosszilis energiahordozó –, a bioüzemanyag gyártókat a termelési 

költség csökkentésére ösztönzik, nem pedig a szén-dioxid kibocsátás és olajfelhasználás csökkentésére. Az 

üzemanyagokat a termelésük során kibocsátott szén-dioxid mennyisége alapján lenne célszerű jelölni. 

Valószínűleg az uniós gazdák részéről is tiltakozást váltana ki, ha ez lenne az adókedvezmény alapja, ugyanis az 

EU-ban a cukorrépából gyártott etanol termelése során fajlagosan 3-5-ször annyi szén-dioxid kerül a légkörbe, 

mint a cukornádból készült etanol esetében Brazíliában (Popp, 2007). 
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Az etanolgyártás növekedésével párhuzamosan nő a melléktermék kibocsátása is. Az USA-ban az etanolüzemek 

25 százaléka nedves, 75 százaléka száraz őrlési eljárással állítja elő az etanolt, utóbbi eljárás legjellemzőbb 

mellékterméke a takarmány-kiegészítőként hasznosított DDGS. Száraz eljárás esetében az etanolgyártáshoz 

felhasznált minden tonna kukorica 0,32 tonna DDGS előállítását eredményezi. Az USA 2006-ban 8,5 millió 

tonna DDGS-t állított elő, 2010-re viszont a termelés mennyisége meghaladja az évi 30 millió tonnát (Popp, 

2010). 

A 2012. január 1-től bekövetkezett adóváltozás, – ami a második generációs termelésnek kedvez – viszont már 

az év első felében a hagyományos bioetanol-kibocsátás csökkenését okozta. 

3. 4.2. Brazília bioetanol-termelése 

A bioetanol világkereskedelmét korábban egyértelműen Brazília uralta, 2010-ben 2,6 Mrd. liter etanolt 

exportált, amely akkoriban még a teljes világpiaci exportmennyiség 75%-át adta (FAPRI, 2011). Jelenleg is 

legolcsóbban, legjobb energetikai hatékonysággal és környezetvédelmi mutatókkal itt állítják elő a bioetanolt. A 

világkereskedelmi és a globális termelés adatokat összevetve egyértelműen látszik, hogy ennek ellenére a 

termelés elsődleges célja a rendkívül komoly belpiaci igények kielégítése. Brazília az egyetlen ország, ahol 

víztartalmú (hydrous) és tiszta (anhydrous) etanolt is használnak. 

Az exportlehetőségek kiaknázása érdekében komoly fejlesztések zajlanak az országban (pl. kikötői kapacitások 

és bioetanol vezetékek kiépítése az etanolgyártó üzemek és az Atlanti-óceán között) és tárgyalások folynak több 

országgal és országcsoporttal (Kína, Japán, Dél-Korea, USA, EU) további exportkedvezményekről és -

lehetőségekről. A legkézenfekvőbb felvevő piacot az alacsony szállítási költség miatt az Egyesült Államok 

jelenti Brazília számára, ám a magas védővámok (kb. 14 cent/liter) és az amerikai bioetanol-termelés belső 

támogatása akadályozza az oda irányuló kivitelt. Így jelenleg a brazil termelők számára a legfontosabb piacnak 

Japán számít. A cukornád feldolgozását jelenleg 324 üzemben végzik, ebből 50 etanolt, 22 cukrot állít elő, de 

252 bármikor át tud állni egyik termelésről a másikra. A technológia során melléktermékként keletkező bagaszt 

(kipréselt cukornádszár) elégetik, s ezzel biztosítják az etanol-előállítási technológia energiaigényét. Brazília, 

mint a világ legnagyobb cukornád-termelője a piaci kilátásoktól függően határozhatja meg, mennyi cukrot, 

illetve etanolt állít elő (Popp, 2007). Az ország termőterülete mintegy 850 millió hektár, ebből 320 millió hektár 

a mezőgazdasági terület, a szántó és ültetvény területe együttesen 60 millió hektár. A cukornád ültetvények 

jelenleg 8,5 millió hektárt foglalnak el, a terméshozamok 69-77 t/ha között alakulnak az utóbbi években. A 

betakarított mintegy 600 Mt termés 50-54 %-ából lesz bioetanol. Az előállított etanol mennyisége az utóbbi 3 

évben 24-27 Mrd l értékek között változik, gyakorlatilag stagnál (F.O. Licht, 2013). 

Az etanol-, illetve cukorgyártás arányának változtatása jelentős mértékben befolyásolhatja a cukor és etanol 

világpiaci áralakulását. Ebből következik, hogy a brazil cukor és bioetanol termelés mennyisége egymás 

rovására, de akár párhuzamosan is növelhető a piaci viszonyok függvényében (Popp, 2010). 

4. 4.3. Az EU bioetanol-előállítása 

Az Európai Unió bioetanol gyártása 2004 óta gyorsan növekedett, a tagállamok 2009-ig több, mint 5 Mrd EUR 

értékű termelőkapacitást létesítettek, és további 3 Mrd. EUR értékű beruházás van jelenleg folyamatban (Popp – 

Potori szerk., 2011). Az Unió bioetanol-termelése becslések alapján 2012-ben 4823 ezer m3-re (6072,15 ezer t-

ra) tehető. Az ágazat alapanyagbázisát főként kukorica, kalászosok, illetve cukorrépa adják. A megújuló energia 

irányelvvel az EU a bioetanol keresletét is szabályozta. 2015-ben 11,2 és 14 milliárd liter között várható az 

előállított bioetanol mennyisége az EU-ban. Mivel valószínűsíthető az a szcenárió, miszerint az EU-27 

önmagában, belső termeléssel ezt az értéket nem tudja teljesíteni, az előírt mennyiség és a belső termelés közötti 

különbséget importból kell beszerezni. 

Az EU legnagyobb bioetanol-termelője Franciaország, őt követi Németország és Spanyolország, valamint az 

Egyesült Királyság. Hazánk úgy termelését, mint termelőkapacitásait tekintve a kisebb etanol termelők közé 

tartozik, bár mezőgazdasági potenciálja lényegesen nagyobb a jelenlegi termelésnél. 

Az EU-ban 2012-ben összesen 8,1 Mrd. liter bioetanol termelőkapacitás állt rendelkezésre – további 1,4 Ml 

kapacitás állt kivitelezés alatt –, ebből mindössze 60 millió liter (az összes kapacitás 0,8 %-a) volt második 

generációs etanolüzem (ePURE, 2013). A termelés 2011-ben ezzel szemben 4,4 Mrd liter volt, azaz az üzemek 

kihasználtsága mintegy 54 %-on állt. Ahhoz, hogy az EU-27 teljesíteni tudja a tagállamok nemzeti cselekvési 

terveiben vállaltakat, 2020-ra körülbelül 14 Mrd. liter (11.000 et) bioetanolra lesz szükség (ePURE, 2011), azaz 

a jelenlegi kapacitásokat közel duplájára kell növelni. 
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Előreláthatólag a DDGS piacának kialakulásával bővül az etanolgyártás melléktermékének értékesítési 

lehetősége is. Az USDA becslései szerint az Európai Unióban 3,65 millió tonna DDGS-t állítottak elő 2011-ben, 

2012-ben pedig 4,5 millió tonna keletkezését valószínűsítették A CGF évi 2,5 millió tonnás termelése nem 

változott az elmúlt években. A DDGS tonnánkénti piaci ára (telephely) általában az etanolgyártáshoz felhasznált 

input tonnánkénti árával egyezik meg, de szárított búzatörköly esetében a magas fehérjetartalom (31 százalék) 

miatt ennél magasabb árat is el lehet érni (Popp, 2010). A kukorica alapú DDGS legnagyobb előállítója az EU-

ban Franciaország, ahol 2011-ben 180-210 euró/tonnáért értékesítették a terméket. A Közösség 2011-ben 634 

ezer tonna DDGS-t importált (F.O. Licht, 2012). 

Az EU-ban a nemzeti kormányok erőfeszítése ellenére a bioüzemanyag (bioetanol + biodízel + biogáz) 

felhasználása csak 3 százalékkal bővült 2011-ben az előző évihez képest. A korábbi években lényegesen 

nagyobb volt a növekedési ütem. Az EU bioüzemanyag-fogyasztásában továbbra is a biodízel szerepe a 

meghatározó (78 %), a bioetanol részaránya a teljes bioüzemanyag felhasználáson belül 21 százalékot (2853 

tOE-t) tett ki az elmúlt évben. A biodízel és a bioetanol mellett a biogáz 0,5 százalékkal, a tiszta növényolaj 0,9 

százalékkal (13596 toe) részesült 2011-ben a teljes felhasználásból. 

A tagállamok közül továbbra is Németország maradt a legnagyobb bioüzemanyag-felhasználó annak ellenére, 

hogy az elmúlt évben csökkent az értékesített mennyiség. Németországban a bioetanol alapanyagának 61 

százaléka gabona, 26 százaléka cukorrépa és 13 százaléka nem mezőgazdasági alapanyag. A németországi 

fogyasztói bioüzemanyag-árakra is igaz, hogy a bioetanol mintegy 25 %-kal olcsóbb a biodízelhez képest és 40-

45 %-kal a benzinhez képest. Az EU-n belül is jelentős különbségek tapasztalhatók az E-85 árában. Ugyanakkor 

a biodízel és a gázolaj ára – a fűtőértékbeli különbség ellenére - gyakorlatilag megegyezik. 

B100: 2013 január: 1,44 euro/liter (Németország) gázolaj: 1,43 euro/liter (Németország) E85: 2013 január: 1,12 

euro/liter (Németország), 1,25 euro/liter (Svédország) benzin:1,63 euro/liter (Németország) Forrás: F.O. Licht, 

2013 

A felhasználás növekedési ütemét lassította, hogy számos tagállamban az autótulajdonosok idegenkednek a 

biohajtóanyagtól, mert attól tartanak, hogy az tönkreteszi a gépjármű motorját. A bioüzemanyagok értékesítését 

könnyítené, ha a nagy autógyárak növelnék a bio-hajtóanyagok fogadására kifejlesztett motortechnikával 

rendelkező modellek számát, és törekednének azok széles körű elterjesztésére. 

A Közösségben is az alapanyag ára és a kereskedelmi szabályozások határozták meg az elmúlt két évben a 

bioetanol árát, de az Unióban az import ármérséklő hatása sem elhanyagolható. A hagyományosan meghatározó 

szállítónak számító Brazília nem tudja növelni exportját. Az elmúlt évben az Egyesült Államokból származott a 

behozatal 15-20 százaléka. Kis beszállítóknak, pl. Pakisztán az EU vámmenetes behozatalt engedélyezett, de 

ezek messze nem kompenzálják a Brazíliából és az USA-ból származó szállítmányok kiesését. Számos 

beszállító ország nem rendelkezik ÜHG megtakarítás tanúsítással, ezért a kereslet éppen a nagy felhasználó 

országokban (Németország, Franciaország) csekély az általuk termelt bioetanol iránt. 

A bioetanol ellátás biztosításához, a figyelem az Unió belső termelése és az alapanyagellátás felé fordult. Az 

európai bioetanol-előállítók helyzetét a szűkösen és drágán hozzáférhető európai alapanyagok nehezítik. Az IGC 

szakértőinek előzetes becslései szerint az EU a 2012/2013. gazdasági évben összesen 10,5 millió tonna gabonát 

használ fel bioetanol-előállítás céljára (4,5 millió tonna kukorica, 5,2 millió tonna búza, 0,4 millió tonna árpa). 

Ez azt jelenti, hogy az Unió teljes gabonatermésének átlagosan 3,8 százaléka kerül a bioetanol üzemekbe (AKI, 

2012). 

5. 4.4. Magyarország bioetanol-előállítása 

Hazánkban öt éve állítanak elő jelentős mennyiségben bioüzemanyagokat a következő helyeken és kapacitással 

(www.epure.org, 2012. december): 

• Szabadegyháza: 170 Ml 

• Győr: 40 Ml 

• Dunaföldvár: 240 Ml 

Mindezek kapacitása az EU összes kapacitásának (8142 Ml/év) mindössze 6 %-át teszi ki, az össztermelés 

2013-ban várhatóan eléri a 350-400 Ml-t. 
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Várhatóan 2013-ban adnak át Mohácson egy ugyancsak 240 Ml kapacitású üzemet, mely évi 500 et kukorica 

felhasználásával az etanol mellett 175 et DDGS előállítására képes. A létesítésnél 600, a működtetésnél 75 

embert foglalkoztatnak, a beruházás összértéke mintegy 48 Mrd Ft lesz. 

A bioetanol (E85) forgalma Magyarországon 2010-ben közel nyolcszorosára emelkedett, azonban a 2011-ben 

bevezetett, majd megemelt jövedéki adó hatására 2012-ben drámai csökkenés következett be. 2009-ben a 

személygépkocsi-ellátottság hazánkban 300 db/1000 fő, ami jóval alacsonyabb az EU-27 azonos időszakának 

átlagánál (473 db/1000 fő, EUROSTAT, 2011). 

A magyar cselekvési tervben megfogalmazott bioetanolra vonatkozó vállalás (475 ezer tonna/év bioetanol) 

előállításához mintegy 1,5 millió tonna kukoricára lesz szükség, ami kb. 240 ezer hektáron termelhető meg 

(Somogyi, 2012). Magyarország a 2005-2010 közötti időszakban átlagosan évi 3,6 Mt kukoricát exportált, a 

minimumérték 2 Mt volt, ezért hazai alapanyag-bázisunk bőven fedezheti a hazai etanol-előállítás alapanyag-

igényét (Popp-Potori., 2011). 

A fenti tényekből tehát egyértelmű, hogy a hazai növénytermesztés évről-évre jelentős termékfeleslegekkel 

rendelkezik, melyek exportja bizonytalan. Még ha sikerül is megfelelő felvevőpiacot találni, a logisztikai 

problémák gyakran megnehezítik/ellehetetlenítik a növényi alapanyagok értékesítését. A bioüzemanyag-

vertikum megfelelő szabályozási és támogatási környezetben képes lenne az összes termékfelesleg 

feldolgozására. A helyi bioüzemanyag-gyártók részéről megnyilvánuló folyamatos kereslet lehetőséget teremt a 

szállítási kapacitások optimálisabb kihasználására, az üzemanyag-felhasználás mérséklésére. Emellett 

természetesen jelentős mennyiségű melléktermék keletkezne, amellyel import fehérjetakarmányokat (elsősorban 

szójadarát) lehetne kiváltani. 

Magyarországon 2020-ban, teljesítve az EU által előírt 10 százalékos kötelező bekeverési arányt, a száraz-

őrléses eljárásból 340 ezer tonna DDGS, a nedves- őrléses eljárásból 90 ezer tonna kukorica glutén takarmány 

(CGF Corn gluten feed), 13,5 ezer tonna kukoricacsíra és 22,5 ezer tonna kukorica glutén (CGM =Corn gluten 

meal) keletkezése várható. Az AKI-ban végzett korábbi számítások szerint takarmányozási célra 300-350 ezer 

tonna DDGS kerülhet felhasználásra Magyarországon (Popp, 2010). 

Külkereskedelmi egyenlegünk javulását két szempontból biztosítja a bioüzemanyagok hazai alapanyagból 

történő megtermelése: egyrészt így kevésbé szorulunk takarmány- és olajimportra, azaz csökken a behozatal, 

másrészt a növényi termékek feldolgozott formában lényegesen magasabb értéket képviselnek, így a felesleg 

exportja esetén nagyobb mértékben növelik a mérleg bevételi oldalát. 
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5. fejezet - 5. A biohajtóanyagok 
külföldi és hazai szabályozása 

1. 

A bio-hajtóanyagok piacát Brazíliában közvetlenül az évente 20-25 % között változtatható kötelező bekeverési 

arány, közvetve a cukor világpiaci ára, az USA-ban az RFS által, az EU-ban pedig a 2009/28/EC Rendelet által 

2020-ra elvárt megújulós részarány szabja meg alapvetően. Mindkét utóbbi szabályozás a többedik generációs 

hajtóanyagokkal kapcsolatos elvárásokat is tartalmazza (USA: literben, EU: e%-ban kifejezve). Az EU-

jogszabály megszabja a különböző bio-hajtóanyagok életciklusa során kibocsátható károsanyagok mennyiségét 

(ezen keresztül az alkalmazható mezőgazdasági/ipari technológiákat), import biodízel esetén pedig a termelés 

fenntarthatósági követelményeit is. A legfontosabb, közeljövőre vonatkozó sarokszámok a 12. táblázatban 

találhatók. 

 

2. 5.1. Az USA szabályozó-rendszere 

Az Egyesült Államok bioüzemanyag termelésének és felhasználásának növekedését a kormány elsősorban 

adókedvezménnyel igyekszik elősegíteni, amit néhány tagállam további kedvezményekkel egészít ki. Az 

alkohol eredetű hajtóanyagok adókedvezményét először az 1978-as Energia Adó Törvény (US Energy Tax Bill) 

vezette be, ami a szövetségi adót teljes mértékben elengedte az etanolt legalább 10%-ban tartalmazó 

üzemanyagok esetén, és támogatást vezetett be a bioetanol-előállításra. Azóta a törvényt többször módosították, 

más keverési arányú termékekre is kiterjesztették, változtattak az adókedvezmény és a támogatás mértékén, de 

lényegében e két kormányzati eszközt (adókedvezmény+támogatás) a mai napig is alkalmazzák. Az 

adókedvezmény 1 liter felhasznált etanolra számítva 13,5 USDc (30 Ft/l). A kedvezményt a szövetségi 

nagykereskedelmi adóból, az etanolgyár ,vagy kereskedő társasági adójából lehet levonni. A vám 2,5% plusz 

0,54 USD/gallon, ami alacsonyabb, mint az EU-ban alkalmazott vámtarifa (10,2 €/hl denaturált alkoholra, 19,2 

€/hl nem denaturált alkoholra). 

A bioüzemanyagok használatának további nagy lökést adott a Megújuló Üzemanyagok Szabványa (Renewable 

Fuels Standard: RFS), amit az Energia Törvény (US Energy Bill) keretében alkottak meg. Ez előírja, hogy az új 

megújuló üzemanyagra vonatkozó szabvány szerint mennyi megújuló üzemanyagot kötelező bekeverni a 

benzinbe. Ez a kötelező mennyiség 2006-2012 között 15 milliárd literről 28 milliárd literre növekedett, ami a 

valóságban még túl is lett teljesítve (2. ábra). 
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Számos üzemanyag-forgalmazó a metil-tercier butilétert (MTBE) – izobutilén és metanol – etil-tercier 

butiléterrel (ETBE) – izobutilén és etanol – helyettesíti a benzinben. Mind az MTBE, mind az ETBE a benzin 

tökéletesebb égésének elősegítésével csökkenti az emissziót, ezzel együtt a környezetvédelmi előírások 

teljesítését. Az USA-ban utóbbi néhány évben 20 államban betiltották az MTBE felhasználását (további 9 

államban folyamatban van a tiltás), miután felszíni és felszín alatti vizekben is kimutatható volt. Az 1970-es és 

1980-as években ehhez hasonlóan fokozatosan tiltották meg az ólom, mint adalékanyag használatát a benzinben 

(ólommentes benzin bevezetésével). Az MTBE betiltása azt jelenti, hogy a metanol helyett etanolt kell 

felhasználni az ETBE előállításához, ami szintén növeli az etanol iránti keresletet [Popp, 2006]. Az RFS 

előírásainak teljesítése érdekében 2012-ben megemelték a benzinbe keverhető bioetanol részarányát 10-ről 15 

%-ra, ez azonban az autógyártók kockázatát is növeli, akik 10 %-os mértékig adnak csak járműveikre garanciát. 

Az USA DDGS-exportjának növelését akadályozza, hogy üzemenként változik az előállított DDGS összetétele, 

sőt gyakran az adott üzem DDGS termelésének minősége is (a kukorica beltartalmi értéke és a feldolgozásnál 

alkalmazott enzimek és élesztő függvényében). A minőségbiztosítás és a standardok bevezetése elkerülhetetlen 

lesz a nemzetközi piacokon és a DDGS tőzsdei bevezetéséhez (az etanol már árutőzsdei cikk), ami elősegítheti 

az etanolüzemek és a DDGS felhasználók árkockázatának kezelését (Popp, 2010). 

3. 5.2. Brazília szabályozó-rendszere 

Brazíliában a bioüzemanyag kötelező részarányára vonatkozó előírás (20-25 %, évente aktualizálva) a 

legfontosabb tényezője a hazai bioetanol-piacnak. Az alacsony termelési költségek ellenére Brazília 20%-os 

vámmal védi a belső piacot. Az autópark nagy része ugyanakkor tiszta alkohollal üzemel. A bioüzemanyaggal 

működő gépjárművek adókedvezményben részesülnek: a normál 16 helyett 14% általános forgalmi adó terheli a 

flexibilis üzemelésű gépjárműveket (Popp, 2007). 

4. 5.3. Az EU szabályozó-rendszere 

A fenntartható fejlődés meghatározó jelentőséggel bír az EU stratégiai terveiben, ennek megvalósítását pedig 

számos közösségi kezdeményezés, illetve kötelező érvényű jogszabály segíti elő. Az energia-gazdálkodás ezen 

belül is kiemelkedő jelentőségű, hiszen nemcsak a károsanyag-kibocsátásban meghatározó a hatása, hanem 

kereskedelem- és foglalkoztatás-politikai, valamint mezőgazdasági hatásai sem elhanyagolhatóak. 

Az EU az egyetlen országcsoport a világon, ahol az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a 

nyersanyagok fenntartható termelésére határoztak meg célértéket (Popp-Somogyi-Bíró, 2010). A bioüzemanyag 

felhasználás ösztönzésének másik eszköze a jövedéki adókedvezmény, valamint a bioüzemanyag kötelező 

felhasználásának szabályozása. A költségvetés kiadásainak visszafogásával egyre inkább terjed a kötelező 

felhasználás, illetve a piaci részarány meghatározása (Somogyi, 2011). Több EU-országban ugyanakkor létezik 

példa az alternatív üzemanyagok kedvezményes ÁFA-körbe sorolására (EU Statistical Pocketbook, 2010). 
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A bioüzemanyagok ma még támogatás nélkül – a cukornád-alapú etanol kivételével – versenyképtelenek a 

kőolajalapú versenytermékekkel, ezért elterjedésük, alkalmazásuk a támogatási rendszertől függ. A jelenlegi 

szabályozórendszer legfontosabb elemei a következők (Jobbágy in Bai-Jobbágy, 2011): 

A Közös Agrárpolitika (CAP) keretében 45 EUR/ha jutott az energetikai célú növénytermesztés 

többlettámogatására, 2004-től 1,5 millió, 2006-tól 2 millió ha-ra. A rendszer 2010-től szűnt meg. 

Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv "FQD" (2009/30 EK irányelv) alapján a bioüzemanyag teljes 

életciklusára számított üvegházhatású gáz kibocsátás értékét 6 százalékkal kell csökkenteni 2020-ig, a 2012. évi 

felülvizsgálatot követően ezt az értéket 10 százalékra lehet emelni. Az E10 üzemanyag bevezetésével 

párhuzamosan az E5 is forgalomban maradhat legalább 2013-ig, abból a célból, hogy a régebbi járművek ne 

sérüljenek. 

A 2007/0297 EC rendelet 2012-ig a személygépjárművek átlagos CO2-kibocsátását 130 g/km-ben maximálta. 

Az Európai Parlament előírta, hogy az új gépkocsik átlagos szén-dioxid-kibocsátása 2020-ig csökkenjen 95 

g/km-re, 2025-ig pedig lehetőség szerint 70 g/km-re, amely értékeket a Bizottság legkésőbb 2016-ban 

megerősíti vagy felülvizsgálja. Ezek be nem tartása esetén többletkibocsátási díj (20-95 EUR) fizetendő. A díjat 

a következőképpen kell fizetni: (többletkibocsátás) x (új személygépkocsik száma) x (kibocsátási díj). 

A 2003/96/EC rendelet lehetővé teszi a bioüzemanyagok kedvezményes adóztatását, illetve adómentességét. 14 

tagállam (BE, BG, CY, DK, EST, HU, LV, SWE mindkét üzemanyagra, MT és PT csak biodízelre) alkalmaz 

adókönnyítést, míg 15 tagállam (CZ, FI, IRL, LU, NL mindkét bioüzemanyagra, IT csak bioetanolra) a kötelező 

bekeverés mértékének szabályozását. Mindkét intézkedést a következő tagállamok használják: AUT, DE, FR, 

LT, PL, RO, SK, SL, ES, UK, míg GR csak a biodízel esetén alkalmazza ezt a vegyes rendszert (Pelkmans et al, 

2008). A két módszer között a lényegi különbség: 

• A finanszírozás módja ( adókedvezmény: adófizetők, kötelező bekeverés: autó-tulajdonosok) 

• A piac kiszámíthatósága (kötelező bekeverés esetén) 

A 2003/30/EC rendelet 2 %-ban határozta meg az elérendő célt 2005-re, míg 5,75 e%-ban 2010-re. Ezeket az 

ajánlásokat nem sikerült sem EU-szinten (4,5 e%, AKI, 2011), sem a tagállamok túlnyomó részében teljesíteni. 

Az Európai Tanács 2007 márciusában vezette be (egyéb kötelező energetikai elvárások mellett) kötelező 

jelleggel a 10 %-os bioüzemanyag részarányt 2020-ra. Ezek a célértékek nem változtak a 2009/28/EC 

rendeletben sem, kiegészítésként viszont szabályozták az újabb generációs bioüzemanyagok beszámítását 

(kétszeres súllyal), valamint megfogalmaztak fenntarthatósági elvárásokat is (10.-11. mellékletek). Utóbbiakat a 

2009/30/EC rendelet részletezte, elsősorban az ÜHG-kibocsátás, a biodiverzitás, valamint a földhasználat 

vonatkozásában. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a közlekedésben használt benzin és gázolaj 

hajtóanyagokhoz 2020-ig legalább 10 százaléknyi bioüzemanyagot kevernek oly módon, hogy az évtized végére 

a közlekedésből eredő üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás 60 százalékkal csökkenjen. A szűkösen 

rendelkezésre álló alapanyagok miatt a második és harmadik generációs bioüzemanyagok bekeverését azonban 

erőteljesebben támogatnák a Bizottságok, így javasolják az elektromos járművek 2,5-szeres, az algaolaj alapú 

biodízel akár négyszeres értékkel történő elismerését. Ellenőriznék a közvetett földhasználat változás (ILUC) 

elkerülését, annak be nem tartását bírságolnák. Ezen intézkedések bevezetéséhez valamennyi tagállam 

egyetértésére szükség van. 

Két alapvető elképzelés létezik a 10 %-os részarány alkalmazásával (2009/28/EC rendelet) kapcsolatban. Az 

alapeset szerint a 10 %-os vállalást az első- és újabb generációs hajtóanyagok 70/15 %-os arányával (utóbbi 

duplán vehető számításba) kellene elérni, míg a másik elképzelés szerint nem kell előírni semmiféle arányt a 

hajtóanyagokra és nem célszerű alkalmazni eltérő gazdasági ösztönzőket sem, lényegében a piacra és a 

technológiai fejlődésre kell bízni az egyes bioüzemanyagok arányát. 

A 2020-as elvárások teljesítésének várható következményei az EU-ban (JRC, 2010): 

• Lényegesen növekedni fog az előállítás 

• Némileg csökkenni fog a búzaexport 

• Az EU állattenyésztésére nem fejt ki jelentős hatást 

• Hosszú távon csökkenni fog a mezőgazdasági területek nagysága 
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• Az EU energetikai önellátottságára kifejtett hatás nem egyértelmű, különösen ha számításba vesszük az 

alapanyag-import növekedését 

• Mindkét első generációs hajtóanyag világpiaci ára növekedni fog, köszönhetően az emelkedő olajáraknak és 

az EU növekvő keresletének. Mindez lehetővé teszi intenzívebb technológiák alkalmazását, a 10 %-os 

jogszabály hatása a várható hozamokra a gabonaféléknél, illetve az olajnövényeknél 1,4 %-ra, illetve 1,6 %-ra 

becsülhető, a szabályozás alkalmazásának elmaradásához képest. 

• A jogszabály hatása a bioetanol alapanyagainak világpiaci árára kevésbé jelentős (10 %), mint a biodízel 

alapanyagok árváltozására (20 %). Az OECD (2008) előrejelzése szerint az EU-ban az árak a búzánál 7 %-

kal, a kukoricánál 10 %-kal, a növényi olajoknál 35 %-kal nőnek a bioüzemanyagoknak köszönhetően 2017-

ig, ugyanakkor az olajdara ára 12 %-kal csökkenni fog. Az újabb generációs hajtóanyagok térnyerése ezeket a 

hatásokat jelentősen mérsékelheti. 

• A termelési körzetek eltolódnak, a gabonafélék esetében Közép-Kelet Európa felől a nyugatabbi és északabbi 

határterületekre, ugyanakkor a repcetermesztésben pontosan ellentétes tendencia várható. A tartalékterületek 

igen korlátozottak, tekintettel a gyepek vetésszerkezeti arányának 2003 óta bekövetkezett 26 %-os 

csökkenésére. 

• A vizsgált modellek egyértelműen nem képesek előrejelezni a globális változást a területhasználatban, mivel 

a fenntarthatósági kritériumok, valamint az éghajlat-változás hatásai teljes bizonyossággal nem 

prognosztizálhatók. A legvalószínűbb esetben (AGLINK-COSIMO modell) 5,2 millió hektár többlet-

területigénnyel számol, melynek negyede jelentkezne az EU-ban. Indonéziában és Malaysiában a modellek 

szerint nem várható lényeges változás a területhasználatban. 

• A melléktermékek egyre jelentősebb mennyisége (DDGS növekedése: 6 millió t/év) lényegesen csökkenti a 

mezőgazdasági területek megművelésére irányuló nyomást. Hasonlóan nagy szerepük lehet a gyepek 

területcsökkenésének, valamint a takarmányimport mérséklésében. Melléktermékek nélkül várhatóan az USA 

EU-ba irányuló exportja 2020-ig gabonaféléknél 32 %-kal, olajmagvaknál 106 %-ára nőne, a melléktermék-

hasznosítás esetén csak az utóbbinál jelentkezik mintegy 15 %-os növekedés. A gyepek esetében a 

területcsökkenés várható mértéke országcsoportonként: EU: 10/4 %, USA: 5/1,5 %, Brazília: 6/3 %, egyéb 

Latin-Amerika: 2/0,6 %. A bagassz elsősorban villamos áram-termelésre, a gluténszármazékok, a DDG, az 

olajdara és az olajpogácsa a takarmányozásban, míg a glicerin a gyógyászatban, a kozmetikaiparban, esetleg 

(a legújabb kutatások szerint) az etanolgyártásban is hasznosítható. 

• Az újabb generációs hajtóanyagok jelentős mértékben 2015-től fogják befolyásolni a bio-üzemanyagok 

piacát, bár összetételük és alapanyag-igényük bizonytalan. 

A modellek alapvetően a fosszilis energiaforrások várható árnövekedését, a lakosság, a jövedelem (GDP), 

valamint a növénytermesztés hozamainak jövőbeni változását veszik alapul. Nagyobb bizonytalansággal, de 

számításba veszik a várható technológiai fejlődést, valamint a szabályozók várható változását is. 

A 2020-as elvárások teljesítésében és abban, hogy azok mennyi szántóföldet foglalnak el az EU-ban, 

kulcsszerepet játszhat az importvámok szabályozása, mely lehetővé teszi a világpiacinál magasabb EU-n belüli 

árak alkalmazását, az enélkül versenyképtelen hazai előállítású termékek előállítását és felhasználását, tehát az 

importőrökkel szemben a hazai termelők támogatását. Az EU-ban alkalmazott vámok: 

• 0,192 EUR/l a denaturálatlan etanolra (mintegy 50 %-a a jellemző piaci árnak). A brazil importot még ez a 

mérték sem teszi versenyképtelenné. 

• 0,102 EUR/l a denaturált etanolra 

• 6,5 % az etanol-benzin keverékekre 

• Az EBA és GSP országcsoportok (fejlődő országok) adómentességet élveznek a bioetanolra (ez az EU-import 

mintegy kétharmadát teszi ki) 

A személyautók ÜHG-kibocsátására, valamint az üzemanyagokra vonatkozó előírások, illetve szabványok, 

valamint a K+F támogatásával az innovatív, hatékonyabb technológiák gyorsabb elterjesztése szintén lényeges 

szerepet játszik a 10 %-os részarány 2020-as elérésében. 
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Az EU-ban a gépkocsigyártók zöme kivár a vegyes üzemelésű gépkocsik előállításával a drágán kiépíthető 

üzemanyag-elosztó hiánya miatt. Amíg nem épül ki teljes mértékben az bioüzemanyag-elosztó hálózat, addig a 

gépjárművek egy része nem tud bioüzemanyagot használni, ami befolyásolja a vegyes üzemelésű gépjárművek 

iránti kereslet alakulását is Popp, 2007). 

Az EU benzinre vonatkozó szabványai lényeges átalakuláson mentek keresztül az utóbbi évtizedben. A jelenleg 

érvényes szabványok: 

• FQD (Fuel Quality Directive, 2009/30/EC Direktíva): max 10 tf% bioetanol (illetve 15 % ETBE) 

bekeverhetősége 

• EN 15376:2007 (E-85 használata) 

5. 5.4. Magyarország szabályozó-rendszere 

A hazai jogalkotás mindkét bioetanolra vonatkozó EU-szabványt adaptálta. A jelenlegi 6 tf% bekeverési 

lehetőség azonban energiaértékre vetítve csak 4 e% bioetanol szabvány szerinti bekeverését teszi lehetővé a 

hagyományos benzinbe. Ez – figyelembe véve az E-85 jövedékiadó-emelése következtében bekövetkező 

kereslet-csökkenést – csak a 10 %-os elvárás felének hazai felhasználását garantálja. 

Az EU-27-ből Magyarország az egyetlen, ahol a tömegközlekedés aránya 30 százalék feletti részesedéssel (az 

utaskm 37,9 %-a) bír a megtett utaskilométer tekintetében (Eurostat, 2011). A biohajtóanyagok hazai 

elterjesztése szempontjából tehát a helyi tömegközlekedés tekinthető az optimális megoldásnak, hiszen bárki 

által megfizethetően, nagy mennyiségű biohajtóanyag felhasználásával, könnyen ellenőrizhető módon, a 

belvárosban koncentráltan jelentkező károsanyag-kibocsátás csökkenthető vele. Ugyanakkor a buszközlekedési 

vállalatok üzemeltetési költségeinek meghatározó hányada az üzemanyag-költség, ezért nyilvánvalóan nem 

használnák kizárólag környezetvédelmi megfontolásból az új hajtóanyagot, amennyiben az nem bizonyul 

fűtőérték-arányosan a nagykereskedelmi benzin- illetve gázolaj-áraknál olcsóbbnak (Bai, 2009). 

Magyarországon a bioüzemanyagok használatára 2005 óta van szabályozás. Az első, 2009-ig tartó időszakban a 

bioüzemanyagok adókedvezményben részesültek, a bekevert (max. 5 %) bioetanol és biodízel után, valamint a 

(max. 15 %-ban bekevert) ETBE bioetanol része (47 %) után visszaigényelhető volt a jövedéki adó. A 

bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználását a 42/2005. (III. 10.) Korm. 

rendelet tartalmazta. Az intézkedés célja az ipari méretű bioüzemanyag-termelő kapacitások létrehozása és a 

hagyományos üzemanyagokkal kevert bioüzemanyagok piaci bevezetése volt 

2007. július 1-jétől megváltoztak a jövedékiadó-kedvezmények a bioetanolra vonatkozóan. Amennyiben a 

forgalmazott keverék biokomponens-tartalma elérte a 4,4 térfogatszázalékot, a fizetendő jövedéki adó 

alacsonyabb volt, ellenkező esetben többletadót kellett fizetni. Az adódifferenciálás a környezetet jobban kímélő 

üzemanyagok javára nem jelentett adócsökkentést: a biológiai eredetű üzemanyagok adómentessége megszűnt, 

így csaknem valamennyi üzemanyagfajta (beleértve a bioösszetevőt tartalmazó üzemanyagot is) jövedéki adója 

emelkedett. A szabályozást tehát úgy alakították ki, hogy ez az ország költségvetése számára ne jelentsen 

többletterhet. Az adómentesség csak egyetlen termék, az E85 üzemanyag bioetanol-komponensére maradt fenn 

átmenetileg (Popp, 2010). 

A bioüzemanyagok bekeverési aránya volt a 138/2009. (VI. 30.) Korm.rendelet alapján 4,8 tf%, mely bioetanol 

esetén 3,1 e%-t jelentett. A kötelezettségek teljesítését a vámhatóság ellenőrizte. A hiányzó bioüzemanyag 

energiatartalmán és a bioüzemanyag beszerzési árán alapuló bírság mértéke (35 HUF/MJ) megfelelő ösztönzést 

jelentett arra, hogy a forgalmazók eleget tegyenek kötelezettségüknek. A normál szabványtól eltérő bekeverést 

40 HUF/l többlet-jövedéki adó korlátozta. 

A jelenlegi szabályozás egyik kulcseleme az új bioüzemanyag törvény (2010. évi CXVII. törvény), amely 

tartalmazza a kötelező bekeverésre vonatkozó keretfeltételeket (2011: 6 tf%), valamint garanciális elemeket 

vezet be a fenntarthatóságra. 2011-től kezdődően csak fenntartható módon előállított bioüzemanyag számolható 

el a nemzeti kötelezettség teljesítése során, valamint adókedvezményt, egyéb pénzügyi támogatást kizárólag 

ezek után lehet igénybe venni. A fenntarthatósági feltételek a vonatkozó EU irányelvekben meghatározottak 

alapján kerültek kialakításra, melyek teljesítését az MgSzH ellenőrzi. A megfeleltetést a bioüzemanyag 

alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos 42/2010. (XII.20.) VM rendelet, 

valamint a 343/2010. (XII. 28.) kormányrendelet állapítja meg. 
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A 2011. évi XCVI. törvény 2011. augusztus 1-től a bioetanolra is 40 HUF/l jövedéki adót vetett ki, melynek 70 

HUF/l-re módosítása 2012-től hatályos, ami nagymértékű visszaesést eredményezett az E-85 hazai 

forgalmazásában. 

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve az EU Bizottság 2009/548/EK határozatának 

megfelelően került összeállításra. Általános célként fogalmazza meg, hogy a fenntartható jövőt megalapozó 

gazdasági modellben az energiatakarékosság, az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások fokozott 

felhasználása és a saját erőforrások előtérbe helyezése meghatározó jelentőséggel bírnak. A megújuló energiák 

között a bioüzemanyagok aránya a legszerényebb, a Terv szerint a jelenlegi 3,7 e%-os arány 2020-ra eléri az EU 

által elvárt 10 %-ot. Mindehhez a mostani bioüzemanyag-mennyiség (150 ktOE/év) 3,6-szeresét kellene 

előállítani. 

Magyarországon 2020-ban a közlekedésben a megújuló energiák várható összetétele energiatartalom alapján 

számítva a következő lesz: 

• 56,8 százalék (304 ktoe) bioetanol, 

• 37,8 százalék (202 ktoe) biodízel, 

• 4,5 százalék (22 ktoe) megújuló energiaforrásból előállított elektromos energia, 

• 0,9 százalék (5 ktoe) egyéb bioüzemanyag, elsősorban a tömegközlekedésben és a hulladékszállításban 

felhasznált biogáz lesz. 

A dokumentum a bioüzemanyag- és az élelmiszer-termelés közötti ellentmondás vonatkozásában egyértelműen 

állást foglal a biztonságos élelmiszerellátás elsődlegessége mellett. Ennek szellemében az újabb generációs 

bioüzemanyagok alkalmazását irányozza elő - melyek nagy valószínűséggel kedvezőbb energiamérleggel, 

környezeti és fenntarthatósági teljesítménnyel jellemezhetők -, bár konkrét lépéseket, eszközöket nem fogalmaz 

meg. Fontosnak tartja egyéb alternatív hajtóanyagok elterjesztését is, elsősorban az elektromos, hidrogén és 

hibrid alapú technológiák, eszközök és az azt szolgáló infrastruktúrák elterjesztését. Mindezek mennyisége a 

dokumentum szerint 2020-ra már meghaladhatja az 50 ktOE-et. 

Ezen túlmenően agrárpolitikai cél, hogy az új zöldenergia iparág kiépítésének a mezőgazdaság és a vidék 

egyértelmű nyertese legyen, az elérhető haszon jelentős hányada a mezőgazdasági szektorban, a vidéki 

szereplőknél maradjon. Ezért a dokumentum javaslata szerint a rendelkezésére álló eszközökkel nemcsak az 

alapanyag-termelést, hanem azok termelők által történő elsődleges feldolgozását, a helyben történő felhasználást 

is ösztönözni kellene. Ennek érdekében – eltérően az összes többi megújulótól - a termelési támogatások 

megszüntetését tartja kívánatosnak, ugyanakkor a közvetett támogatásokon (kötelező bekeverés) kívül 

indokoltnak tartja a beruházási támogatások fenntartását. 

Az Európa 2020 stratégiához tartozó Nemzeti Intézkedési Terv (NIT, 2010. szeptember 30) az Új Széchenyi 

Tervvel összhangban készült és bemutatja az Európai Uniós szinten meghatározott 2020-ig elérendő 

célkitűzések eléréséhez tartozó hazai vállalásokat. A dokumentum öt számszerűsített és mérhető célkitűzést 

határoz meg, melyek egyike a fenntartható energia-gazdálkodás. Ennek két alpontja foglalkozik a 

bioüzemanyagokkal, a gépjárműgyártás, a technológiafejlesztés, valamint a mezőgazdasági termékek 

feldolgozásának támogatási rendszere kapcsán. 

A Közlekedési, Hírközlési és Energetikai Minisztérium számításai szerint a megújuló energiastratégiában 

megcélzott fejlesztésekhez összesen kb. 2 300 Mrd HUF értékű beruházásra lesz szükség. Az ehhez kapcsolódó 

támogatási igény 410-420 Mrd forint, amelynek a felét fedik le az eddig kidolgozott, 2015-ig futó uniós és hazai 

támogatási programok (Popp, 2010). 

A bioüzemanyagok felhasználásának ösztönzése mellett beruházási támogatásokkal segítik a bioüzemanyagok 

termelésének fejlesztését. A nagy- és közepes kapacitású bioetanolgyárak létesítését a közösségi finanszírozású 

KEOP keretében támogatják. Az agrárium, azon belül az állattenyésztési ágazat fejlesztése kapcsán speciális 

magyar modell a kisméretű, évi 5-10 ezer tonna kapacitású kisüzemek létesítésének ösztönzése (EMVA – 

ÚMVP), amelyek működtetéséhez a szükséges alapanyag-mennyiséget helyi forrásokra építve, legfeljebb 40 

km-es távolságból biztosítani lehet. Kiemelt szerepet kapnak a jövőbeni elképzelésekben a cellulózt és 

lignocellulózt hasznosító termelő rendszerek. 

A hulladékokból és maradékokból származó, kétszeres értékkel figyelembe veendő bioüzemanyagokra 

vonatkozó szabályozás kialakítása folyamatban van. 
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Jelenleg a versenytárs fosszilis hajtóanyag, a benzin jövedéki adója az EU középmezőnyébe sorolható, az ÁFÁ-

ja (27 %) viszont a legmagasabb. 

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 54/2012 (IX.17.) rendelete meghatározza a bioüzemanyag fenntarthatósági 

követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás kiszámításának szabályait. A 

talajban levő kötött szén-készletek kiszámításával kapcsolatban a 2010. június 10-i 2010/335/EU Bizottsági 

határozat az irányadó. Ha a hozzákevert bioüzemanyag a 10 térfogatszázalékot meghaladja, akkor 

figyelemfelkeltő módon kell tájékoztatást adni a töltőállomáson a felhasználónak a motorhajtóanyag környezetre 

és a gépjárműre gyakorolt hatásáról. A rendelkezés tartalmazza az E85 minőségi követelményeit is. 
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6. fejezet - 6. Bioetanol-célra 
termesztett növények, bioetanol-
fajták 

1. 

Az F.O. Licht (2012) statisztikái alapján tavaly összesen közel 443.000 et alapanyagból állítottak elő bioetanolt. 

A legnagyobb mennyiségben felhasznált alapanyag a cukornád volt (61,8%), ezt követték a gabonafélék 

(32,7%; főként kukorica). Bár cukornádból használtak fel a legtöbbet, gabonafélékből több etanolt állítanak elő; 

az eltérés oka a cukornád gabonák keményítő tartalmától lényegesen alacsonyabb cukortartalma. Európában és 

az Egyesült Államokban jellemzően kukoricából, Brazíliában cukornádból állítják elő a bioetanolt (Jobbágy, 

2013). 

Az ún. szintetikus bio-hajtóanyagok kifejlesztése még kezdeti stádiumban van. Ebben az eljárásban a 

biomasszából gázt (pirolízis), majd abból hajtóanyagot állítanak elő. Ez nagyobb lehetőséget jelent a 

hagyományos bio-üzemanyagokhoz viszonyítva, mivel nem csak többféle növényt lehet felhasználni, hanem a 

növény minden részét is. 

A korlátozott termőterület miatt rendkívül nagy jelentősége lehet a növény-nemesítésben rejlő lehetőségek 

kiaknázásának mind a termőterület-megtakarítás, mint az önköltség-csökkentés vonatkozásában. A nagy 

keményítő-tartalom, a nemzetközi szinten is kiválónak számító átlaghozamok, a kedvező adottságok, a jelentős 

vetésterület és a viszonylag jó tárolhatóság miatt hazánkban a bioetanol előállításában a kukorica lesz a 

meghatározó alapanyag. 

A bioetanol előállításának legfontosabb nyersanyagai hazai viszonyok között (Bai-Kormányos, 2004): 

• Cukornövények: cukorrépa,cukornád, takarmányrépa, cukorcirok 

• Keményítőtartalmú növények: kukorica, búza, árpa, burgonyagumó 

• Inulintartalmú termény: csicsóka 

• Lignocellulózok: kukoricaszár, szalma, fás növényi részek 

• Ipari melléktermékek: répamelasz, tejsavó, papírhulladék, fűrészpor 

A 13. táblázat tartalmazza a különböző hazánkban termeszthető növények alkoholhozamát. 
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A potenciális alapanyagok közül a csicsókára nem áll még rendelkezésre hazai üzemi tapasztalat, termesztése 

elenyésző, kiskertekben jellemző. Nagy előnye, hogy rossz minőségű talajokon is, alacsony ráfordításokkal 

termeszthető, ráadásul a gyökér- és gumómaradványokból is újra kihajt, nem igényel újravetést. Tárolása 

problematikus, szinte azonnali felhasználása lenne ideális, betakarításának és tisztításának gépesítése szintén 

gondot jelenthet. 

A cukorcirokból történő bioetanol-előállítást már kipróbálták a Karcagi Kutatóintézetben (Kovács B., 1981, 

Kapocsi, 1983). A tapasztalatok azt mutatták, hogy nagyadagú hígtrágya-öntözéssel termesztve akár 60-70 t/ha, 

18-24 % cukortartalmú zöldhozam is elérhető gyengébb talajadottságok mellett is. Hulladék-gazdálkodási, 

takarmányozási szempontból, valamint az egy hektárról nyerhető alkohol mennyiségét tekintve is a cukorcirok 

perspektivikus alapanyagként értékelhető. Az eljárás elterjedésének korlátja elsősorban a megfelelő számú és 

kapacitású sajtoló eszköz biztosítása lehet a tábla közelében, ugyanis a betakarított alapanyagot a helyszínen, 

azonnal célszerű erjeszteni. A nagy távolságra történő szállítás, a hosszú tárolás és a többszöri szivattyúzás akár 

50-70 %-kal is csökkentheti a cefre alkoholtartalmát, mindez külön lepárló-üzemmel és magasszintű 

logisztikával csökkenthető. Az elérhető alkohol-koncentrátum csak 86-90 % volt a kísérletek során, melynél 

magasabb töménység szükséges a motorikus felhasználáshoz. 

A melaszból történő alkohol-előállításra a Győri Szeszgyárban található működő, 40 millió l/év kapacitású 

referenciaüzem. A melasz fajlagos alkohol-kihozatala kedvező összetétele miatt sokkal kedvezőbb a 

cukorrépánál, viszont a helyi felhasználás miatt csak (rendkívül alacsony) elszámoló ára van, amely 

valószínűleg nem tükrözi a tényleges beltartalmat. A cukor-előállítás jelenlegi hazai vetésterülete (valamint az 

állatállomány igénye) miatt a melasz mennyisége várhatóan nem lesz jelentős. 

A lignocellulóz alapú etanol-előállítás alapanyaga gyakorlatilag korlátlan mennyiségben és viszonylag olcsón 

hozzáférhető, de feldolgozása jóval nagyobb beruházással és üzemeltetési költséggel oldható meg, az alkohol-

kihozatal hatásfoka is lényegesen alacsonyabb a keményítő- és cukortartalmú alapanyagoknál. 

A cukorrépa üzemanyagcélú felhasználását több tényező is indokolhatná: 

1. A cukorgyárakban kiépített (még meglévő) infrastruktúra jelentősen csökkentheti a beruházásigényt, az 

integrációs kapcsolatok és a szaktudás a biztonságos termelésre nyújt garanciát, egyben lehetővé teszi a 

speciális gépek további hasznosítását, ami egyébként az állandó költségek megmaradása révén veszteségként 

jelentkezne a tulajdonosok részére. 

2. A cukorcirok mellett a cukorrépából lehet hazánkban a legnagyobb alkohol-hozamot elérni egységnyi 

termőterületről, ami csökkenti az integráció minimális területigényét is. 

A gabonafélék számításba vételét alapanyagként a következő tényezők támaszthatják alá: 
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1. Nagy a vetésterületük, ami lehetővé teszi a nagyobb méretű projektek megvalósítását és a 

méretgazdaságosságban rejlő előnyök kihasználását. 

2. A hosszú távú energiacélú értékesítés biztonsága a mezőgazdasági termelők számára legalább olyan 

jelentőséggel bír, mint az árak/hozamok változása. 

3. A raktárakban elfekvő, romlott, fertőzött készletek is felhasználhatóvá válnak. 

4. Egységnyi tömegű gabonaféléből fajlagosan jóval több alkohol nyerhető ki a cukorrépánál, ami a szállítási-

tárolási költségek csökkenésével jár és a gazdaságosság egyik kulcstényezője. 

5. Értékes, főleg az állattenyésztésben hasznosítható melléktermékek képződnek, melyek mennyisége és értéke 

egyaránt jelentős. 

6. A keményítőalapú alkoholgyártás technológiája már régóta ismert és alkalmazott a szesziparban. A 

gyógyszergyári minőségű alkohol-előállításhoz képest a hajtóanyagok alkoholfoka kevesebb lehet, így a 

desztilláció folyamata egyszerűsíthető. 

A hektáronként bioetanol-hozam növelésére két lehetőség kínálkozik: az átlagtermés növelése (intenzív 

fajtákkal és technológiákkal), valamint a szem keményítő-tartalmának az emelése (speciális bioetanol-

hibridekkel). Abszolút száraz szemre vonatkozóan a kukorica keményítő-tartalma jellemzően 80-82 %, az 

intervenciós átvételi szemnedvesség (13,5 %) mellett 70 % körüli, 20% betakarításkori nedvesség-tartalom 

esetén 60–62 %. Miután a keményítő a szemtermésnek eleve a legnagyobb részét kitevő alkotórésze, ennek 

további növelése igen korlátozott. A hibridek, termőhelyek és technológiák (évjáratok) közötti különbségek 

azonban így sem elhanyagolhatóak. A keményítő-tartalom növelése azonban mindig csak más beltartalmi 

mutatók (elsősorban a fehérje-tartalom) rovására történhet, ami azt jelenti, hogy érdemes a gyakorlatban is más 

hibrideket, más technológiákkal termeszteni bioetanol-előállításra, illetve takarmányozási célra (Marton et al., 

2008). 

A legjelentősebb cégek évek óta megjelentek a piacon speciális HTF (magas erjeszthető keményítő-tartalmú) 

hibridekkel. A szabványhoz (70 %-os keményítő-tartalom) képest a legjobb hibridek etanol-kihozatala üzemi 

adatok alapján 4-6 %-kal meghaladja az előírt minimumértéket. A kukorica-termesztést az utóbbi esztendőkben 

nagyban meghatározták az energiaárak, ennek köszönhetően pedig a szárítási költségek jelentős emelkedése. 

Mindez a korai fajták előtérbe kerülését eredményezte, de bármely éréscsoportban léteznek már speciális etanol-

fajták (14. táblázat). 

 

A Szent István Egyetemen folyó kutatási programban több olyan hibridet vizsgálnak, amelyekből a 

hagyományos fajtáknál tonnánként 8-12 százalékkal több, 400 litert meghaladó mennyiségű etilalkohol nyerhető 
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ki. E kukoricahibridek közül több a szárazságot is jól tűri, ellenálló különféle betegségekkel szemben, és ez 

megteremti a lehetőséget, hogy a globális klímaváltozás nyomán az Alföld szárazabbá válásához alkalmazkodó 

növények termesztésére térjenek át az e régióban gazdálkodók (Jolánkai M. adatai alapján www.zöldtech.hu, 

2007. 02.26). 

A bioetanol-gyártás szempontjából nemcsak a kukoricában lévő keményítő mennyisége, de annak összetétele, 

az amilóz és amilopektin aránya is rendkívül fontos tényező. Az amilóz egy lineáris, míg az amilopektin egy 

többszörösen elágazó molekula. E kettő aránya nagyban befolyásolja a keményítő kémiai tulajdonságait. A 

keményítő amilopektin-tartalma növényfajonként 70-80% között, amilóztartalma 20-30% között változik. Az 

ún. waxy kukorica keményítője szinte csak amilopektint (95-100%) tartalmaz. Az ilyen típusú keményítő az 

ipari alkalmazás szempontjából előnyös, mivel jobban duzzad és lágyabb, magas hőmérsékletről lehűtve inkább 

viszkózus oldatot, mint gélt képez. Jelenleg két Pioneer waxy kukorica hibrid (PR35P21WX, PR36B06WX) 

szerepel a magyar fajlistán, amelyek 2004-ben kaptak állami elismerést. Az amilóz-amilopektin arány 

befolyásolja az etanol-kihozatalt, a waxy kukoricából származó keményítő fermentálásával ugyanis több alkohol 

keletkezik (Kiss Cs. et al, 2007). 

A bioetanol-gyártásban hasznosuló legjobb és leggyengébb hibridek között kb. 7% etanol-kihozatal a 

különbség. Az etanol kihozatal meghatározásában a keményítőtartalom önmagában nem elegendő, mivel az 

összes keményítőtartalom 52%-ban, míg a kinyerhető keményítőtartalom 62%-ban függ össze a végső alkohol 

kihozatallal. A kukorica fehérje- és keményítő-tartalma között negatív korreláció áll fenn, melynek mértékét 

Harsányi (2011) 55 %-os r2-érték mellett (-1,1052x+83) egyenlettel írta le. Az egyenletben az x-érték a fehérje-

tartalom változását jelenti egységnyi keményítő-tartalom változás esetén. 

A termesztés-technológia is befolyásolja az etanol-kihozatalt. Amennyiben rövidebb tenyészidejű hibridet 

választunk, kisebb termést kapunk, ám növelhetjük a termésbiztonságot és csökkenthetjük a szárítási költséget a 

hosszabb tenyészidő választásához képest (Berzsenyi et al, 2008). Száraz évjáratban tavaszi sekély szántás 

esetén 120 kg/ha-nál több N-hatóanyag kijuttatása már csökkentette a keményítő-hozamot. Csapadékos 

évjáratban az őszi mélyszántásnál szintén 120 kg/ha N tekinthető az etanol-előállítás szempontjából optimális 

dózisnak, hiszen az ennél nagyobb adagok kijuttatása, bár növelheti a termést, de ennek értéke várhatóan 

elmarad a többlet műtrágya-költségtől és környezetvédelmi szempontból is aggályos (Rátonyi et al, 2009). Az 

öntözés gazdasági értelemben növeli a termelés kockázatát, hiszen a jelentős beruházási költség a csapadékos 

évjáratokban az állandó költségek (mindenekelőtt az amortizáció) veszteségként jelentkezik, továbbá 

hozamcsökkenéssel, vagy többletműtrágya-költséggel számolhatunk ezekben az években. Sokkal gyakoribb és 

nagyobb mértékű azonban az, amikor jelentős nyereséget eredményez az alkalmazása, különösen, ha az intenzív 

termesztés egyéb feltételeit is biztosítani tudjuk. A növekvő kereslet miatt a kukoricaárak hosszabb távon 

várhatóan jelentősen, a kedvezőtlen évjáratokban pedig drasztikusan emelkedni fognak, ami aláhúzza az öntözés 

gazdasági létjogosultságát. 

Az Enogen génmódosított kukoricát jelenleg ötezer hektáros területen termesztik Kansasban, a fajtából mintegy 

8 %-kal kevesebb energia és víz felhasználásával 10 %-kal több etanol nyerhető (greenfo.hu). Az élelmiszeripar 

és a zöld szervezetek ellenzik az új GMO kukorica vetését, mivel ez a fajta kukorica nem alkalmas élelmiszer 

előállítására és attól tartanak, hogy nagy az átkereszteződés veszélye, így a génmentes kukoricanövényeket is 

megtámadhatja az új, átalakított, kifejezetten bioetanol gyártására létrehozott fajta. Az új kukorica egy plusz 

gént tartalmaz, így könnyebben és gyorsabban lehet a növényt etanollá alakítani. Normál esetben az etanol 

készítése során adnak ilyen enzimet a kukoricához. 

Fontos szempont, hogy a bio-üzemek alapanyag-ellátását függetleníteni kell az évjáratok hatásától, hiszen az 

igen jelentős beruházás állandó költségeinek csökkentése csakis a minél jobb kapacitás-kihasználással érhető el. 

Ilyen módon viszont egy túlméretezett kapacitás a belföldi élelmiszer- és takarmány-ellátást is bizonytalanná 

teheti, illetve szükségessé válhat a stratégiai készletezés megoldása. A kérdés azonban máshogyan is feltehető: 

mi a kedvezőbb a magyar gazdáknak és vidéknek a növényi termékek exportja esetén: (1) ha alapanyagként 

értékesítjük a külpiacon, (2) ha állati termékként próbáljuk eladni (ami a külföldi termékekkel szemben sokszor 

nehezen tehető versenyképessé és kvóták is szabályozzák), vagy pedig (3) ha hazánkban állítunk elő egy 

gyakorlatilag korlátlan piaccal bíró terméket (üzemanyagot), itt teremtve munkahelyeket, helyi piacot, 

infrastrukturális fejlesztéseket. Utóbbinak is megvan természetesen a veszélye, nemcsak alapanyag-oldalról, 

hanem a külföldi tőke érdekérvényesítő képessége miatt is. 
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7. fejezet - 7. Bioetanol-előállítási 
módok és melléktermékeik 

1. 

Szintetikus úton leginkább földgázból, erjesztéssel pedig szénhidráttartalmú anyagokból előállítható etanol. Az 

előbbi eljárás nagyobb költségekkel laboratóriumi tisztaságú (99,9 %) alkohol gyártására alkalmas, melyet főleg 

a gyógyszeriparban használnak fel. Egyéb célokra - így motorok hajtására – megfelel a növényekből erjesztett 

alkohol, a bioetanol is. 

Az alkohol-előállítás technológiája relatíve egyszerű folyamat. Ha egy közönséges élesztőgombát levegőtől 

elzárt környezetbe helyezünk, és ellátjuk cukorral, akkor az élesztőgomba a cukorból alkoholt fog erjeszteni, 

úgy, ahogy a kipréselt szőlőlében lévő szőlőcukrot erjesztik az élesztők borrá. Így könnyen előállíthatunk 

alkoholt, ha van kellő mennyiségű cukrunk (Emőd et al., 2005). Alapanyagként a cukor-, a keményítő-, illetve a 

cellulóz-tartalmú növények vehetők számításba, közülük az elsőként említett anyagokból legkönnyebb – és 

legkedvezőbb hatásfokú – az etanol előállítása. Egy kg. glükózból elméletileg 51,1 % etanol nyerhető, a 

gyakorlatban ez a legkedvezőbb esetben 48 % körüli érték, kiegészítve mintegy 1200 kJ/kg hőenergia 

fejlődésével. A különböző eljárások lényegét a 15. táblázat foglalja össze. 

 

Különbséget kell tenni az élelmiszeripari és az ipari célú szeszgyártás között. Az üzemanyagcélú 

alkoholgyártásnál kevésbé kell a tisztítást és a finomítást számításba venni és emiatt a gyártási folyamat kevésbé 

költségigényes. 

A bio-ETBE bioetanol és izobutilén katalitikus reakciójával állítható elő. A katalizátor általában savas formájú 

ioncserélő gyanta, a reakció 55-80 ºC-os hőmérsékletet és 20 bar alatti nyomást igényel, az átalakítás hatásfoka 

96-98 %. Az ETBE előállítása általában költségesebb az MTBE-nél. A bio-komponens részaránya 47, illetve 36 

%. 

2. 7.1. Cukoralapú bioetanol-gyártás 

A cukorrépa, a nemesített takarmányrépa és a cukorcirok fő komponense a szacharóz (10-18%), de kevés 

erjeszthető glükózt és fruktózt is tartalmaznak. Csak e három összetevő erjeszthető közvetlenül. Ha azonban az 

erjesztést celluláz enzimeket (Fusarium oxysporum és S. cerevisiae) termelő kevert tenyészettel végzik, akkor az 

etanolhozam növelhető. A nyersanyag előkészítése és a cukros szuszpenzió kinyerése (extrakcióval, kivonással) 

után a biomasszából származó cukrok ipari méretű átalakítása etanollá valamely élesztőgombával 

(Ascomycetes) végzett fermentálással történik (3. ábra). 

Az erjesztés során három szakaszt különböztetünk meg: 

• Az első szakasz az élesztőszaporodás szakasza. Gyenge levegőztetés mellett kevés a cukorfogyasztás, illetve 

az alkoholképződés 
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• A fő erjedési szakaszban anaerob körülmények között felgyorsul az erjedés folyamata, megnő a 

cukorfogyasztás és az alkoholképződés. 

• Az utóerjedési szakaszban a maximális etanol-és élesztőkoncentráció elérésével a cukorkoncentráció 

gyakorlatilag nullára csökken. 

A jó ipari erjesztést számos tényező befolyásolja: 

• erjeszthető cukorkoncentráció, 

• megfelelő élesztőtörzs, 

• optimális hőmérséklet (27-32 ºC), 

• gyengén savas pH: 4-5, 

• szaporodáshoz szükséges tápanyag. 

 

Az erjesztés befejezésével a cefre a feldolgozott nyersanyag cukortartalmától és a technológiától függően 8-

10%-os etilalkoholt tartalmaz. Az etanol kinyerését desztillációval végzik. A végtermék etanol-koncentrációja 

96 v/v% körüli. A vízmentes alkohol előállítása dehidratációs eljárással (azeotróp desztilláció, membrános vagy 

molekulaszűréssel történő elválasztás elválasztás), esetleg a költségesebb vákumdesztillációval valósítható meg. 

A bioetanol-termelés anyagmérlegét cukorrépából a 4. ábra mutatja be. 
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A melasz (cukorgyártásban a kristályosítás során keletkező szirupos maradék) megközelítőleg 55 % szabad 

cukrot tartalmaz, amely főleg 34-45 % szacharóz és 15-20 % invertcukor. Ezen alapanyag fermentáció előtt nem 

igényelnek olyan nagymértékű előkezelést, mint ami a gabona alapanyagok esetén szükséges, de tápanyagokat 

adagolni kell hozzájuk, mert ezeket csak kis mennyiségben tartalmazzák. A fermentáció 10-20 %-os 

cukortartalmú oldatban, pH 4-5 mellett, 30-38 ºC hőmérsékleten és 28-48 óra időtartam alatt hajtják végre. A 

nyert fermentlé kb. 6-10 % (v/v) etanolt tartalmaz. 

3. 7.2. Bioetanol előállítása keményítő tartalmú 
nyersanyagokból 

A leggyakrabban a kb. 70%-os keményítőtartalmú kukoricát, búzát és árpát, esetleg az alacsonyabb keményítő-

tartalmú (12-20 %) burgonyát használják nyersanyagként. Közös jellemzőjük, hogy bennük a cukor polimer 

formában van jelen. A sejtfalat előbb tehát fel kell törni, hogy a keményítőmolekulák képesek legyenek 

hidrolizálni, mivel az élesztőmolekulák nem képesek a polimereket fermentálni. Kétféle módon lehet 

glükózoldatot nyerni a gabonafélékből (Kiss Cs. et al, 2007): 

• A nedves eljárásnál („nedves őrlés”) a megtisztított kukoricát 0,2-0,4% kénessav tartalmú vízben 55ºC-on 

több napon át áztatják. Eközben a szem megduzzad, s közel 50%-os nedvességtartalmú lesz. Ezt a nedves 

kukoricát őrlik úgy, hogy előbb a csírát, majd finom őrlés után a héjrészeket és kukoricakorpát távolítják el 

belőle sűrűség szerint, ill. ívszitán végzett osztályozással. Ezután speciális szeparátorokban a fehérje és a 

keményítő elválasztása következik. A nedves eljárásból nyert kb. 40 % szárazanyag-tartalmú keményítőtej a 

folyékonycukor-előállítás alapanyaga. 

• A száraz eljárásnál („száraz őrlés”) a kukoricaszemet három frakcióra bontják fel: 

• az olajtartalmú, csírában gazdag frakció: a feldogozott kukorica 10%-a, olajtartalma 20-22%; 

• a lisztes frakció: a feldogozott kukorica 35%-a, keményítőtartalma 60%, fehérjetartalma 10,5-11,5%; 

• a grízes frakció: a feldolgozott kukorica 55%-a, keményítőtartalma 80%, olajtartalma 1,3%, rosttartalma 

0,5%. 

Összességében a nedves őrlés során a kukoricaszem optimális felhasználása a cél, míg a száraz eljárás a 

gazdaságos (legolcsóbb) előállítást célozza meg (Harsányi E., 2011). 
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Az erjesztést mindkét esetben ezután végzik. Így az etanol erjesztéssel történő előállítása a következő 

részfolyamatokból áll: 

• A keményítő enzimatikus átalakítása cukrokká, amelyet hidrolízissel és elcukrosítással lehet kivitelezni. 

• Erjesztés: az élesztő az erjeszthető cukrot etanollá (8-12 v/v % ) és szén-dioxiddá alakítja. 

• Desztilláció, amelynek során az etanolt elválasztják a reakcióelegytől. 

A gabonafélék etanollá történő átalakításának főbb lépéseit az 5. ábra mutatja be. 

 

A gabonamagot először mechanikusan őrlik (1), hogy a hüvelyfalat feltörjék és feltárják a keményítőt. A 

nagyméretű gabonafermentációs üzemekben gyakran alkalmaznak gabonacsíra-elválasztást (2) is. Az így kapott 

olajban gazdag gabonacsírát szárítják és préselik (3), hogy a gabonaolajat kinyerjék belőle, az olajpogácsa pedig 

állati takarmányozásra alkalmazható. A szuszpenziót ezután hidrolizálják (4), a cukrot felszabadítása érdekében. 

A vizes szuszpenziót előmelegítik, pH értékét 7-re beállítják és bakteriális enzimmel ( thermophilic bacterial 

amylase) kezelik. Az elegyet az enzimképződéshez kedvező hőmérsékletre (93 ºC) melegítik és itt általában 15 

perc és néhány órás időtartam között tartózkodik. Majd ezt a szuszpenziót megfelelő hőmérsékletre hűtik a pH-t 

3-5 közé beállítják és enzimet kevernek hozzá katalizátorként. A szuszpenziót 60-70 ºC között tartják 

folyamatos keverés mellett , mindaddig amíg a hidrolízis teljes mértékben lejátszódik. A hidrolízis végén 

nitrogéntartalmú vegyületet és más nyomelemeket adnak az elegyhez attól függően, hogy milyen élesztőt 

alkalmaznak a fermentáció folyamán. A megfelelő mennyiségű ásványi nyomelegyet a betáplált vízzel (5) 

jutatják a rendszerbe. Ezután következik a fermentáció (6) 27-32 ºC-on , 4-5 pH mellett hajtják végre, élesztő 

hozzáadásával, 48-72 óra időtartam között. A fermentáció szakaszai megegyeznek a cukornövényeknél 

bemutatottaknál. 

1 t kukoricából átlagosan a következő végtermékek állíthatók elő (Fábián, 2008): 

• Száraz őrlés 

• 300-330 kg (390-430 l) etanol 

• 320 kg DDGS 
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• 320 kg CO2 

• Nedves őrlés 

• 290 kg (370 l) etanol 

• 200 kg glutén 

• 50 kg korpa 

• 30 kg kukoricacsíra 

• 390 kg CO2 

Búzából mintegy 10 %-kal kisebb az etanol-kihozatal (6. ábra) 

 

A burgonya kb. 15% vízben nem oldható keményítőt tartalmaz, amelyet pép vesz körbe, így tehát, ha etanol 

előállítása a cél, akkor egy órán át 400 kPa-os vízgőzzel kezelik, ezután szűréssel a héját eltávolítják és a 

keményítő tartalmú részeket enzimatikusan hidrolizálják, majd következhet az előzőekben már taglalt 

fermentáció. 

4. 7.3. Bioetanol előállítása lignocellulózokból 

Lignocellulóznak nevezik azokat anövényi anyagokat, amelyek fő komponense a cellulóz, míg a 

cellulózrostokat összekötő anyaga lignin és hemicellulóz (utóbbi különböző cukrokból felépülő poliszacharid). 

A lignocellulóz kompakt szerkezete miatt a cukrosítás előtt előkezelést kell alkalmazni a poliszacharidok 

elérésére. Ezek közül ma a legígéretesebbek az ún. gőzrobbantásos eljárások. Ezen módszereknél nagy nyomású 

és magas hőmérsékletű vízgőzzel 230-250 ºC-on főzik a lignocellulóz forgácsot, majd gyorsan egy megfelelően 

kialakított szelepen át expandálják. 

Majd ezen előkezelés után az így kapott terméket hidrolizálják, fermentálják és végül desztillálják. Szakirodalmi 

adatok szerint 1 t fából (62 % szárazanyag-tartalom mellett) 0,31 t etanol nyerhető (Bai-Kormányos, 2006). 

A hidrolízis elvégzésére 3 lehetőség van: 
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1. Az enzimatikus hidrolízis során a nyersanyagot gőzzel és kevés savval, 160-250 ºC-on, 0,5-10 percig 

előkezelik. Az enzimek (pl. Trichoderma reeseivel termelt) 15-40 NE/g koncentrációban adagolva 

összességében 4-13 nap alatt végzik el a lebontást. 

2. A híg savas hidrolízis folyamata két lépésben játszódik le. Az első lépcsőben, híg kénsav, vagy kén-dioxid és 

gőz felhasználásával a hemicellulózt átalakítása történik meg. Az enzimatikus hidrolízisnél a hőmérséklet 

alacsonyabb (130-190 ºC) és a tartózkodási idő hosszabb (10-30 perc). A második lépés ugyanazokkal a 

segédanyagokkal, de magasabb hőmérsékleten (190-265 ºC-on) játszódik le néhány másodperc idő alatt. A 

nyerscukrot általában mésszel, vagy Na-szulfittal kezelik, a gátló anyagok semlegesítése céljából. 

3. A tömény savval végzett hidrolízis során a nyersanyagot 10 % nedvességtartalomig szárítják, a sav (sósav, 

vagy folsav) felhígulásának elkerülésére. A hidrolízist egy lépcsőben, 35 ºC-on, 5-60 perces tartózkodási 

idővel valósítják meg. A sav visszanyerése – nagy energiaigénye miatt – a folyamat legköltségesebb része. A 

savfelhasználás 0,1-0,15 kg/kg szárazanyag. A folyamatot követően, a fermentáció előtt itt is szükséges a 

meszes semlegesítés. 

Az egyik legjobban tanulmányozott technika a gőzrobbantás katalitikus mennyiségű kéndioxid jelenlétében. A 

folyamatban a hemicellulóz hidrolizálódik, a cellulóz pedig hozzáférhetőbbé válik a későbbi enzimtámadás 

során. A következő lépésben megy végbe a cellulóz hidrolízise celluláz enzimek hatására, melyeket az 

enzimtermelés lépésben, cellulolítikus mikroorganizmusok, pl. Trichoderma reesei felhasználásával állítanak 

elő. A fermentáció során a hidrolízis termékeként kapott cukrok átalakítása történik etanollá. A lehető 

legnagyobb cukor konverzió eléréséhez, különösen a pentózok megfelelő átalakításához fontos a megfelelő 

élesztő törzs alkalmazása, ez meghatározza a gyártás versenyképességét a benzinnel szemben 

(www.nonfood.bme.hu, 2008). 

A melléktermékek mindhárom folyamatban ugyanazok. A hidrolízis után a cukrokat a ligninmaradéktól 

mosással, vagy szűréssel választják el. A hexózok erjesztését Saccharomyces cerevisiae gombával végzik, mely 

azonban a pentózokat nem tudja lebontani, méregtelenítést követően ezért erre külön gombákra, vagy 

baktériumokra van szükség 

A hemicellulózból származó pentóz cukrok lehetséges felhasználási módjai a biogáz- és a furfurol-előállítás.A 

metán és a ligninmaradékok gőz, vagy villamos áram termelésére felhasználhatóak, a nyersszesz pedig 

töményítést, illetve desztillációt követően ipari, hajtóanyagcélú, illetve gyógyászati minőségben felhasználható. 

5. 7.4. A bioetanol tökéletes víztelenítése (ETBE 
előállítása) 

Az általánosan alkalmazott szeszlepárló és –finomító eljárásokkal 95-96 % etil-alkohol tartalmú finomszesz 

állítható elő, mivel az etilalkohol-víz azeotrop rendszerben nem lehet az a vizet teljesen elválasztani. 

A vegyszeres azeotrop elválasztásnál lepárlással választható el a maradék 3-4% víz. Általában három oszlop és 

ülepítő dekanterrel történik a művelet. A termékben ppm nagyságrendben megjelenik a felhasznált vegyszer (pl. 

a benzol, a ciklohexán vagy metil-ciklohexán). 

Adszorpcióval, vagy „molekula szitával” történő víztelenítésnél a gőz halmazállapotú alkohol-víz elegyből, 

szelektíven az adszorbensre „kondenzál” az alacsonyabb forráspontú víz. A művelet általában két adszorberben 

felváltva történik, vagyis míg az egyik üzemel, addig a másik deszorpciós művelettel regenerálódik. 

A membrános elválasztó eljárásnál a membrán áteresztő képessége bizonyos molekulákkal szemben szelektív. A 

membrán-modulok nagy előnye, hogy igen nagy fajlagos felületet biztosítanak, emellett a méretnövelés is 

egyszerűen kivitelezhető, viszonylag olcsón üzemeltethetők és környezetterhelési szempontból un. „tiszta 

technológiának” minősíthetők (Sziptner, 2005). 

6. 7.5. A bioetanol-gyártás melléktermékei 

A melléktermékek értékét általában önköltségi áron veszi figyelembe a számviteli nyilvántartás, ebből 

következően minél magasabb értéket képvisel(nek) a képződött melléktermék(ek), annál kevesebb termelési 

költség fogja a főterméket, esetünkben a bioetanolt terhelni, vagyis a melléktermékek értékesítési ára, illetve 

használati értéke igen nagy szerepet játszik a gazdaságos bioetanol-előállításban. Az etanol-előállítás teljes 
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folyamatában számos olyan melléktermék keletkezik, amelynek célirányos felhasználása növeli az 

alkoholtermelés hatékonyságát és gazdaságosságát, ezért indokolt ezek bemutatása is. 

6.1. Cukornövény-alapú etanol-termelés 

A leveles répafej zöldtakarmányként használható. A bioetanol kivonása után visszamaradó besűrített moslék a 

vinasz (répaseprő). Hozzákeverhető tömegtakarmányhoz, silózáshoz is felhasználható, marha, sertés és baromfi 

takarmányokban egyaránt alkalmazható. A könnyen erjeszthető takarmányok általában kevés fehérjét 

tartalmaznak, a nitrogéntartalom növelésére a vinasz jó eredménnyel használható fel. Győrben már hat éve 

felhasználják az utak hó- és jégmentesítésre. A sóval ellentétben akár mínusz 10 fokig is megbízhatóan 

alkalmazható, nem károsítja az autókat és az aszfaltot (Bai-Kormányos, 2006). 

A répaseprő káliumtartalma magas, a 3 százalékos kéntartalom pedig szerves kötésben van. A termék, mint 

trágya is használható. 

A nedves cukorrépaszelet mindössze 6-15 %-a szárazanyag. A friss szelet rosszul tárolható, csak azonnali 

etetésre alkalmas. Hazai karbamidhordozó (Urebetin) alapanyagául is szolgál. 

A szárított répaszelet értékes takarmány és szellős, hűvös helyen hosszabb ideig eltartható. a takarmányadagok 

5-10 %-át teszi ki. Célszerű etetés előtt beáztatni, mert szárazon a gyomorban duzzad meg és emésztési 

zavarokat okoz. 

A cukornád alapú bioetanol-előállítás a déli féltekén terjedt el. A feldolgozás legfontosabb melléktermék a 

préselés során létrejött bagassz, amely a sűrű cukorléből kivont rostanyag. Ebből a maradványanyagból energiát 

állítanak elő, amit a cukormalmok fűtésére vagy elektromos áram előállításra használnak. A brazíliai 

bioetanolüzemek működnek a legalacsonyabb energiaköltséggel és a legkörnyezetkímélőbb módon, hiszen a 

fosszilis energiahordozókhoz képest akár 80-90 százalékos üvegházhatású gázmegtakarítást is el tudnak érni. A 

keletkezett villamos áram egy részét betáplálják a közösségi hálózatba, növelve ezzel az üzemek bevételét. A 

bagaszt emellett takarmányozási célra, vagy a papíriparban is lehet hasznosítani. 

6.2. Gabonaalapú alkohol-előállítás 

A bioetanol-előállítás folyamatának első melléktermékei a termelés alapanyagát képező növények fel nem 

használt részei, (szalma, kukoricaszár). Ezen termékek jól hasznosíthatóak fűtési célra, második generációs 

etanol, vagy biogáz üzemekben, vagy hagyományos módon, a talajerő-utánpótlásban. 

A száraz eljárás első köztesterméke a desztillált nedves gabonamoslék (DGW) szárazanyagtartalma 15 %, 

amelyből derítő szeparátorokkal állítják elő a gabonatörkölyt (35 % szárazanyagtartalom), majd ezt követően 

szárítással a száraz gabonatörkölyt, a DDGS-t (Distillers Dried Grains with Solution). Utóbbi 26-30 % közötti 

fehérjetartalmú, jó minőségű kérődző-takarmány. Szárítása és pelletálása energiaigényes, Észak-Európában 

viszont a gyakorlatban is alkalmazzák. Szárítás nélkül ugyanis nagy része víz, így eltarthatósága, 

szállíthatósága, ilyen módon felhasználhatósága korlátozott. Az eljárás során széndioxid is felszabadul, mely 

hűtésre (szárazjégként), vagy üdítőitalok dúsítására is felhasználható. 

A nedves őrlést alkalmazó technológiánál képződik a kukorica-csíraolaj az élelmiszeripar és a kozmetikai ipar 

már régóta bevált alapanyaga. A csíra kukoricaolajjá történő feldolgozásakor jó minőségû extrahált dara is 

keletkezik. A kukoricahéj pedig önmagában is jól értékesíthető takarmány, elsősorban hobbiállatoknak adják. 

Ugyancsak a nedves őrlésnél keletkezik a nagy sikértartalmú őrlemény (CGM), mely 60 % fehérjét tartalmaz. A 

CGM magas fehérje- és színezőanyag (xantofill) tartalma miatt a baromfiágazatban jól hasznosítható, de a 

sertéságazatban is elterjedt takarmány. 

A másik takarmányozási célú melléktermék ennél az eljárásnál a sikértartalmú állati táp (CCF, Corn Gluten 

Feed), amely maradék növényi rostokat és cseppfolyós részeket tartalmaz, ennek fehérjetartalma mintegy 20 %. 

E melléktermék közel 30 éve létezik Magyarországon, takarmányozási célú felhasználását a Hungrana is 

elősegítette. A gyártás során a hőkezelés hatására a fehérje 30-35 százaléka védett fehérjévé válik, ezért a tejelő 

tehén takarmányozásában kiváló fehérjepótlást jelent és a megmaradó cukor egy része karamellizálódik, ezáltal 

kellemes íz- és illatanyagot kölcsönöz a terméknek, vagyis javítja etethetőségét. 
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A glutén funkcionális élelmiszerek alapanyagául is szolgálhat, mivel koleszterin-csökkentő hatása van. 

Takarmányként nedves vagy száraz állapotban is etethető. A szárított terméknek fehérjetartalom alapján 

többféle (21, 41 vagy 60%-os) változata kapható a forgalomban. 

Kukorica eredetű melléktermék a "szemaszörp", amit a híg moslék és a kukoricaáztató víz 30%-ra történő 

besűrítésével állítanak elő. Keményítőértéke átlagosan 211 g/kg, nyersfehérje tartalma 98 g/kg. Aminosav-

garnitúráját ki kell egyensúlyozni, lizinben a legszegényebb, aminosavainak legnagyobb hányada glutaminsav. 

A nedves őrléses etanolgyártás melléktermékei lényegesen magasabb áron értékesíthetőek és piacképesebbek 

(régóta stabil piacuk van az izoglükóz gyártásnak köszönhetően). 

6.3. Mindkét eljárásnál képződő melléktermékek 

Ipari szesz, melynek alkoholtartalma jóval alacsonyabb, felhasználható a vegyiparban, a szerves oldószerek 

gyártásához, a bőriparban, az ecet- a denaturált szesz, esetleg szélvédőüveg lemosó adalék gyártására. 

A kozmaolaj magasabb rendű alkoholok (főleg propil, butil és izobutil) elegye, melyet a kozmetikai- és a 

háztartási vegyipar hasznosíthat. 

Az etanol-előállítás során tehát értékes, főleg az állattenyésztésben hasznosítható melléktermékek képződnek, 

melyek mennyisége és értéke egyaránt jelentős. Ennek megoldására szolgálhat a nyersszesz előállításának 

kihelyezése mezőgazdasági nagyüzemekbe, ahol a helyben előállított alapanyagból előállítható a nyersszesz, az 

állatokkal helyben feletethető a takarmány, ilyen módon csak a nyersszesz szállításáról és központi üzemben 

történő desztillálásáról kell gondoskodni. 

Valamennyi melléktermék takarmányozási célú felhasználása során ugyanakkor korlátként jelentkezik a 

melléktermékek rendkívül változó összetétele és nyersrosttartalma. Nem szabad azt se figyelmen kívül hagyni, 

hogy gyakran fertőzött (pl. Fusarium sp. stb.) növényeket használnak fel bioetanol-előállítására, valamint a 

gyártási folyamat során vegyi anyagokkal kezelik, ezért használatuk előtt elengedhetetlen az ökotoxikológiai 

vizsgálat. Trágyaként történő felhasználás esetén komposztálással jó minőségű, a talaj termékenységét növelő 

adalékanyag állítható elő. A komposztált termék beoltható nitrogénkötő és egyéb baktériumkultúrával. A 

melléktermék felhasználása azért is fontos, mert csökkentheti a környezeti terhelést (AKI, 2012). 
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8. fejezet - 8. Bioetanol vs. 
állattenyésztés? 

1. 

A takarmányárak emelkedésével kapcsolatban figyelemre méltó tény, hogy a bioetanol-gyártásban a bevitt 

alapanyagok körülbelül egyharmada a folyamatot követően takarmányként (is) hasznosítható. Miután a fehérje 

nem alkalmas bioetanol előállítására, ennek teljes mennyisége a melléktermékben visszamarad. Az előállítási 

eljárástól függően a keletkezett termékek 29-33 százaléka bioetanol, a felhasznált alapanyag 28-30 % - a pedig 

visszakerül a takarmányiparba. 

Az állattartásban – fajtól, fajtától, termelési módtól, hasznosítási iránytól, korcsoporttól függően - az összes 

költség 50-70 %-át a takarmányozási költségek teszik ki, így a takarmányozás hatékonysága befolyásolja 

leginkább a termelés versenyképességét. 

A magyarországi állattartóknak a takarmányinputok árai tekintetében nincs nagy mozgásterük. Amikor azonban 

a szemestakarmányok ára meghaladja a 60 ezer Ft/t-t , a szójadara ára pedig a 100 eFt/t-t, már érdemes 

megfontolniuk a piacról versenyképes áron beszerezhető melléktermékek felhasználását. A melléktermékek ára 

többnyire a szója beltartalmi értékéhez igazodik, nem pedig előállításuk és megsemmisítésük költségei 

határozzák meg. Magyarországon szinte csak a fehérje pótlására, a szója kiváltására gondolnak még ma is, 

miközben a nemzetközi tapasztalatok alapján a melléktermékek változatossága a takarmány-alapanyagok 

szélesebb körében lehetővé teszi a helyettesítést. A magyarországi gazdálkodók közül sokan inkább 

megtermelik maguk a szemestakarmányokat és ezekhez kérnek olcsó premixet, így eleve kizárják magukat a 

melléktermékek szélesebb körű felhasználásából. A melléktermékek széleskörű felhasználásának az is gátat 

szab, hogy azok nem állnak rendelkezésre nagy mennyiségben és – ami még fontosabb – folyamatosan és 

kiegyenlített minőségben. Az élelmiszeripari vállalatok nem igazán érdekeltek még a takarmány-alapanyagként 

hasznosítható melléktermékek értékesítésében, így azok körültekintő előállításában és kezelésében sem. A 

melléktermékek elterjedését hátráltatja, hogy azokat – tekintettel az energiaárakra – 60 km-es körzeten belül 

célszerű felhasználni; a nedves mellékterméknek pedig még ennél is jóval kisebb a felhasználhatósági távolsága 

(Agrárgazdasági Figyelő, 2012). 

A takarmánygabona árának emelkedése miatt az állattartók egyre jobban érdeklődnek a szárított gabonatörköly 

iránt. A DDGS 26-35 % fehérjét tartalmaz, jelenlegi hazai ára (50-55 eFt/t, AKII, 2012) jelentősen elmarad az 

alapanyag árától, s ez ellensúlyozza a kérődző és sertés ágazatokban a megnövekedett keresletből származó 

takarmány-áremelkedést. A www.zoldtech.hu 2009.01.29-i cikke szerint az amerikai gazdák 55 %-a ajánlana fel 

nyersanyagot kukoricaterméséből az etanoliparnak. 

A nem szárított, 70 % körüli nedvességtartalmú WDGS folyamatos szállítást és folyamatos feletetést igényel, 

hiszen a nagy nedvességtartalom hatására gyorsan etethetetlenné válik - ezért csak közvetlenül az üzem 

környezetében elhelyezkedő állattartótelepeken hasznosítható. A 10 %-ra szárított DDGS takarmány esetében 

ugyanakkor a szárítás költsége teheti gazdaságtalanná a takarmányként való hasznosítást, amennyiben nem 

hulladékhővel történik. 

A DDGS szárazanyag-tartalma 90-93 százalék, minősége az alapanyag és annak beltartalmi értékei, valamint a 

feldolgozáshoz alkalmazott enzimek és élesztők függvényében üzemenként eltérhet, sőt egy üzemben 

időszakonként is változhat. A szarvasmarhák és a sertések takarmányozásában korlátozott és ellenőrzött 

körülmények között jól használható. Az F.O. Licht jelentése szerint 2011-ben globálisan 42,1 Mt DDGS-t 

állítottak elő a bioetanol-üzemekben. 2012-ben azonban ez a mennyiség alig nőtt (43 Mt), mivel a bioetanol-

előállítás növekedési üteme lassult. Az USA-ban a DDGS 32 százalékát a tejelő tehenek, 48 százalékát a 

húsmarha, 11 százalékát a sertés, 8 százalékát a baromfi takarmányozásában hasznosították. 

A DDGS tápértéke is változik a jövőben, mert az új technológiával kinyerik a kukoricaolajat, így csökken a 

DDGS tömege és energiatartalma, ami a baromfi takarmányozására kevésbé, a sertéshús előállítására azonban 

alkalmasabb lesz (Popp, 2010). Említésre érdemes, hogy Crawford (2007) vizsgálatai alapján kén- és 

mikotoxin-tartalma esetenként állategészségügyi problémákat okozhat, az alapanyagfajtától is függően. 

A DDGS állattenyésztésben jelentkező makrogazdasági hatásai sem elhanyagolhatók. Az Egyesült Államok 

7,65 millió tonna DDGS-t exportált 2011-ben. Az USA legnagyobb kereskedelmi partnere Kína, ahol egyre 
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nagyobb igény jelentkezik a DDGS-re. Ennek oka, hogy Kína bioetanol-kibocsátása lassul, míg az 

állatállománya nő. Az USA második legnagyobb exportpiaca Kanada, ahol az USA-ból érkező olcsó DDGS 

átmenetileg akár csökkentheti is a belföldi takarmányárpa iránti keresletet. 

A DDGS a takarmányozáson túlmenően egyéb célokra is jól hasznosítható. A DDGS alacsony mérgező és káros 

elem tartalma lehetővé teszi a trágyaként történő hasznosítását. A bioetanol gyártási folyamatának köszönhetően 

a nitrogén nagy része gyorsan bomló szerves kötésben van, így megalapozottan tekinthető az összes nitrogén a 

növény által könnyen felvehető nitrogén-frakciónak. A DDGS elsősorban nitrogén utánpótlásra használható, és 

kiegészítő foszfor- illetve kálium műtrágyázást célszerű alkalmazni, hogy a kultúra tápanyag igénye biztosítva 

legyen. Lényeges szempont, hogy, szemben például a komposztokkal, a DDGS tápanyag-tartalma rövid idő alatt 

(1 héten belül) feltáródik a kihelyezést követően. Ez növeli a környezetszennyezés kockázatát, és nem biztosít 

harmonikus tápanyag-szolgáltatást a növénykultúrák számára. A tüzelési célra felhasznált DDGS-nek, (90 % 

szárazanyag-tartalommal) a vizsgált minta alapján a fűtőértéke ~ 18-19 MJ/kg, ami igen magasnak számít. A 

DDGS hamuja alacsony hőmérsékleten lágyul, ami a tényleges égetéskor gondot okoz, így az égetéséhez 

speciális kazánra van szükség. A 16/2001. (VII. 18.) a hulladékok jegyzékéről szóló KöM rendelet alapján a 

DDGS önálló égetése során keletkezett hamu nem számít veszélyes hulladéknak (Popp, 2010). Másik lehetőség 

a törköly elgázosítása közeli biogáz-telepen, az így előállítható biogáz (120-150 m3/t) azonban jóval kisebb 

értéket képvisel a takarmányozási értéknél (www.biogas.hu, 2012). 

Áttérve a nedves eljárás melléktermékeire, sokéves gyakorlati tapasztalat szerint az évi 7000 liter/tehén alatti 

tejtermelő tehenészetekben a tejelő tehenek abrakadagját naponta 2 kg CGF-fel emelve tehenenként napi 1-1,5 

liter tejtöbblet is elérhető. A 7000 liter feletti termelésű telepek esetében a CGF etetésétől nem fokozódik a 

tejtermelés, de csökken a tejelő táp ára, mivel drágább abrakkomponenseket válthatunk ki (tejelő 

koncentrátumok, szója, napraforgó, illetve ezeknek bizonyos hányada) a tejtermelés szinten tartása mellett. 

Sertések takarmányozásában is igen jól felhasználható, megfelelő aminosav-tartalmú takarmánykomponensek 

kiegészítésével (Popp, 2010). 

A nedves CGF emésztési együtthatói: 

• nyersfehérje 78 százalék, 

• nyerszsír 77 százalék, 

• nyersrost 66 százalék, 

Etetési javaslat: 

• tejelő tehénnél – 2-4 kg/tehén/nap (abraktakarmányon belül 20-40 százalékban) 

• szárnyasoknál – 2-5 százalék 

• hízósertésnél – 5-15 százalék 

• kocánál – maximum 10 százalék 

Az ugyancsak a nedves eljárásnál képződő glutén szárítása költséges, ezért a nedves glutén etetésének hatásait 

próbálták ki fejősteheneken. A terméket silókukorica szilázsra alapozott étrendbe illesztették. A szárazanyag-

felvétel és a tejtermelés az adagban lévő gluténhányaddal arányosan csökkent, de a 4% zsírtartalomra 

átszámított tejtermelés nem változott. A kísérlet eredményei alapján az abrak-szárazanyag 50-60%-a származhat 

gluténből. A nedves glutént hízómarhával sikeresen etették, kiteheti így a takarmány szárazanyagának 50-60%-

át is. Baromfinál nem volt kedvező az alkalmazása (Popp, 2010). 

A szemaszörp napi ötliteres adagban, silókukorica-szilázs, széna és nagy víztartalmú kukorica mellett 

alkalmazva, 5,8 tf% mennyiségben, 25 %-os ammóniumhidroxid-oldattal közömbösítve hízómarha etetésében 

jól bevált. 94 %-os szárazanyagra beszárítva választott, ill. növendék pecsenyenyulak takarmányába maximum 

20%-os hányadban volt keverhető, de a sertés etetésére nem javasolható. 

Hangsúlyozandó, hogy a bioetanol gazdaságos előállítása tehát nagymértékben függ a főtermék mellett 

keletkező nagy fehérjetartalmú melléktermékek helyi, lehetőleg takarmánycélú hasznosításától. 
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2. 8.1. A bioetanol hozzáadott értéke és 
összahasonlítása kapcsolódó ágazatokkal 

Jelen fejezetben Jobbágy (2010), valamint Bai - Jobbágy (2011) munkája alapján ismertetjük a hazai bioetanol 

vertikum potenciális hozzáadott értékét, valamint összehasonlítjuk azt a szintén jelentős mennyiségű kukoricát 

felhasználó potenciális versenytársak, a hízósertés, illetve a pecsenyecsirke ágazat potenciális és fajlagos 

hozzáadott értékével, valamint a biodízel vertikum fajlagos hozzáadott értékével. 

2.1. 8.1.1. A bioetanol előállítás hozzáadott értéke 

A következőkben röviden összefoglaljuk a bioetanol gyártás során képződő legfontosabb végtermékeket a 

kalkulációk jobb követhetősége (a bruttó kibocsátás meghatározása) érdekében, annak függvényében, hogy 

száraz, illetve nedves őrléses technológiát alkalmaznak (Somogyi, 2011 alapján): 

• Bioetanol – közel 100%-os tisztaságú etilalkohol; száraz őrléses eljárás esetén 1 t kukoricából 300-320 kg, 

nedves őrléses eljárás esetén 290 kg keletkezik 

• WDGS – (Wet Distillers Grains with Solubles; nedves gabonamoslék), a száraz őrléses bioetanol gyártás 

elsődleges mellékterméke. Szárazanyag-tartalma igen alacsony, ezért csak az etanol üzemhez közeli 

szarvasmarha telepeken, illetve biogáz üzemekben éri meg a hasznosítása. Szárításával nyerik a DDGS-t. 

• DDGS – (Distillers’ Dried Grain with Soluables; szárított gabonatörköly) a száraz őrléses bioetanol előállítás 

fő mellékterméke, 1 t kukoricából mintegy 290 kg keletkezik. Kiváló fehérjetakarmány. A DDGS ára 

általában 10-20%-kal elmarad a kukoricáétól (Popp-Potori, 2011) 

• Szén-dioxid (CO2) – a száraz őrléses bioetanol technológia második mellékterméke, 1 t kukoricából mintegy 

300 kg keletkezik a feldolgozás során 

• Glutén – a nedves őrléses bioetanol előállítás fő mellékterméke, 1 t kukoricából mintegy 200 kg glutén 

keletkezik a következő formákban: 

• CGF – (Corn Gluten Feed) fehérjében gazdag takarmányféleség, a kukoricakeményítőtől elválasztott 

fehérjét tartalmazza. Fehérjetartalma 48-60% 

• CGM – (Corn Gluten Meal) az áztatóvíz és a korábban leválasztott, majd visszaadagolt kukoricahéj (50 kg/ 

1 t kukorica) együttes szárításával keletkezik, fehérjetartalma 18-22% 

• Kukoricacsíra – a nedves őrléses etanol gyártás mellékterméke, a folyamat során 1 t kukoricából 30 kg csíra 

keletkezik. 

A folyó termelő felhasználás oldalán az alábbi tényezők értékét kell figyelembe venni: 

• Alapanyag – jelen esetben árukukorica 

• Segédanyagok – a technológia függvényében pl. víz, enzimek, kenőanyagok, a felhasznált segédanyagok 

pontos fajtája és mennyisége általában üzleti titoknak minősül 

• Energia – jellemzően hő és villamos áram; 1000 l bioetanol előállításához 0,012 GJ hőenergiára és0,037 kWh 

elektromos áramra van szükség. 

Jobbágy (2010) a száraz őrléses bioetanol előállítás potenciális hozzáadott értékét határozta meg a hazánkban 

évente átlagosan keletkező kukoricafelesleget (mintegy 3 millió t) alapul véve. A számításokat a 16. táblázat 

tartalmazza. A bioetanol előállítás hozzáadott értéke 131 – 211 Mrd. Ft között alakul a DDGS értékesítésétől és 

az alkalmazott technológiától/hibridtől függően. Az ágazat összes hozzáadott értéke jelentősen (mintegy 60 – 70 

Mrd. Ft-tal) elmarad a két állattenyésztési vertikumétól (lásd lentebb), ez a különbség azonban azok jelentősen 

nagyobb összes felhasznált alapanyag (takarmány) mennyiségére vezethető vissza. A DDGS értékesítése 

mintegy 9-14 % között befolyásolja hibridtől és technológiától függően a hozzáadott értéket. A vizsgálat egyik 

hiányossága, hogy nem számol a keletkező CO2 értékével a bruttó kibocsátás meghatározásakor. 
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2.2. 8.1.2. A hízósertés előállítás hozzáadott értéke 

A hízósertés ágazat hozzáadott értékének meghatározásakor (akárcsak a következő pontban ismertetett 

pecsenyecsirke ágazat esetében) lényegesen kevesebb potenciális elemet kell figyelembe vennünk a bruttó 

kibocsátás értékének meghatározásakor: 

• Vágósertés – mivel vizsgálatunk nem terjed ki a sertéshús-feldolgozás hozzáadott értékének meghatározására, 

csupán az előállított állatok élő súlyát vesszük figyelembe, élő áron (a hasított sertés árának kb. 85%-a) 

elszámolva 

• Sertéstárgya – alomanyagmentes hígtárgya, a hozzáadott érték meghatározásakor a kiváltott NPK hatóanyag 

értéke alapján kerül elszámolásra, hiszen nemzetgazdasági szinten jelentős mennyiségű műtrágya 

megtakarítást eredményezhet felhasználása. Valós értékének meghatározása nehézkes, mivel kereskedelme 

nem jellemző, kezeletlenül veszélyes hulladéknak minősül és az üzemek elszámoló áron tartják nyilván. 

A folyó termelő felhasználás a következő tényezőkből tevődik össze: 

• Alapanyagok – jelen esetben kukorica, és a takarmánykeverék további részét képező árpa, szója, valamit 

takarmánykoncentrátum (vásárolt malacok esetén ezeket is itt kell elszámolni) 

• Segédanyagok – például víz, állatgyógyszerek 

• Energia – hő és villamos áram. 

Jobbágy (2010) modellje a 17. táblázatban látható. Az 1 tonna kukoricára vetített hozzáadott értéket a trágya 

értékének megállapítási nehézségei miatt a annak figyelmen kívül hagyásával határozta meg a szerző. Ez az 

érték nem fedi a valóságot a 2 millió t egyéb felhasznált takarmány miatt, így kiszámolta az egy tonna 

takarmányra jutó hozzáadott értéket is, amely reálisabb képet fest. A táblázatból jól látható, hogy a hízósertés-

előállítással elérhető hozzáadott érték a takarmányértékesítés és a trágyaérték figyelembevétele függvényében 

184,9 – 308,4 Mrd. Ft között változik. A takarmányértékesítés mintegy 36% eltérést jelent, a trágya értékesítése 

jóval szerényebb volumenben, 6 – 7% között befolyásolja a végeredményt. 
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2.3. 8.1.3. A pecsenyecsirke-előállítás hozzáadott értéke 

A pecsenyecsirke vertikum potenciális hozzáadott értékének meghatározásakor a hízósertés ágazat esetében 

alkalmazott számításokhoz igen hasonló módon járhatunk el, azonban az almos baromfitrágya kiváló tápanyag, 

igen jól értékesíthető, így mindenképpen érdemes figyelembe venni. A bruttó kibocsátáshoz a következőket kell 

figyelembe venni: 

• Pecsenyecsirke – a sertéshez hasonlóan élősúlyban figyelembe véve és élő áron elszámolva 

• Almos baromfitrágya 

A folyó termelő felhasználás összetevői: 

• Alapanyagok – ebben a modellben kukorica, szója, takarmánykoncentrátum (vásárolt naposcsibék esetén a 

csibék is ide számítanak) 

• Segédanyagok – a sertéságazathoz hasonlóan víz, állatgyógyszerek, valamint alomanyag 

• Energia – hő és villamos áram. 

A pecsenyecsirke ágazat hozzáadott értékét a 18. táblázat tartalmazza. A vertikumban realizálható hozzáadott 

érték igen tág tartományban ingadozik a takarmányértékesítés, valamint a trágya értékesíthetősége 

függvényében. Bár a brojlercsirke ágazatban jelentősen több hús keletkezik, mint a sertésvertikumban, 
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hozzáadott értéke az igen magas anyagjellegű ráfordítások miatt csak a legjobb genetikájú állomány esetén 

magasabb a hízósertés-előállítás hozzáadott értékénél. 

 

Az állattenyésztési ágazatok nem képesek önmagában értékesíteni a kukoricát, felhasználásához jelentős 

mennyiségű egyéb növényi eredetű ráfordításra van szükségük. Ennek következtében az állattenyésztés 

hozzáadott értéke pontosan csak úgy hasonlítható össze a bioetanol vertikuméval, ha az előző értékeit 

korrigáljuk a felhasznált kukorica arányával. Azt is figyelembe kell azonban venni, hogy az állattenyésztési 

ágazatok a kukorica mellett egyéb mezőgazdasági termékek számára is felvevőpiacot biztosítanak. Az 

állattenyésztési ágazatok egyértelműen magasabb hozzáadott értéket képesek előállítani, mint a bioetanol-

vertikum, azonban, egy ágazatot nem lehet és nem is szabad csupán a hozzáadott érték alapján megítélni. Sok 

egyéb tényezőt kell figyelembe venni a stratégiai döntések meghozatalakor, ilyenek például az EU megújuló 

energetikai vállalásai, direktívái, hazánk nyomasztó energetikai függősége, a szinte korlátlan bioetanol iránti 

kereslet, valamint az állattenyésztés tartós válsága, amelyek egyértelműen a bioetanol gyártás mellett szólnak. 

Az állattenyésztés nagyobb munkahely teremtő és –megtartó képessége, a természetes talajerő visszapótlás 

lehetősége, a biztonságos, ismert eredetű és minőségű élelmiszer azonban állattenyésztés mellett teszik le a 

voksot. 

2.4. 8.1.4. A bioetanol és a biodízel hozzáadott értékének 
összehasonlítása 

Bai-Jobbágy (2011) tanulmányukban meghatározták a hazai bioetanol és biodízel vertikum fajlagos hozzáadott 

értékét (7. ábra). Az így kapott eredmények jelentősen különböznek Jobbágy (2010) eredményeitől, ez az 

időközben bekövetkezett árváltozásoknak tudható be. Itt szükséges megjegyezni, hogy a búzára alapozott 

etanolgyártás hazánkban nem jellemző, azonban EU-s szinten találni rá példát, így potenciális etanolnövényként 

érdemes vele foglalkozni. Az ábrából kitűnik, hogy az etanol előállítás hozzáadott értéke kedvezőbb a jelenleg 

legelterjedtebb, repceoljara alapozott biodízelénél – ennek oka elsősorban a repceolaj magas árában keresendő. 
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A nyersanyagok feldolgozása biohajtóanyaggá igen jelentős hozzáadott értéket eredményez. Gabonafélék 

esetében tonnánként 33-40 e Ft, míg olajnövények esetében 27-43 e Ft értéktöbblet érhető el. A vegyes* 

kategória az EU szabványnak megfelelő (2/3 repce, 1/3 napraforgó) keverékből előállított biodízel hozzáadott 

értékét szemlélteti. A 2010-es kibocsátási adatokat alapul véve a magyar bioüzemanyag vertikum mintegy 30 

Mrd. Ft-tal járult hozzá a GDP-hez. Amennyiben a potenciális maximumon termelne az ágazat, az elérhető 

GDP-növekmény több, mint 203 Mrd. Ft (a 2010-es GDP 0,8%-a) lenne. 

2.5. 8.1.5. Javaslatok a bioetanol ágazat hozzáadott értékének 
növelésére 

Ahogyan fentebb láthattuk, a bioetanol vertikum hozzáadott értéke elmarad az állattenyésztésétől, azonban 

néhány tényező javítása/ javulása esetén csökkenthető lenne ez a deficit: 

• Speciális etanol célú kukorica hibridek termeltetése integrációban az etanolüzem, vagy a vele kapcsolatban 

álló integrátor felügyelete mellett kiszámítható alapanyag-minőséget garantálna kedvező áron. A gazdálkodók 

is jól járnának, hiszen kukoricájuknak biztos piaca lenne, és állattenyésztési ágazataikat jutányos áron 

láthatnák el minőségi fehérjetakarmánnyal (DDGS, CGF, CGM). 

• Technológiai fejlesztésekkel tovább lehetne növelni az etanol-kihozatalt (pl. második generációs bioetanol, a 

teljes kukoricanövény hasznosítása). 

• Kapcsoltan működő biogáz üzemmel csökkenthetőek lennének az energiaköltségek, és megoldódna a WDGS 

felhasználása is (fermentálás), nem kellene szárítani és értékesítési csatornákat keresni számára. 

• Szükség lenne a jogszabályi környezet megváltoztatására, jelenleg ugyanis komoly költségnövelő tényező a 

denaturáló szerek előírása E85 gyártása esetén. Más országokban a 15% benzin-komponenst önmagában 

elfogadják denaturáló szernek. 
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9. fejezet - 9. A bioetanol-gyártás 
gazdasági értékelése. Üzemtervezés 

1. 

Bármilyen előrelépéshez a bioetanol termelésében nyilvánvalóan az szükséges, hogy a termelők érdekeltek 

legyenek az alapanyag megtermelésében, álljon rendelkezésre megfelelő feldolgozó kapacitás és értékesítő 

hálózat, valamint a végterméket a fogyasztók hajlandóak és képesek legyenek megvásárolni. Ezek egy része 

ésszerű gazdasági döntésekkel, általános gazdaságpolitikai intézkedésekkel, illetve ágazati jellegű szabályzókkal 

is befolyásolható, másik része azonban globális hatás, amit megváltoztatni, sőt biztosan előrejelezni sem tudunk. 

Mezőgazdasági termelőként a keresleti piacnak köszönhetően biztosabb értékesítési lehetőségekkel és 

elméletileg magasabb terményárakkal, a hazai (esetleg helyi) felhasználás miatt pedig kisebb tranzakciós 

(raktározási, szállítási) költségekkel számolhatunk nemcsak az adott ágazatban, hanem – más növények 

vetésterületének csökkenése miatt – esetleg egyéb növénytermesztési ágazatokban is. Amennyiben a termelés és 

a feldolgozás helye egybeesik, figyelmet érdemel az élelmiszercélú értékesítés után elmaradó árbevétel, melyet 

kompenzálhat az energetikai jellegű bevétel, illetve (saját fogyasztás esetén) megtakarítás, valamint a 

melléktermékek hasznosítása. Az „energetikai értéket” alapvetően az alapanyagfajta, az adott növény 

termésátlaga és egyéb célú hasznosításának jövedelme szabja meg. 

A fogyasztók közül valószínűleg kevesen használnák környezetvédelmi megfontolásból az új hajtóanyagot, 

amennyiben az nem párosul a benzinfogyasztásnál olcsóbbnak. 

Az állami részvétel mind a beruházásban, mind a termékpálya egyes szakaszaiban nélkülözhetetlen, azonban 

nem öncélú. Egyfajta katalizátorként nemcsak a terméket teszi piacképessé, de makrogazdaságban jelentkező 

hatásai révén elősegíti az állami támogatás visszatérülését is. 

Négy fő tényező határozza meg az etanolgyártás jövedelmezőségét, ebből a legfontosabb a kukorica és az etanol 

árának alakulása. A nyereséget befolyásolja még az etanolgyártás mellékterméke, a DDGS ára és a 

hőtermeléshez szükséges természetes gáz (vagy szén) költsége. A kukorica és az etanolgyártáshoz felhasznált 

energia árnövekedése csökkenti, míg a melléktermék és a hagyományos üzemanyag áremelkedése javítja az 

etanolgyártás versenyképességét. Az etanoltermelés legnagyobb költségtényezője a nyersanyag. Ebből 

következik, hogy a kukorica és a benzin egymáshoz viszonyított áralakulásából következtethetünk az etanolipar 

helyzetére. Az 1990-es évek végétől 2006-ig az etanolgyártás kedvező helyzetben volt, mert a benzinárak 

nagyobb ütemben emelkedtek, mint a kukoricaárak. Ezután a kukoricaár növekedésével párhuzamosan a DDGS 

árak is növekedtek, de a kukoricaárhoz képest kisebb mértékben. A termelés felfutásával a DDGS ára kisebb 

mértékben elszakad a kukorica árától, vagyis a DDGS árát a mindenkori szójalisztár is befolyásolja (Popp, 

2010). 

Az északi féltekén a bioetanol-előállítás legfontosabb alapanyagai a gabonafélék. A Nemzetközi Gabonatanács 

(IGC) szeptemberi becslése alapján a 2012/2013. gazdasági évben összesen 1777 millió tonna gabonát 

takaríthatnak be a világon, ami 4 százalékkal marad el a 

2011/2012. évtől és jelentősen csökkentette a globális gabonamérleget. A kukorica esetében a készletek aránya 

11 %- ra, a búzánál 24 %-ra csökkent. Mindez 2012-ben a gabonaárak emelkedéséhez és az élelmiszer/bioetanol 

vita újbóli fellángolásához vezetett. A magas olajárak miatt az ásványolaj globális felhasználása is csökkent, 

2012. második negyedévében 88,5 millió barrel/nap volt. A visszaesés az EU-ban volt a legnagyobb (IEA, 

2012). A bioüzemanyag-felhasználás terjedésében a magas ásványolajárak is szerepet játszanak, a fosszilis 

energiahordozó gyengébb kereslete miatt. 

A legnagyobb termelőnél, az USA-ban 2012-ben csak 275 millió tonna (2011: 314 millió tonna) kukoricát 

takarítottak be ami 2006 óta a legkevesebb. A bioetanol-üzemekbe várhatóan 127 millió tonnát szállítanak be, 

ami a teljes termés 46 százaléka (IGC, 2012). A Megújuló Hajtóanyag Szövetség (RFA) számításai szerint az 

RFS (Renewable Fuel Act) felfüggesztésével kukorica árának 6-8 százalékos csökkenése lenne elérhető, 

miközben az ásványolaj ára 3-8 cent/gallon-nal emelkedne. A bioetanolt ugyanis ásványolajjal kellene 

helyettesíteni a közlekedésben és a szállításban, a kereslet élénkülése pedig áremelkedéshez vezetne (AKI, 

2012). 
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Az Egyesült Államokban működő üzemek bruttó bevételeinek 88-90 százalékát a bioetanol, míg 10-12 

százalékát a DDGS adja. A következő években az árkockázat kezelése egyre nagyobb szerepet kap az 

állattenyésztésben, a takarmányozásban és a kukorica ipari- és élelmiszercélú feldolgozásában. A kereskedésre 

felkínált DDGS-nek az árutőzsdén minimum 26 % fehérje- és 8 % zsírtartalmúnak kell lennie, ugyanakkor a 

rosttartalom a 12 %-ot, a nedvesség-tartalom pedig a 11,5 %-ot nem haladhatja meg. 

A DDGS árát ($/t) jelenleg az alábbi képlettel becsülhetjük: 

1,52 + 0,205 x szójaliszt ára ($/t) + 21,98 x kukoricaár $/bushel) 

Például, ha a a szójaliszt ára $280/t, a kukoricaár 3,3 $/bushel, akkor a DDGS ár ($/t): 62 + 72 = 131 USD/t 

A képletből kitűnik, hogy a DDGS piaci árát a kukorica- és szójalisztár együttesen határozza meg, de még 

mindig nagyobb befolyást gyakorol a kukoricaár alakulása. 

Az etanolgyártás költségeinek 60-70 százalékát a kukorica teszi ki. 2010 első felében az etanolgyártás költségei 

a következők szerint alakultak (hordónkénti 75 dolláros olajár és tonnánkénti 110-120 dollár körüli DDGS ár és 

130-140 dollár közötti kukoricaár mellett, Popp, 2010): 

• Energiaköltség 11 cent/l 

• Vegyszer- és enzimköltség 6 cent/l 

• Kukorica nettó költsége 22 cent/l 

• Egyéb működési költség 2 cent/l 

• Összes működési költség 41 cent/l 

A termelés költségei természetesen eltérően alakulnak a különféle alapanyagok és előállítási körzetek esetén 

(19. táblázat). Hazánkban az etanol előállítása európai viszonylatban versenyképesnek számít, ám még a 

szállítási költségeket figyelembe véve is drágább a nagy exportőrök (USA, Brazília) termékeivel. A fenti 

számokból jól látható, hogy az EU-ban felhasznált bioüzemanyagok csak támogatásokkal, illetve importvámmal 

lehetnek versenyképesek a fosszilis hajtóanyagokhoz, illetve a brazil bioetanolhoz képest. Az EU-ba szállítás 

költségei (0,04-0,06 USD/l) nagymértékben nem módosítják ezt a megállapítást. 

 

A bioetanol alapanyagainak ára ugyan jelentősen emelkedett az elmúlt két évben, de annak mértéke elmaradt a 

repceolajétól. Várható, hogy a cukorrépa alapú bioetanol-termelés magas előállítási költsége ellenére is nőni 

fog, mivel a kereslet erős és területegységre vonatkoztatott bioetanol kihozatala, valamint az ÜHG megtakarítás 

értéke kedvező. 

A világ három nagy termelőkörzeteinek árai 2013 januárban (F.O. Licht, 2013): 

• EU NWE FOB: 680-710 USD/m3 

• USA (Mid West átlag): 647 USD/m3 
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• Brazília (S. Paolo EXW): 667 USD/m3 (vízmentes), 563 USD/m3 (E-85) 

Átváltáshoz felhasznált adatok: 

• 1,31 USD/EUR árfolyam 

• 0,81 kg/l sűrűség (95 %-os etanol/víz elegy) 

• 3,785 l /USgal 

Az eljárás gazdaságosságát, az előállított bioetanol önköltségét jelentősen befolyásolja a képződő 

melléktermékek teljeskörű és megfelelő értéken történő hasznosítása, valamint a hőenergia beszerzési ára. 

Jelenleg hazánkban elsősorban a megfelelő létszámú kérődző-állomány hiánya jelenthet komoly korlátot, s 

egyben kihangsúlyozza azt, hogy mind az alapanyag-termelésben, mint a melléktermék-hasznosításban a vegyes 

szerkezetű nagyüzemek, vagy a kistermelők társulásai tekinthetők ideális partnernek az etanol-üzemek számára. 

A hazai elterjedést több, egymással ellentétben álló gazdasági tényező akadályozza. Ezek egy része – a kőolaj- 

és egyéb helyettesítő termékek, valamint az alapanyagok világpiaci árai, az időjárás és a globális kereslet 

változása, valamint a külföldi konkurencia - hazánk által nem befolyásolható. A biohajtóanyagokat előállító 

üzemek létesítése és működtetése is igen jelentős forrásokat igényel, amelynek alapanyag-beszerzési és 

értékesítési háttere sem problémamentes. Utóbbinak a hazai jármű-állomány összetétele, valamint az értékesítés 

infrastruktúrája is gátat szab. A jelentős beruházásigény, a nagy kockázat, a bizonytalan jövedelemtermelő 

képesség és a jelentős makrogazdasági előnyök indokolttá teszik az állami támogatást, valamint a hosszú távra 

kiszámítható szabályozást, ami az állami költségvetés hiánya miatt a gyorsan változó gazdasági-politikai 

helyzetben nehezen valósítható meg. A közelmúltban számos ellentmondó vélemény látott napvilágot a 

biohajtóanyagok mezőgazdasági hatásaival, élelmezésügyi veszélyeivel, energetikai, valamint környezetvédelmi 

hatékonyságával kapcsolatban, ami nehezítheti egy szakmailag megalapozott bioenergetikai stratégia 

kialakítását és következetes végrehajtását. 

A bioüzemanyag felhasználásának széles körben történő elterjedése az alapanyagok árának, így a 

mezőgazdasági termelők bevételeinek növekedését eredményezi, hiszen a mezőgazdasági termékek 

árrugalmassága kicsi, ugyanakkor élelmiszercélú kereslete is nő. A fenntartható fejlődés társadalmi pillérére 

építve a bioüzemanyag tudatos felhasználása a piaci áringadozás mérsékléséhez vezet. A bioüzemanyagok 

széleskörű felhasználása egyéb, össztársadalmi és gazdasági előnyöket is hozhat magával, így a mezőgazdasági 

támogatások csökkentését és/vagy a termelésből kivont területek újra hasznosítását. Ennek logikus 

következménye a vidéki munkahelyek, munkalehetőségek növekedése, ami együtt jár a vidéki térségek 

gazdasági fellendülésével is, tekintettel arra, hogy a nyersanyagtermeléssel együtt jár a feldolgozóipar, a 

finomítók betelepülése (Somogyi, 2010). Ugyanakkor a növekvő verseny az élelmiszer- és energiaipar között az 

időjárás viszontagságaiból származó globális terméskiesés időszakában élelmiszer-ársokkhoz, vagy a meglévő 

bio-üzemek kapacitásának kihasználatlanságához vezethet. Utóbbi jelentősen rontja a bioetanol 

versenyképességét, hiszen az állandó költségek hazánkban akár 10-15 %-kal is alacsonyabbak lehetnének teljes 

kihasználtságnál. 

Makrogazdasági szempontból figyelmet érdemel, hogy a bioetanol alkalmas az élelmiszer-, illetve 

takarmányozási célra fel nem használható (pl. fuzáriummal fertőzött) gabonafélék feldolgozására is, tovább 

csökkentve a felvásárlási/értékesítési feszültségek kockázatát. Amerikai tapasztalatok szerint minden liter 

bioetanol előállítása 1 USD extra bevételt eredményezett a farmokon (főleg a gabonafélék árnövekedéséből 

fakadóan) és 2,33 USD növekedést a GDP-ben, kifejezetten az etanol keresletbővítő hatásának köszönhetően. A 

bioetanol termelése munkahelyeket is teremt, amely részben a mezőgazdaság nagyobb eltartó-képességéből, 

részben a termelőeszköz piacon jelentkező multiplikátor-hatásból, valamint az alapanyag és a képződött 

melléktermékek feldolgozásában jelentkezik. Jelentős előnyként vehető számításba az olajimport egy részének 

megtakarítása, mely egyrészt csökkenti hazánk olajpiaci függőségét (mely jelenleg 80 % és növekvő tendenciát 

mutat), másrészt javítja a külkereskedelmi mérleg egyenlegét. Az etanolgyártás során képződő 

melléktermékekkel jelentős mennyiségű fehérjetakarmány is kiváltható, melynek nemcsak az 

importtakarmányok helyettesítésében van szerepe, hanem – az állati eredetű takarmányokkal szemben – 

garantálja a hazai kérődzőállomány BSE-mentességét, ezáltal exportképességét is. 

A többi pozitív makrogazdasági tényező (pl. CO2-megtakarítás) pénzértéke jóval bizonytalanabb, ezért 

tapasztalható, hogy – Brazília speciális helyzetétől eltekintve – a gazdag országokban működik igazán jól a 

program. Az önköltség csökkentése a kutatómunka állami finanszírozása, valamint az autóipar részvétele nélkül 

szintén nehezen lehetséges. 
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2. 9.1. Üzemtervezés 

340 ezer t/év kibocsátású (kukoricára alapozott) bioetanol-üzem tervezése 

• Alapadatok 

• 34 % kihozatal, 32 % törköly, 32 % CO2, 6 t/ha átlaghozam 

• kukorica-ár: 60 eFt/t, DDGS-ár: 50 eFt/t, bioetanol-ár: 225 Ft/l 

• alapanyag-költség: 60 %, sűrűség: 0,8 kg/l 

• beruházási költség: 200 MFt/ Ml bioetanol 

• Számítás 

• A megadott feltételek mellett az üzem ellátásához 1 Mt kukorica szükséges évente, ebből 340 ezer t 

bioetanol, 320 ezer t DDGS és ugyanennyi CO2 képződik. 

• 1 Mt kukorica jelenlegi ára 60 Mrd Ft. Amennyiben az alapanyag-ktg a teljes termelési költség 60 %-a. úgy 

utóbbi 100 Mrd Ft-ra becsülhető. A fennmaradó rész legnagyobb hányada amortizációs költségként 

jelentkezik. 

• Az 1 Mt kukorica előállításának területigénye 6 t/ha-os átlagtermés esetén 160-170 e ha 

• Várható bevételek: 340 e t bioetanol = 412 Ml = 93 Mrd Ft, 320 e t törköly = 16 Mrd Ft 

• Várható beruházási költség: 412 Ml x 200 MFt = 82,4 Mrd Ft (a méretgazdaságosság miatt ténylegesen 

valamivel kevesebb várható). 

Következtetés: Az adott paraméterek mellett a nyereséges működtetés csakis a melléktermékek értékesítésével 

képzelhető el. A pozitív pénzforgalmi többlet ugyanakkor már a főtermék eladásával is biztosítható. A 

beruházás megtérülése állami támogatás nélkül, ezekkel a feltételekkel, belátható időn belül nem várható. 
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10. fejezet - 10. Bioetanol a 
fogyasztók szemével 

1. 

Az első generációs bioüzemanyagok a hagyományos üzemanyagokkal alacsony arányban keverve ma már a 

legtöbb járműben használhatók, a Világ számos országában már kaphatók vegyes üzemelésű járművek. Ennek 

köszönhetően a közlekedés a legegyszerűbben a fosszilis üzemanyagok bizonyos %-ának bio-üzemanyaggal 

való helyettesítésével járulhat hozzá közvetlenül a kiotói célkitűzések megvalósításához. Ehhez nélkülözhetetlen 

a bioetanol- (és biodízel) tartalmú üzemanyagok széles körű forgalmazása az üzemanyag-elosztó hálózatban és a 

vegyes üzemelésű járművek gyors elterjedése (Popp, 2007). 

A fejlett országok fogyasztói az elmúlt két évtizedben egyre környezettudatosabbá váltak. A fogyasztók 

környezettudatossága komoly tényezővé lett úgy az élelmiszer jellegű, mint az egyéb termékek piacán tanúsított 

fogyasztói magatartásban, mely az ún. zöld piaci szegmens fejlődését vonta maga után. A bioüzemanyagok egy 

speciális részterületét képezik a zöld piaci szegmensnek, ugyanis elfogadottságukat rengeteg tényező 

befolyásolja: a kőolajárak, az egyes államok, illetve az EU megújuló energetikai célkitűzései, az aktuálpolitika 

(ideértve a fogyasztók politikai beállítottságát is (Cacciatore et al., 2012)), valamint a körülöttük kialakult 

szakpolitikai, intellektuális és emocionális eredetű viták sajtóvisszhangja. Komoly problémát jelent, hogy 

felmérések alapján a magyar fogyasztók meglehetősen alulinformáltak, tudatlanok a megújuló energetika, illetve 

a bioüzemanyagok területén (Tóth, 2011). 

2. 10.1. Külföldi felmérések 

A következőkben néhány, a fogyasztók bioüzemanyagokkal, köztük a bioetanollal kapcsolatos ismereteit, 

véleményét vizsgáló nemzetközi publikációt ismertetünk: 

• Delshad et al. (2010) kutatásában 34 fókuszcsoportban összesen 119 alany bevonásával vizsgálta az indianai 

lakosok biöüzemanyagokról alkotott véleményét. A megkérdezettek jelentős többsége ismerte a 

bioüzemanyagok, bioetanol, illetve E-85 fogalmát, azonban csupán kevesebb, mint felük használt etanolt 

üzemanyagként és kevesebb, mint 40%-uk rendelkezett ismeretekkel a bioüzemanyagok szabályozásáról és 

technológiáiról. A megkérdezettek csoportos vita után szignifikánsan nagyobb mértékben támogatták a 

bioüzemanyagokat, mint a vita előtt. 

• Zhang et al. (2011) tanulmányában 374 gépjármű tulajdonost interjúvolt meg Nanjing városában. 

Eredményeik alapján a gépjármű tulajdonosok közel 80%-a értett egyet azzal, hogy a bioüzemanyagok 

alkalmazása növeli az energiabiztonságot, csillapítja az energiaválságot, illetve csökkenti az ÜHG 

kibocsátást. Többségük azonban nem tudott választ adni a biohajtóanyagok föld- illetve vízhasználatát, 

élelmiszer árakra gyakorolt hatását, valamint az előállítási költségeit firtató kérdésekre. Vizsgálták azt is, 

hogy új autó vásárlása esetén mely paramétereket tartanák fontosnak a tulajdonosok, illetve mely tényezők 

hatására választanák a bioüzemanyagokat. 

• Savvanidou et al. (2010) 571 fogyasztót kérdezett meg Észak-Görögországban a bioüzemanygokról. 

Eldöntendő kérdéseket alkalmazva (egyet ért – nem ért egyet) elemezték a következő állítások 

támogatottságát: a fosszilis üzemanyagok alkalmazása kapcsolatban áll a klímaváltozással; a klímaváltozás 

fontos probléma; az erdők visszaszorulása a bioüzemanyagok térnyerésének köszönhető; a bioüzemanyagok 

növelik a mezőgazdasági foglalkoztatást. A megkérdezettek több, mint 90%-a úgy vélte, a klímaváltozás 

egyik oka a fosszilis üzemanyagok alkalmazása, azonban csupán 23,8%-uk tudta, mi a különbség a biodízel 

és a bioetanol között és kevesebb, mint 54% értett egyet azzal, hogy a bioüzemanyagok hatékony megoldást 

jelentenek az energetikai problémákra. Az autótulajdonosok (a minta 78,6%-a) több, mint 4/5-e volt kész 

bioüzemanyagokat tankolni, azonban csak alig 45%-uk lett volna hajlandó 0,06 € (~17 Ft) felárat fizetni 

értük. 

• Van de Velde et al. (2009) öt belga benzinkúton osztott szét kérdőíveket, melyből 363 értékelhetően kitöltött 

példányt kapott vissza. A válaszadók több, mint 80%-a ismerte a hagyományos dízelhez kevert biodízelt (pl. 

B7), a tiszta biodízelt már csupán alig 55%-uk, míg a benzinhez kevert etanolt (Pl. E85) 51,5%-uk, a tiszta 
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bioetanolt alig több mint 40%-uk ismerte. Elenyészően kis hányaduk (0,7-2%) rendelkezett gyakorlati 

tapasztalatokkal ezen üzemanyagokról. 

• Cacciatore et al (2012) egy Wisconsin államban végzett, 556 felnőtt polgárt érintő telefonos kérdőívezés 

eredményeit értékelte ki. A válaszadók egyik felét a bioüzemanyagokról, a másik felét az etanolról kérdezték, 

hogy ellenőrizhessék, a megnevezés hatását a véleményalkotásra. Úgy találták, hogy a magukat 

demokratának vallók sokkal pozitívabban álltak a kérdéshez, ha a bioüzemanyag szót hallották, mint ha 

etanolról kérdezték őket. A republikánusokat viszont nem befolyásolta a megnevezés. A kutatás szerint a 

szocio-demográfiai változók nem magyarázták a bioüzemanyagokkal kapcsolatos attitűdöket, az ideológiai 

hovatartozás viszont annál inkább. 

3. 10.2. Hazai vélemények 

Jobbágy-Balogh (2013) interneten keresztül kérdezett meg 404 autóst (a www.totalcar.hu portál olvasóit) 

bioüzemanyagokkal kapcsolatos ismereteikről és véleményükről. A válaszadóknak először értékelniük kellett 

bioüzemanyagokkal kapcsolatos ismereteik mélységét egy ötfokozatú skálán, majd aki legalább 3-ra értékelte 

tudását (228 fő) 13 kérdés megválaszolásával lemérhette valós ismereteit. A kérdésekre adott válaszok alapján a 

kutatóknak lehetőségük nyílt reális képek kialakítani az alanyok valódi tudásáról. A tudásfelmérés alapján a 

bioüzemanyagok ismertsége a következőképen alakult: 

• Bioetanol – 98,7% ismeri, a válaszadók 53,5%-a már tudatosan ki is próbálta 

• Biodízel – ismertsége 89%, gyakorlati tapasztalatokkal csupán a kitöltők 18,9%-a rendelkezett 

• BioCNG – a válaszadók 47,4%-a ismerte, azonban csupán 2,2%-uk próbálta már ki 

• Repceolaj – 68,9% tudta, hogy létezik ilyen üzemanyag és 13,2% rendelkezett gyakorlati tapasztalatokkal 

vele kapcsolatban. 

A kérdőív második fele a bioüzemanyagokról kialakult véleményeket vizsgálta a következő állítások 

segítségével (20. táblázat). Az állításokat 1-5-ig terjedő skálán kellett értékelni annak függvényében, hogy 

mennyire értenek vele egyet. Az átlagokból kitűnik, hogy a bioüzemanyagokkal szembeni pozitív állításokat 

inkább támogatták, míg a negatívakat inkább elvetették, azaz alapvetően támogatóan viszonyulnak a 

bioüzemanyag ágazathoz. 
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A Simkó (2010) által végzett felmérés, 90 budapesti lakos szóbeli és elektronikus megkérdezésén alapult. A 

válaszadók 45 %-a nők, 55 %-a férfiak köréből került ki, akik nagyrésze (72,5 %-a) felsőfokú végzettséggel 

rendelkezett. Ennek fő következtetései: 

• Az utazás során előnybe részesített tényezők közül a gyorsaságot (53 %) és a kényelmességet (38 %) jelölték 

meg legfontosabb szempontként. 

• A felmérésben résztvevő tényleges gépjárműhasználók 73 %-a állította, hogy a tömegközlekedés árának 

csökkentése és a szolgáltatás minőségének javítása esetén hajlandó lenne változtatni közlekedési szokásain. 

• Ugyanakkor a válaszadók 30 %-a a drágább benzinár, a jobban kiépített kerékpárút vagy a kocsi használatra 

kivetett nagyobb adó ellenére sem mondana le a környezetkárosító gépjárművek igénybevételéről. Sőt a 

tömegközlekedést használók túlnyomó része (82 %-a) gondolkodás nélkül áttérne az autóval történő 

közlekedésre, ha lehetősége nyílna rá. 

• Az üzemanyag-vásárlások alkalmával leginkább költség- és a benzinminőségi szempontokat veszik 

figyelembe, a környezetbarát jelleg az utolsó helyre szorul. 

A Tóth T. (2011, 2013) által elvégzett felmérések célja a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretek 

feltárását célzó kérdőíves attitűdvizsgálat volt, melyet a Hernád-völgy településein végzett el. A vizsgálatban 

felhasznált mintanagyságok és időpontok a következők voltak: 

• 2003-as felmérés: 132 darab, randon-walk módszer, reprezentatív, a háztartások 5%-a 
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• 2008-as felmérés: 130 darab, randon-walk módszer, reprezentatív, a háztartások 10%-a 

• 2009–2010-es felmérés: 1188 darab, randon-walk módszer, reprezentatív, a háztartások 10%-a 

A fenti kutatások bioetanollal kapcsolatos eredményei a következőkben foglalhatók össze: 

• Mindhárom kutatás alapján a vizsgált településeken a szél-, a nap- és a vízenergia fogalmi és alapszintű 

ismerete a legnagyobb, míg a bioetanolé a legalacsonyabb. A fogalmi szintű ismeretek igen nagymértékben 

eltérnek az alapszintű ismeretektől. A biomassza szó kifejezést a megkérdezettek 61%-a halotta már, viszont 

a válaszadóknak csak 22%-a rendelkezik bővebb ismerettel. Bioetanol esetén csak 30 %, ill. 6 % az arány. Az 

elfogadottság és a megvalósíthatóság minden megújulós eljárásnál alacsony értékekkel jellemezhető, ami a 

vélt, vagy valós félelmekkel és a hiányos, vagy téves információkkal magyarázható. 

• A Hernád-völgy vizsgált települései esetében a bioetanol-üzemek elfogadottsága a bioenergetikai üzemeken 

belül a legjobb (15 %), bár csak fele a nap- és szélenergetikai berendezéseknek. A bioetanol-üzemek 

megvalósíthatóságát (8 %) jóval kevesebben látják reálisnak az elfogadottságuknál (15 %), még nagyobb a 

lemaradás a nap- és szélenergiához képest 
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11. fejezet - 11.Az újabb generációs 
biohajtóanyagok jellemzői 

1. 

Az energianövények fogalma tágabb értelemben minden olyan növényi kultúrát magában foglal, melyből 

energia állítható elő, szűkebb értelemben viszont csak azokat a szántóföldön termesztett növénykultúrákat 

(fajokat, illetve fajtákat), melyeket kifejezetten energia-előállítás céljára nemesítettek, főtermékük az energia és 

az energetikai hasznosítást a termelő, valamint a felhasználó is hivatalosan igazolni tudja (Bai in Nábrádi et al, 

2008). Az energetikai fajták kisebb területen nagyobb mennyiségű energia előállítását teszik lehetővé, olykor 

összetételük is eltér a hagyományos fajtáktól, így a belőlük előállított termék minősége is kedvezőbb lehet és 

lehetővé teszik mezőgazdasági területek megtakarítását is. 

Az első generációs üzemanyagok közé hagyományosan a cukor- és keményítő-tartalmú anyagokra alapozott 

bioetanolt, valamint a szántóföldi növényekből és állati eredetű melléktermékekből készített biodízelt és a 

biogázt sorolják (Bai, 2009). Az újabb generációs hajtóanyagok közös jellemzője, hogy (1) vagy olyan 

alapanyagok (pl. lignocellulózok, alga) felhasználásával készülnek, melyek élelmiszeripari célra nem (vagy nem 

jellemzően) használhatók fel, ilyen módon az előállítható hajtóanyagok potenciális mennyisége nagymértékben 

megnövekszik, (2) vagy hagyományos alapanyagokból (növényi olaj, szénhidrát) állítják ugyan elő őket, de 

jóval fejlettebb technológiával és jobb minőségben, ami felhasználhatóságukat javítja (pl. biobutanol, TBK-

biodízel). Jóval kisebb a károsanyag-kibocsátásuk az első generációs üzemanyagoknál, a mezőgazdaságon kívül 

pedig az erdészetekben is munkahelyeket teremtenek, valamint képesek felhasználni mezőgazdasági 

melléktermékeket (szalma, hígtrágya) is. Önköltségük, valamint fajlagos beruházási költségük azonban jelenleg 

jóval magasabb az első generációs üzemanyagoktól – különösen a cukornád-alapú bioetanoltól. Ezek a 

beruházások a kialakulatlan technológia és a bizonytalanabb piac miatt is kockázatosabbak az első generációs 

üzemeknél. Megjegyzendő azonban, hogy nemcsak az élelmiszernövények iránti igény, hanem a cellulóz ipari 

kereslete (textilipar, lebomló csomagolóanyagok) is várhatóan jelentősen emelkedni fog. Emiatt ez az alapanyag 

is fel fog értékelődni, a véges mennyiség miatt pedig ebben a szférában is komolyabb versenyhelyzet 

prognosztizálható (Bai, 2011). 

2012-ben az újabb generációs bioüzemanyagok előállítása elérte a 450 Ml-t, melynek felét az USA-ban, 

mintegy ötödét pedig az EU-ban állították elő (F.O. Licht, 2013). 

A biohajtóanyagokra vonatkozó 2020-as előírások nemcsak az elérendő minimumértékeket, hanem ennek 

beszámítási módját is szabályozzák, a tendencia az újabb generációs biohajtóanyagok elterjedésének irányába 

mutat, melyek előállítása elvileg a következő eljárásokkal képzelhető el (Coyle, 2010, Hancsók et al, 2006): 

• Biokémiai 

• Hidrolízis: a cukortartalmú cellulóz és hemicellulóz elválasztása a lignintől, majd savak, vagy enzimek 

segítségével egyszerű cukrokká bontása, végül - az első generációs etanolhoz hasonlóan – erjesztéssel és 

desztillálással üzemanyag-minőségű (95 %-os) alkohol előállítása. Ilyen módon állítható elő a 

cellulózalapú etanol. Speciális mikróbákkal az etanoltól hosszabb szénláncú alkoholok (pl. biobutanol) is 

előállíthatók. 

• Katalitikus depolimerizáció/hidrogenizáció/heteroatom-eltávolítás: állati, vagy növényi olajokból gázolaj-

helyettesítő végtermékek (algadízel, bio-gázolaj, TBK-biodízel) előállítása a nagy szénatomláncú zsírsavak 

méretének, illetve telítettségének megváltoztatásával. 

• Termokémiai 

• Elgázosítás: oxigénszegény környezetben és magas hőmérsékleten (cca. 800 C) eltüzelve a biomasszát 

CO2-ot, CO-ot és H2-gáz elegyét kapjuk. A CO és a H2 szintézisgázzá alakítható, mely többféleképpen 

konvertálható hajtóanyaggá: 

• Fermentálással etanollá 

• Fischer-Trops szintézissel dízelolajjá, vagy repülőgép-hajtóanyaggá 
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• Katalízissel többféle alkohollá, jellemzően metanollá. 

• Pirolízis: alacsonyabb hőmérsékleten (cca. 500 C), légköri nyomáson, oxigén teljes hiányában hevítve, 

majd gyorsan lehűtve a biomasszát, különféle bio-olajok (pl biometanol) desztillálhatók, melyekből 

finomítást követően olajtermékek széles spektruma lehet a végtermék. 

2. 11.1. Cellulóz-alapú etanolgyártás technológiája 

A cellulóz-tartalmú biomassza, vagyis a lignocellulózok a növény fajtájától és érettségi fokától függően eltérő 

mennyiségben tartalmaznak cellulózt, hemicellulózt és lignint, mely három polimer adja a szárazanyag 85-90%-

át. A lignocellulózok jellemzően 40-50% cellulózból, 25-30% hemicellulózból és 15-20% ligninből állnak 

(Wyman et al, 2005), A lignocellulózokban a hasznosítható cukrok komplex, poliszacharidokban kötött 

formában találhatók meg, melyek felszabadítása nem egyszerű, mivel a növényi sejtfal szerkezete mind 

vegyszereknek, mind mikroorganizmusoknak meglehetősen ellenálló. A szerkezetet ezért valamilyen 

előkezeléssel fel kell lazítani. Ez történhet fizikai, kémiai, fiziko-kémiai, illetve biológiai módszerekkel. Az 

előkezelések hatékonysága mérhető a rostfrakcióban feldúsult cellulóz enzimes bonthatóságával, a hidrolizátum 

erjeszthetőségével és/vagy a folyadék frakcióban lévő cukrok mennyiségével, felhasználhatóságával (Réczey I-

né, 2012). 

Az elmúlt évtizedben intenzíven vizsgálták a cellulóz enzimes konverzióján alapuló technológia lehetőségét. Ez 

a folyamat 5 lépést tartalmaz: 

• a nyersanyag előkezelését, mely magában foglalja az aprított nyersanyag méretének csökkentését, 

frakcionálását és a hemicellulózok hidrolízisét 

• a celluláz enzim termelését 

• a cellulóz enzimes hidrolízisét 

• a fermentációt megfelelő élesztő törzzsel és 

• az etanol finomítását. 

Az etanol desztillációval 95%-osra töményíthető, melyből azeotróp desztillációval történő vízelvonással 100%-

os, tiszta etanol nyerhető. 

3. 11.2. Cellulóz-alapú etanolgyártás gazdasági 
jellemzői 

A kukorica- és cellulózalapú etanol önköltségének nagysága és költségszerkezete közötti különbséget a 21. 

táblázatban mutatom be. 2009-es üzemi adatok (Poet, Novozymes) alapján a cellulózalapú etanol önköltsége 

120-140 Ft/l-re csökkent. 2012-re szakértők nem tartották lehetetlennek a 60 Ft/l önköltség elérését sem, ebben 

várhatóan döntő szerepe az alapanyag-költség alakulásának lesz. A 60 Ft/l önköltség eléréséhez számítások 

szerint a BRDB szerint maximum 9-13 eFt/atro t (szállítást, tárolást is magában foglaló) költséggel kellene 

beszerezni az alapanyagot. Mivel az így elérhető jövedelem a hagyományos szántóföldi növények áraival nem 

versenyképes, ezért az USA-ban 9-10 eFt/atro t támogatást is fizetnek a termelőknek az alapanyag-

termesztésért. A melléktermékek viszont jóval értékesebbek a kukorica-alapú technológia esetében (2009: 20-22 

Ft/l), mint a cellulóznál (2009: 6 Ft/l, Biozio, 2009). 
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A fajlagos beruházási költségek az újabb generációs hajtóanyagoknál bár lényegesen csökkentek (2008: 200-

250 Ft/l/év), de még mindig mintegy háromszor nagyobbak a kukoricát feldolgozó üzemeknél (2008: 70-80 

Ft/l/év, 22. táblázat). 

 

Az USA-ban, mint termelést meghatározó országban jelenleg 22 újabb generációs hajtóanyagot előállító üzem 

működik, a 23. táblázatban látható megoszlásban. 

 

A közeljövőben várhatóan a cellulózalapú bioetanol lesz a meghatározó az újabb generációs hajtóanyagok 

közül, a 2009-es év eltérő arányait egy nagyméretű (284 Ml/év kapacitású), állati zsírokat feldolgozó beruházás 



 11.Az újabb generációs 

biohajtóanyagok jellemzői 
 

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

üzembe helyezése okozta. 2022-re az EISA (2007) előirányzata szerint az USA bio-üzamanyag-termelése 136 

Mrd l/év-re, ezen belül a cellulózalapú bioetanol részaránya 61 Mrd l/év-re fog növekedni. 
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12. fejezet - 12. Néhány egyéb újabb 
generációs hajtóanyag 

1. 

A jelenleg is gyakorlati jelentőséggel bíró cellulóz-alapú bioetanol mellett a legperspektivikusabbnak tűnő újabb 

generációs bio-hajtóanyagok legfontosabb jellemzői (Bai, 2011): 

• Biobutanol: az etanoltól hosszabb szénatomlánca magasabb fűtőértéket (a benzin 90 %-át), bár kisebb 

oktánszámot eredményez. A nagyfokú hasonlóság és a vízmentesség a benzinnel könnyebb keverhetőséget, 

valamint a csővezetékes szállítást is lehetővé teszi. 

• Dimetil-éter: rendszerint szintézisgázból közvetlenül, vagy az ebből előállított bio-metanolból vízelvonással 

termelhető gáz, mely 5-8 bar nyomáson cseppfolyósítható és ilyen módon LPG-vel is keverhető. Nemcsak 

adalék- és üzemanyagként, hanem gázturbinák, üzemanyagcellák működtetésére is alkalmazható. Életciklusa 

során a legtöbb bio-üzemanyagtól kevesebb károsanyagot bocsát ki. Beruházási költségét biomassza-

kapacitástól függően 100-230 eFt/t-ra (Fairley, 2008), önköltségét pedig fa-alapanyag esetén 3800-4000 Ft/t-

ra (www.renew-fuel.com) becsülik. 

• Biogázolaj (Hancsók et al, 2006): nagy nyomáson (cca. 60 bar) és magas hőmérsékleten (360-380 C) növényi 

olajokból előállított magas (50 % fölötti) normálparaffin-tartalommal rendelkező hajtóanyag, melynek főbb 

tulajdonságai (fűtőérték: 44 MJ/kg, viszkozitás: 2,9-3,5, cetánszám: 70-90) felülmúlják nemcsak a biodízel, 

hanem a gázolaj jellemzőit is (Hancsók et al, 2006). 

• TBK-biodízel (Thész J.-Boros B.-Király Z.): növényi olajok rövid szénláncú zsírsavak alkilésztereivel történő 

részleges átészterezéssel kapott hajtóanyag. 30 %-kal magasabb O2-tartalma miatt hatékonyabb és tisztább az 

égése, magasabb a fűtőértéke (38-39 MJ/kg) a hagyományos biodízelnél, jó a viszkozitása (5-6), a végtermék 

alacsonyabb jódszáma (100-110) miatt a napraforgóból is előállítható ezen eljárással szabvány-minőségű 

biodízel. A folyamat során a hagyományos eljáráshoz képest mintegy 10 %-kal több biodízel képződik, 

ugyanakkor a glicerin-képződés elmarad. Működő biodízel-üzemek is könnyen átállíthatóak az új 

technológiára (Thész et al, 2008). 

Az eljárás során a természetes triglicerideket rövid szénláncú zsírsavak alkilésztereivel részlegesen átészterezik. 

Ezáltal kémiailag módosított, redukált móltömegű trigliceridek és zsírsavas alkilészterek keveréke állítható elő, 

ami az előírtaknak megfelelő alacsony viszkozitással, zavarosodási ponttal (hidegtűrő tulajdonságokkal) 

rendelkezik. Elmarad a glicerin képződés, így veszteség nélkül alakíthatók át a trigliceridek üzemanyaggá, ami a 

költségeket és a területigényt is mintegy 10 %-kal lecsökkenti. Az új típusú üzemanyag további előnyei a 

hagyományos biodízelhez képest: 

• 30%-kal magasabb oxigéntartalmú termék (tökéletesebb égés) 

• Jelentősen alacsonyabb korom/füst kibocsátás 

• Nincsenek környezetkárosító melléktermékek, elmaradnak a megsemmisítésükkel járó műveletek 

• Működő biodízel-üzemekben is folytatható a gyártás 

• Minden esetben alacsonyabb jódszámú (= stabilabb) termék 

• napraforgó/szója is bevonható a gyártásba 

• Alacsony viszkozitása miatt bármilyen dízelmotorban, előmelegítés nélkül alkalmazható. 

• Bio-metanol (Raisz I.-Bartha I.): szerves hulladékból válogatás után pirolízissel előállított, téli üzemelésre is 

kiválóan alkalmas, az etanoltól alacsonyabb hőmérsékleten elégő, jóval kevesebb károsanyagot (különösen 

NOx-et) kibocsátó üzemanyag. Előállítható a biodízelgyártás melléktermékéből (a glicerinből) is. 

Energiatartalma közel megegyezik a benzinnel. A hagyományos szemétégetéssel szemben a folyamatban nem 

keletkeznek dioxinok és kátrány. Az eljárás Raisz Iván és Barta István találmánya, 2011-ben elnyerte a „Zöld 
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Oscar”-díjat. Jelenleg az AVE Miskolc Kft. telephelyén folyik egy kísérleti, 2.000 t/év kapacitású üzem 

kiépítése, amely mintegy 6-7.000 tonna tisztított, válogatott hulladékból fog metanolt előállítani. Hazai 

viszonyok között hulladékból elvileg 30 Ft/kg költséggel előállítható a hagyományos eljárások 100 Ft/kg-os 

költségével szemben (Raisz, 2007). Előállítása során a szerves hulladékból légmentes térben hevítve 

(pirolízis) szénmonoxid és hidrogén nyerhetõ, aminek 20 bar nyomás alatti hevítésekor katalizátor 

jelenlétében metanol keletkezik. Javított technológiával ezen az úton az 1 ha-on produkálható 10-12 t 

szárazanyagból 7500-7600 liter metanol termelhető, valamint hasznosítható formában széndioxid is 

keletkezik. A metanol 5%-ig adható a benzinhez; hozzákeverése hasonló elõnyökkel és hátrányokkal jár, mint 

az etanolé, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy a metanol mérgezõ és korrozívabb, mint az etanol és hogy 

energiatartalma is kisebb, mint az etanolé (1 liter metanol = 0,46 liter benzin). A biometanol-termelés sem 

olcsó, de nyersanyagának (hulladék) megtermelése nem vesz el területet a haszonnövényektől. 

• Fagáz: "Öt éven belül minden teherautó fagázüzemű lesz" - jósolta 1925-ben Louis Renault autógyáros, és 

majdnem igaza is lett. A második világháború ínséges, üzemanyaghiányos éveiben egymillió fagázos 

teherautó rótta Európa országútjait. Akkor a kőolajhiány, ma a napról napra emelkedő üzemanyagár ösztönzi 

a fejlesztőket. A csomagtartó mögött pöfög a "generátor", egy pirolízis-kazán, amelyben a fahasábok 

légszegény módon faszénné alakulnak át, miközben hidrogén és szén-monoxid keletkezik. Nemcsak fa, 

hanem bármilyen száraz biomassza (kukoricacsutka, dióhéj, szalma) alkalmas alapanyag, A gázkeveréket 

részecskeszűrés és hűtés után csövön vezetik a motorhoz, ahol elégetéssel adja le az energiát. Nem is keveset, 

hiszen míg a fafűtés hatásfoka átlagosan 60 százalék alatti, egy fagázzal fűtött modern kazán (és motor) 85-95 

százalékos hatásfokot ér el, az égés hőfoka pedig eléri az 1400 Celsius-fokot. Mivel az üzemi hőmérséklet 

eléréséhez nagyjából negyedóra szükséges, a fagázos jármű mentőautóként biztosan nem használható, viszont 

a mezőgazdaságban, ahol nem a sebesség és a minél gyorsabb indítás a cél és "üzemanyag" is mindig 

rendelkezésre áll, traktorként vagy áruszállítóként remekül hasznosítható a 21. században is. A modern 

fagázos autók maximális sebessége 120-130 km/h és lehet velük tartani a 110 km/órás utazósebességet. Ez 

egyébként nagyjából egyenlő a hatótávolságukkal is, egy "tanknyi", 30 kg fával körülbelül egy órát lehet 

autózni (a fogyasztás kb. 25 kg/100 km). A fagázos meghajtás nagy előnye, hogy nem szükséges az 

üzemeltetéséhez drága import nyersanyag, sem akkumulátorok, sem kiépített töltőhálózat. A skandináv 

országokban és az Egyesült Államokban egyre több a fagázos technológiával foglalkozó ezermesterek száma 

- a házilag átalakított járművek egyes államokban engedélyeztethetők (Klokner Zs, 2012 in www.origo.hu). 

• Alga-biodízel: A harmadik generációs biohajtóanyagok potenciális alapanyagai közül legreményteljesebb az 

alga. Az algának nincs szüksége termőföldre, pár óra alatt képes megduplázni saját tömegét, mindemellett a 

környezetre gyakorolt hatása is rendkívül pozitív. Vitathatatlan, hogy a mezőgazdasági termelésben a 

mikroalgák alkalmazásával érhetőek el a legnagyobb hozamok. A növekvő élelmiszerárak miatt 

mindenképpen szükséges egy olyan alternatív megoldás, mely nem vesz el területet az élelmiszer célú 

növénytermesztéstől és képes hatalmas mennyiségű olaj felváltására. Az algaolaj sok szempontból (sűrűség, 

viszkozitás, fűtőérték) közelebb áll a dízelolajhoz a többi növényi olajnál, ugyanakkor a többi növényolajnál 

több többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmaz. Ez hátrányosan befolyásolja a belőle készített biodízel 

stabilitását, viszont jóval könnyebb hidegindítást tesz lehetővé. Az algaolaj nagy telítetlen zsírsavtartalma, 

magas jódszáma, valamint magas nyomelem-tartalma táplálkozás-élettani szempontból kiválóak, azonban az 

algaolaj átészterezését megnehezíthetik. A biodízel előállítás folyamata megegyezik az első, illetve többedik 

generációs biodízelekével, az alapanyag előállítása azonban környezetvédelmi szempontból (szennyvíz-, 

hulladékhő- és széndioxid-hasznosítás) egyedülállóan hatékony rendszer, mely jól társítható egyéb energia-

előállítási módokkal. Potenciális mennyisége alkalmas lenne elvileg az olaj teljes helyettesítésére is. Az 

algaolaj önköltségét a szakirodalmi adatok 150-700 Ft/l közé teszik, melyet elsősorban a technológia, az 

időjárás és a termesztés helye befolyásol. A gazdaságos betakarítási mód kiválasztásának jelentőségét 

mutatja, hogy nyílttavi technológiánál meghaladhatja a termesztés költségeit. 

Ugyanakkor az újabb generációs hajtóanyagok közé sorolhatók nem biomasszából előállított üzemanyagok is, 

melyek a következők: 

• Hidrogén: a hajtóanyagok közül legnagyobb az energiasűrűsége (120 MJ/kg), jól tárolható és sokféle célra 

felhasználható. Jelenleg 50 %-át földgázból, 30 %-át kőolajból, 16 %-át szénből állítják elő, ám megújuló 

alapanyag (biogáz, bioetanol, szél/napenergiával történő vízbontás) esetén életciklusa elvileg teljesen CO2-

semlegessé tehető. A víz átalakításának hatásfoka elektrolízissel eléri a 60-85 %-ot. Glükóz alapanyag esetén, 

módosított E. coli baktériumokkal értek már el 50 %-os hatásfokot (Maeda et al, 2008). Elterjedését a 

kapcsolódó infrastruktúra kiépítésének drágasága gátolja leginkább. A hagyományos (fosszilis-alapú) 

előállítási módokkal a hidrogén önköltsége 2009-ben 400-700 Ft/kg, szélerőműves hidrolízis esetén 1500-

1600 Ft/kg, napelemmel pedig 6000-6200 Ft/kg körül mozog (Mayer, 2009). Connecticut-i (www.nrel.gov, 
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2009) adatok alapján a buszközlekedésben (22 ezer km futásteljesítmény alapján) mintegy háromszor volt 

drágább a hidrogén-buszok üzemeltetése a következő adatok alapján: 

• hidrogén-busz: 13 kg/100 km fogyasztás, 1166 Ft/kg H-ár, fenntartás: 294 Ft/km 

• dízelbusz: 61 l/100 km fogyasztás, 156 Ft/l dízelár, fenntartás: 54 Ft/km 

• Biometán: az alkalmazásának elterjesztése nemcsak energetikai, hanem környezetvédelmi (hulladék-

gazdálkodási, valamint klímavédelmi) szempontból is indokolt. A biogáz nagy előnyét jelenti, hogy egy igen 

jelentős mértékben ingadozó árú terméket (a földgázt) helyettesít, hiszen önköltsége és ára is viszonylag szűk 

hatások között mozog és a jövőben sem fog nagymértékben emelkedni. 2015-ben különböző becslések szerint 

a szennyvíziszap mennyisége 300-500 ezer t szárazanyag közé várható, ami 2020-ra az NCST szerint 

várhatóan megduplázódik. A 30 legnagyobb üzem várhatóan ennek a kapacitásnak a felét teszi ki majd, ami 

méretgazdaságossági szempontból is versenyképessé teheti a biometán előállítását és helyi, közlekedési célú 

felhasználását. A földgáz jelenlegi ára mellett már 2 millió m3/év kapacitású biogáztelepeken megérné 

tisztítani a biogázt és bioCNG-ként értékesíteni, amennyiben az alapanyagok legalább fele ingyenesen áll 

rendelkezésre – pl. hígtrágya, szennyvíz formájában– (Jobbágy et al., 2010). A biometán előállítása tehát 

elsősorban az olyan nagyméretű – elsősorban hulladék-gazdálkodással foglalkozó - üzemekben javasolható, 

ahol nem képesek maradéktalanul gondoskodni a kogeneráció során keletkező hulladékhő hasznosításáról és 

jelentős számú (legalább 20-25) busszal működik a helyi tömegközlekedés. Jelenleg hazánkban csak 

Zalaegerszegen működik egy kisebb teljesítményű biometán-kút. 

• Elektromos járművek: az EU tagállamai különféle kedvezményekben részesítik az elektromos, illetve hibrid 

gépjárművek vásárlóit. Hazánkban e két járműkategória vásárlása és behozatal esetén kedvezményes mértékű 

(190 e HUF) regisztrációs adót kell fizetni. Az elektromos járművek elterjedését gátló három legfőbb tényező 

az áruk (átlagosan jelenleg 10 – 15.000 EUR-val drágábbak hagyományos társaiknál), a hosszadalmas töltési 

idő (a legrövidebb gyorstöltés ideje is többszöröse a tankolás átlagos 3-5 percének), valamint a csekély 

hatótávolság (kb. 100-130 km). Ezen akadályozó tényezők a technológia fejlődésével várhatóan 20 – 25 éven 

belül olyan mértékben csökkennek majd, hogy lehetővé teszik az elektromos gépjárművek nagyobb arányú 

elterjedését (Offer, et al., 2010). Hidrue et al.(2011) kutatásai szerint a potenciális vásárlók jelentős felárat 

lennének hajlandóak fizetni a nagyobb hatótávért és a rövidebb töltési időért, azonban a járművek magas ára 

(elsősorban az akkumulátorok költsége miatt) komoly visszatartó erő. A következő évtizedben az NCST 

szerint is aktuálissá válhat az elektromobilitás program elindítása (elektromos autók, töltőállomások belvárosi 

kiépítése, ingyenes parkolás és egyéb kedvezmények, alternatív eszközök, járművek képzési modul 

elindítása). Kérdéses azonban, hogy mennyi forrást tudnak majd biztosítani erre. A jelenlegi helyzetben az 

újonnan vásárolt elektromos autók reális várható élettartamukon belül nem térülnek meg még lakossági 

szinten extrém (40.000 km/év) menetteljesítmény mellett sem, megtérülésükhöz legalább 55%-os támogatási 

intenzitásra lenne szükség (Jobbágy, 2011). 

• Napelemes autók: időjáráshoz vannak kötve, és ha egy ideális helyen sosem lenne borult ég, akkor is a mai 

átlagos (nem versenyre szánt) napelemes autók 20-25 km-t képesek megtenni, mielőtt lemerülnek, ami egy 

benzinmotoros autóhoz képest igen kevés. A napelemes gépjárművek a szoláris energiát alakítják elektromos 

árammá: a napelem „szíve” a napelem-modul. Itt történik meg a fény elektromos energiává alakítása, a 

napsugarak fotonjai elmozdítják a napelem-modul félvezetőjének elektronjait a kötéseiből, ez pedig az elem 

diódájának anódján és katódján potenciálkülönbséget kelt, ami elektromos feszültséget gerjeszt s ez 

üzemelteti az autót. Működtetése tehát meglehetősen kockázatos, ám teljes egészében környezetbarát. 

A fosszilis üzemanyagok és egyes (előzőekben nem számszerűsített) első- és a második generációs bio-

hajtóanyag néhány fontos jellemzőjét mutatja be a 24. táblázat. 
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A 25. táblázatból jól látható, hogy a megújuló hajtóanyagokra vonatkozó hazai stratégiai tervekben jelenleg 

szinte kizárólag első generációs bioetanolt és biodízelt használnak fel, ám 2020-ban már mintegy 5 %-kal 

megjelennek az újabb generációs üzemanyagok is. 

 

Összességében kijelenthető, hogy az első generációs üzemanyagok nem képesek megfelelni a sokszor 

egymásnak is ellentmondó elvárásoknak. Drágábbak, mint a kőolaj – de hazánkban megtermelhetők és 

környezetbarátabbak. Az élelmiszerpiacra és a területhasználatra kedvezőtlenebb a hatásuk, mint a második 

generációs üzemanyagoknak – ám azoknál ma még lényegesen olcsóbbak. Kisebb lehetne a területhasználatuk 

az intenzív termesztéssel – ami környezetvédelmi szempontból aggályos. Látszólag kevés munkahelyet 

teremtenek – ám azt éppen a vidéken, valójában pedig igen jelentős a tovagyűrűző hatásuk. Amennyiben 

drágák, az leginkább abból adódik, hogy magas az alapanyagköltségük – ami éppen a növénytermesztő 

gazdáknak kedvez. Gazdaságosságuknak pedig alapfeltétele, hogy a mellékterméket lehetőleg takarmányként 

visszajuttassák az állattenyésztésbe. Nyilvánvaló, hogy valószínűleg sohasem fog létezni olyan hajtóanyag, 

mely egyszerre olcsó, környezetbarát, nem veszélyezteti egyik szektor érdekeit sem, korlátlan piaccal 

rendelkezik és sok munkahelyet teremt. A második generációs üzemanyagok gazdaságossá válásáig az energia-

hatékonyságra (pl. hulladékhő kötelező felhasználására), valamint a károsanyag-kibocsátás csökkentésének 

mértékére (esetleg költségére) vonatkozó előírások véleményünk szerint valóban fenntarthatóvá tehetnék az első 

generációs üzemanyagok előállítását is. A gazdaságos alkalmazást pedig a közgazdaságtani „láthatatlan kéz” 

várhatóan eleve kedvező irányba alakítja a kőolajárak várható emelkedése, a fejlett technológiák alkalmazása, 

valamint a melléktermék-hasznosítás kikényszerítése révén (Bai, 2011). 

A második generációs hajtóanyagok jelenleg még drágábbak, de motorikus, környezetvédelmi és 

területhasználati szempontból jobbak az első generációs üzemanyagoknál, költségük is egyre csökken. 

Amennyiben azonban az újabb generációs hajtóanyag-gyártás felváltja az első generációsat, gazdasági 

szempontból akkor is többirányú, ellentétes hatással számolhatunk: 

• A gabona/olajnövény/cukor kereslete és ára valószínűleg kevésbé fog emelkedni 
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• előnyös: az élelmiszer-feldolgozóknak és –fogyasztóknak, valamint az állattenyésztőknek és a takarmány-

vertikum többi szereplőjének 

• hátrányos: a növénytermesztőknek 

• A faipari termékek, valamint a növénytermesztés melléktermékeinek kereslete/ára magasabb lesz 

• előnyös: a növénytermesztőknek és az erdészeteknek 

• hátrányos: a biomasszát eltüzelőknek (lakosság, biofűtőművek, bioerőművek) 

• Eltűnnek a piacról az első generációs üzemanyagok melléktermékei, így a takarmányárak növekedni fognak. 

• előnyös: a takarmány-forgalmazóknak 

• hátrányos: az állattenyésztőknek 

• Az árarányok változásától függően átalakulhat a szántóföldi vetésszerkezet az energetikai ültetvények javára. 

Ennek előnye a rosszabb adottságú szántóföldek művelésbe vonása, hátránya pedig a fokozódó erdőirtás 

lehet. 

Az újabb generációs termékek térnyerése a kőolaj- és a mezőgazdasági alapanyag-árak és a CO2-kibocsátás 

egységárainak várható emelkedése, valamint a fejlettebb technológiák miatt várhatóan éveken belül felváltja 

előbb az első generációs biodízel, majd a kukorica-alapú, végül (hosszabb távon) esetleg a cukornád-alapú 

bioetanol előállítását is. Úgy vélem, hogy ebben az átmeneti időszakban a második generációs üzemanyagok 

gazdaságossá válásáig az energia-hatékonyságra (pl. hulladékhő kötelező felhasználására), valamint a 

károsanyag-kibocsátás csökkentésének mértékére (esetleg költségére) vonatkozó előírások – és ezek szigorú 

betartatása - környezeti/energetikai szempontból fenntarthatóvá tehetnék az első generációs üzemanyagok 

előállítását is. 

Hazánkban szinte mindegyik újabb generációs bio-hajtóanyaggal kapcsolatban folynak üzemi kísérletek. 

Külföldön már nagyüzemi alkalmazásokra is szép számmal találhatunk példát. Az megjósolhatatlan, hogy ezek 

közül melyik eljárás, milyen mértékben és milyen gyorsan fog elterjedni világszerte. Személyes véleményem 

szerint hazánkban a szennyvíz-gazdálkodással (lehetőleg anaerob erjesztéssel) összekötött, füstgáz-bevezetéssel 

kombinált, egyszerűsített (olcsóbb) PBR-technológiát alkalmazó, a melléktermékeket takarmányozásra 

hasznosító, nagy olajtartalmú algafajok termesztése és második generációs technológiával történő átalakítása 

(bio-gázolajjá, vagy TBK-biodízellé) tekinthető az egyik legígéretesebb alternatívának, környezetvédelmi és 

gazdasági szempontból, valamint újdonság-tartalmát tekintve is. További perspektivikus lehetőségek is szép 

számmal akadnak: 

• Részben cukorcirok alapanyagra alapozott kisüzemi etanol-üzemek és kapcsolt bio-távfűtőművek, vagy 

bioerőművek. 

• Települési szilárd hulladékok, vagy glicerin átalakítása biometanollá nagyobb települések/biodízel-üzemek 

környezetében. 

• Komplex energiafarmok létrehozása, biogáz- és kapcsolt bioetanol-üzemekkel, valamint állattenyésztési, 

növénytermesztési háttérrel, lehetőleg szárítóüzemmel, üvegházzal, esetleg élelmiszer-

feldolgozóval/tárolóval. Előbbiek az alapanyagot, utóbbiak a hőhasznosítást lennének hivatva biztosítani. 

• Nagyobb települések szennyvíz- és szilárd-hulladék telepein képződő biogáz összegyűjtése , tisztítása és a 

helyi, vagy rövidtávú helyközi közlekedés (buszok, taxik) átállítása biometánra. 
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13. fejezet - 13. Alga alapú 
üzemanyaggyártás I. Algatermesztés 

1. 

A biohajtóanyagokra vonatkozó 2020-as EU-előírások nemcsak az elérendő minimumértékeket, hanem ennek 

megoszlását is szabályozzák, a tendencia a második generációs biohajtóanyagok további elterjedésének irányába 

mutat. Az algák elméletileg képesek lehetnének az olaj teljes mennyiségének helyettesítésére, növekedésükhöz 

pedig olyan anyagokat használnak fel, melyek más eljárásoknál melléktermékként keletkeznek, de többnyire 

kárbavesznek (hulladékhő), vagy kifejezetten káros hatásúak (széndioxid, szennyvízben található tápanyagok). 

A becslések szerint a világon megközelítően 30 ezer különböző algafaj létezik, amelyek nagy része 

potenciálisan alkalmas az energia-termelésre. Ugyanakkor jóval kevesebb azoknak fajok száma, amelyekből az 

energia-tartalom gazdaságosan ki is nyerhető, vagyis amelyek ténylegesen szóba jöhetnek energetikai célú 

termesztés esetén. 

Az algák, a Föld azon élőlényei közé tartoznak, melyeknek az eredete a legősibb korokra vezethető vissza. A 

cianobaktériumok, melyeket másnéven kékalgáknak neveznek már 3,5 milliárd évvel ezelőtt megjelentek, és a 

fotoszintézis révén hozzájárultak a földi élet kialakulásához. Fennmaradásuk oka hihetetlen 

alkalmazkodóképességük. Egyes fajok képesek elviselni a legextrémebb körülményeket is, így egyaránt 

előfordulnak a hideg Déli-sarkvidéken vagy az akár 85 C-os hévízforrásokban. 

Az algafajokat előfordulásuk szerint két nagy csoportba soroljuk őket. Vannak az édesvízi és a sósvízi vagy 

tengeri algák, de egyes fajták a talajban, a növényeken vagy a sziklákon honosak. Méretük szerint két csoport 

ismeretes: a több méter hosszú, tengerekben élő makroalgáktól a csak mikroszkóppal látható egysejtű, 

mikroalgákig terjed a fajta gazdagsága. Az algák még akkor sem képviselnek egységes rendszertani csoportot, 

ha a korábban kékalgáknak nevezett cianobaktériumokat ma már inkább a baktériumok, mint az algák között 

tárgyaljuk. 

Közös vonásuk, hogy fotoszintézist folytató, gyökerekkel és edénynyalábokkal nem rendelkező, szárra és 

levélre nem tagolódó, telepes testű szervezetek. Valamennyi törzsük egysejtű formákból ered, és különböző 

szerveződési szintre jutott el. Ilyen egysejtű algaformákból származtatható nemcsak a többségében autotróf 

növényvilág, hanem a színanyagokat elvesztett, heterotróf állatvilág is. 

Természetes körülmények között a legtöbb alga közösségben él. A mesterséges körülmények között termesztett 

algák esetében ez nem engedhető meg. Ahhoz, hogy egy adott fajt ipari körülmények között tudjunk 

termeszteni, gondoskodnunk kell a megfelelő környezeti feltételekről. Abban az esetben, ha másik (nem 

kívánatos) faj kerül a rendszerbe, konkurencia lép fel, megváltozik minden egyes olyan tényező (növekedési 

sebesség, beltartalmi paraméterek) ami a későbbiekben gátat szabhat a termelésnek. A gazdasági és élettani 

felmérések is azt bizonyítják, hogy a tiszta algakultúrák fenntartása alapkövetelmény. 

2. 13.1. Az algák termesztésének általános jellemzői 

A termesztés-technológia egyszerűségét az alábbi képlet szemlélteti legjobban: 

alga+fény+hő+CO2=Nagy mennyiségű biomassza 

Az algák fény és CO2 felhasználásával, megfelelő hőmérsékleti határok között a fotoszintézis során biomasszát 

termelnek. Maga a termelés nem igényel termőföldet, a szükséges fény pedig akár természetes forrásból is 

beszerezhető. 

Az algák termesztése ott, ahol az év minden napján adottak a megfelelő klimatikus viszonyok, elsősorban kültéri 

viszonyok között történik, amely egy igen komplex rendszert foglal magába és nagymértékben függ a 

különböző külső és belső tényezőktől. Az algák felhasználhatósága meglehetősen széles skálán mozog, ám 

annak ellenére, hogy minden egyes felhasználási terület esetében más és más tulajdonság lényeges, az alapvető 

termelési paraméterek minden technológiánál ugyanazok (termelő tavak, betakarító és koncentráló egységek, 

szárító és préselő berendezések). Mesterségesen kialakított technológia segítségével az algák sokkal 
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ellenőrzöttebb körülmények között termeszthetőek, mint a hagyományos rendszerekben, megelőzhető a más 

algafajok által történő fertőződés is. Az algatermesztés legfontosabb közös jellemzői bármely technológia esetén 

a szántóföldi növényekkel összehasonlítva: 

• Rendkívül gyors a szaporodásuk és mivel nem tudják hosszabb ideig raktározni a tápanyagokat, tömegük 

jellemzően naponta megduplázódik. Ennek köszönhetően a betakarítás akár hetente elvégezhető, ami 

folyamatos bevételt jelent és a feldolgozóipari üzemek folyamatos üzemelését is lehetővé teszi rövid 

készletezési idővel. 

• Igen jó (5-7 %) hatásfokkal hasznosítják a fényenergiát, aminek eredményeképpen egységnyi területről a 

szárazföldi növények többszörösét kitevő biomassza takarítható be (akár 150-300 t/ha). Ebből következően a 

magas olajtartalmú algafajok olajhozama (50-90 ezer l/ha) is nagyságrendileg felülmúlja a jelenleg 

felhasznált olajnövényekét. 

• Nem igényel termőföldet, nem veszélyezteti az élelmiszer- és takarmány-előállítást, sőt a bioüzemanyag 

gyártása során képződő melléktermék élelmiszer- és takarmány-alapanyagként szolgál. 

• Nem léteznek vetésváltási problémák, illetve egymástól eltérő befektetett eszközök beszerzése, hiszen a 

gazdasági hasznosításra szánt algafajok termesztésének a technológiai folyamatai megegyeznek. Egyedül az 

adott algafaj specifikus környezeti igényeit (fény, hőmérséklet, tápanyag, széndioxid) kell figyelembe venni, 

melyek megfelelően kiépített technológia esetén könnyedén megváltoztathatóak. Ebből adódóan könnyen át 

lehet térni energiacélú algatermesztésről takarmánycélúra, illetve lehetséges bármilyen formában előállítani 

az energiát. 

A megújuló energiaforrások részaránya jelenleg energiaértékre vetítve 2,3 e%-ot tesz ki és ehhez felhasználja a 

Világ mezőgazdasági területének mintegy 3 %-át. Tekintettel az olajfogyasztás növekedésére, sem az előállítás 

arányának, sem a felhasznált területnek a lényeges növekedése rövid távon nem várható. Mindez aláhúzza, hogy 

az elsőgenerációs bio-hajtóanyagoknak a jövőben is csak kiegészítő szerepe lehet. Ugyanakkor megfelelő 

algafajokkal átlagos esetben is elvileg 110-120 millió ha-on, a Világ vízfelületének mindössze 3-4 ‰-én 

előállíthatnánk a jelenlegi olajfogyasztásunk nyersanyagát. 

3. 13.2. Algatermesztési rendszerek 

A következőkben a legismertebb termesztési rendszerek jellemzőit mutatjuk be röviden. 

Az algák kereskedelmi céllal történő termesztése – kevés kivétellel – nyitott medencében folyik. Ennek fő oka, 

hogy a nagyméretű nyitott medencéket egyszerűbb és olcsóbb megépíteni és üzemeltetni, valamint tartósabbak, 

mint a nagyméretű zárt fotobioreaktorokat. Méretük, alakjuk és anyaguk változatos, gyakran tervezésüket a 

helyi adottságok és a rendelkezésre álló anyagok határozzák meg. A felhasznált anyagok meghatározzák a 

medence hatékonyságát és tartósságát. Jellemzői: 

• Nyitott, így a hőmérséklet nem szabályozható 

• CO2 felhasználás kevésbé hatékony 

• Nem folyamatos a termelés 

• Könnyen szennyeződik más algafajokkal 

• A hűtés párologtatással történik – nagy a vízveszteség 

• Alacsonyabb működési költség 

• Alacsonyabb biomassza-termelés 

Meleg égövi területeken (vagy épületekben), ahol a fény és a hőmérséklet közel állandó, jóval olcsóbban 

létrehozható, viszont a hozamok is jelentősen alacsonyabbak az intenzív zárt rendszereknél. Indiai mérések 

alapján, 20 cm-es vízmélységnél utóbbi értéke mindössze 29,2 t szárazanyag/ha volt. 

A mikroszervezetek termesztésénél a legfőbb szempont a mennyiség, a minőség és a költség. A legtöbb magas 

minőségű anyagot úgy tudjuk megtermelni, ha az élőlények környezeti- és tápanyagigényének megfelelően 

maximálisan testre szabjuk a rendszert. Ez jellemzően költséges feladat és ráadásul egyszerre csak egy faj 
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igényei elégíthetőek ki. A jelenleg ismert kültéri rendszerek jellemzően csak kiegyensúlyozott éghajlati 

területeken és az év rövid szakaszában és nagyobb termelési kockázattal használható berendezések. 

A szakértők fotobioreaktornak (PBR) nevezik az olyan rendszereket, melyekben az algákat műanyag 

vezetékeken keresztül szennyezett vízzel táplálják. Ezekben az algák jelentős mennyiségű biomasszát 

termelnek, melyet aztán fel lehet használni bioüzemanyagok előállításához. A zárt fotobioreaktorok olyan 

tenyésztő rendszerek fototróf szervezetek számára, melyben a fény nagy része (>90%) nem közvetlenül a 

tenyészet felszínén hat, hanem áthatolva a reaktor átlátszó falain, hogy elérje az egyes sejteket. A zárt 

rendszerek nem teszik lehetővé, vagy erősen korlátozzák a tenyészet és a környezet közti közvetlen gázcserét, 

illetve szennyeződést (por, mikroorganizmusok, stb.), így sterilebb tenyészetek hozhatók létre. 

A hagyományos kémiai reakciókhoz hasonlóan a fotobioreaktorok is igényelnek energiaellátást. A reaktorok 

energiaellátását általában valamely tápanyag bevezetésével biztosítják, amelynek metabolizálásával a biológiai 

anyag saját energiaszükségleteit képes kielégíteni, továbbá biztosítja a végrehajtandó kémiai reakció 

energiaellátását is. A speciális algafajok izolált termesztése miatt az infrastrukturális háttér kiépítése és 

fenntartása meglehetősen költséges. A PBR-rendszerek főbb jellemzői (8. ábra): 

• Csöves kialakítás 

• Zárt rendszer - stabil hőmérséklet 

• Hosszabb ideig fenntarthatóak az algatenyészetek 

• Szivattyúk használata a mozgatáshoz 

• CO2 bevezetése, pH kontroll 

• Drágább üzemeltetés 

• Szennyeződés bekövetkezésének esélye csekély 

• Nagyobb hozam - folyamatos termelés 

• Maximális vízkihasználás 
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Követelmények a PBR alapanyagaival szemben: 

• Jó hőszigetelő legyen 

• Kellően szilárd legyen 

• Fényátengedő képessége megfelelő legyen 

• Ideális és állandó feltételeket biztosítson 

A nyílt és zárt algatermesztési rendszerek közötti legfontosabb különbségeket és ezek néhány konkrét 

paraméterét a 26. táblázatban összegeztük. 

 



   

 71  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

14. fejezet - 14. Alga alapú 
üzemanyaggyártás II. Hazai 
tapasztalatok 

1. 

A jelenleg alkalmazott technológiák közül hazánkban a nyíltvízi technológia az időszakos (nyári időszakra 

szorítkozó) termelés és a szennyeződés (más algafajok bekerülésének és elszaporodásának veszélye) miatt, a 

PBR-technológiák alkalmazása pedig beruházásuk és működtetésük jelentős költségigényének köszönhetően 

tekinthető problematikusnak. 

Az állattartó telepeken képződő hígtrágya tárolása, kezelése és kijuttatása kötelező, ám költséges feladatot ró 

ezen vállalkozásokra. Az algaalapú szennyvíztisztítás részaránya szerény, a kisszámú mezőgazdasági 

biogáztelepen pedig a jellemző kogenerációs technológiák alkalmazásakor képződő hulladékhő és füstgázok 

felhasználása jelent nehezen megoldható problémát. Utóbbival szembesülnek az egyéb típusú megújulós és 

fosszilis hőerőművek is. 

Az algából történő biodízel-termelés hazánkban még nem alkalmazott eljárás. A nemzetközi tendenciák azonban 

azt mutatják, hogy ezek közül a szennyvíz-gazdálkodással összekötött, füstgáz-bevezetéssel kombinált, a 

melléktermékeket takarmányozásra hasznosító és biodízel előállítására alkalmas nagy olajtartalmú algafajok 

termesztése tekinthető az egyik legígéretesebb alternatívának a második generációs biohajtóanyag-előállításban, 

környezetvédelmi és gazdasági szempontból is. A Debreceni Egyetem AGTC és a Monergo Kft 

együttműködésével 2009-2010-ben elvégzett kísérletek célja a hazai körülmények között is gazdaságosan 

alkalmazható algatermelési technológia kidolgozása volt (Bai et al, 2010). 

A konkrét vizsgálatok a következő - algatermesztésben legfontosabbnak tekinthető - problémák megoldására 

irányultak: 

• A termesztési cél kiválasztása, az ennek megfelelő algafajok szelekciója és a fajspecifikus agrotechnológia 

(vízmélység, hulladékhő-felhasználás, CO2-, tápoldat-adagolás) kidolgozása. 

• A szennyvíz-összetételtől függően az optimális hígítási, szűrési szint megállapítása. 

• A gazdaságos betakarítási technológia kidolgozása, aminek jelentőségét mutatja, hogy nyílttavi 

technológiánál meghaladhatja a termesztés költségeit. 

• Mindezt egy komplett rendszerben megvalósítani, hiszen ennek révén egyes költségek (hő, tápanyag) 

jelentősen csökkenthetők, illetve a hozamok növelhetők. 

Ennek érdekében laboratóriumi és nyitott körülmények között végeztünk kísérleteket 4 algafajjal (Chlorella 

vulgaris, Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus dimorphus, Spirulina platensis), az eredmények 

felhasználásával pedig komplex gazdasági értékelést. 

A laboratóriumi kísérleteink eredményei alapján megállapítottuk, hogy a sertés hígtrágyán való 

algatermesztésben nem a teljes (hígítás nélküli) hígtrágya tápanyag-koncentrációja, hanem a fotoszintetikus 

aktivitásra gyakorolt hatásán keresztül a fény a fő limitáló tényező. Megállapítottuk, hogy a teljes sertés-

hígtrágya semmiképpen nem alkalmas üzemi körülmények között az algával való hasznosításra, ez csakis 

hígított, vagy szűrt/ülepített sertés-hígtrágyával képzelhető el. 

Eredményeink rámutattak arra, hogy nagyobb tápanyag-koncentráció esetén ugyan nagyobb hozamok érhetőek 

el, azonban ezzel párhuzamosan növekszik a biomassza fehérjetartalma, ami az olajtermő algák esetében 

(Scenedesmus dimorphus) a lipidtartalom csökkenéséhez vezet. 

Az algafajok magas fotoszintetikus aktivitása lehetővé teszi a többi szántóföldi növényhez képest kiemelkedően 

magas hozamok elérését is, amennyiben a fotoszintézishez és a növekedéshez szükséges feltételek (fény, 

hőmérséklet, makro- és mikro-tápanyagok, valamint szén-dioxid) rendelkezésre állnak. Mivel a levegőben 

normál esetben mindössze 0,039 térf% (390 ml/l) a széndioxid-koncentráció és ebből is mindössze 0,7 ml (1,4 
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g)/l diffundál a vízbe egyensúlyi állapotban, ezért terméskorlátozó tényezőként sok esetben a széndioxid hiánya 

jelentkezik. Magas hozamok csak akkor érhetők el, ha a fotoszintézishez szükséges széndioxid oldott állapotban 

rendelkezésre áll, ugyanakkor nincs ehhez képest jelentős többlet jelen, ami elsavanyíthatná a rendszert (Bai et 

al, 2012). 

A kísérletek során az is bebizonyosodott, hogy tiszta CO2 adagolása során egyaránt nő a biomassza mennyisége 

és fehérjetartalma, aminek hatására a lipidtartalom nem vagy csak nagyon kis mértékben változik. A széndioxid-

trágyázással az olajtartalom a Chlorella vulgaris, míg a fehérje- és szénhidrát-tartalom a Scenedesmus 

dimorphus fajban nőtt alegnagyobb mértékben. A széndioxid-trágyázás esetén érdemes jobban szűrni, vagy 

hígítani a sertéstrágyát a jövedelem fokozása érdekében. 

Az algák által felhasznált széndioxid-mennyiségre a képződött szénhidrát mennyiségéből következtettünk a 

fotoszintézis általános egyenlege alapján: 

6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2 

A folyamat tömegárama alapján 264 g széndioxidból elméletileg 180 g szénhidrát képződik, amennyiben ezt a 

fotoszintézis egyéb feltételei nem korlátozzák. A széndioxid-trágyázással elért napi átlagos szénhidráthozam-

növekedést és az ehhez szükséges széndioxid-mennyiséget a 27. táblázatban mutatjuk be. 

Az Egyesült Államokban működő üzemek bruttó bevételeinek 88-90 százalékát a bioetanol, míg 10-12 

százalékát a DDGS adja. A következő években az árkockázat kezelése egyre nagyobb szerepet kap az 

állattenyésztésben, a takarmányozásban és a kukorica ipari- és élelmiszercélú feldolgozásában. A kereskedésre 

felkínált DDGS-nek az árutőzsdén minimum 26 % fehérje- és 8 % zsírtartalmúnak kell lennie, ugyanakkor a 

rosttartalom a 12 %-ot, a nedvesség-tartalom pedig a 11,5 %-ot nem haladhatja meg. 

 

A vásárolt széndioxid alkalmazásának gazdaságossága mindegyik vizsgált fajnál kétséges, az esetek nagy 

részében veszteséggel jár. A hulladékgáz felhasználásának jövedelme legjobb esetben – fajtól függően – elérheti 

a napi 20-34 Ft/m3-t, ami egy 70 m3/nap hígtrágyát kezelő gazdaság esetén évi 7-8 MFt-os többlet-nyereséggel 

jár a kezeletlen változathoz képest. Ebből az összegből várhatóan 1-2 év alatt visszatérülhetnek közeli (ideális 

esetben: saját) erőmű esetén a füstgáz odaszállításával kapcsolatos többletköltségek. 

Az árviszonyok radikális átrendeződése nélkül elvileg az olajhozam fokozása növeli leginkább, míg a 

szénhidrát-hozamé legkevésbé a hozamértéket. Mindez nem azt jelenti, hogy a nagy olajtartalmú algák 

termesztése minden körülmények között a legígéretesebb, hiszen ezt befolyásolja az egyes fajok eltérő 

alkalmazkodó-képessége, valamint előállítási költsége is. 

A kapott adatok egyértelművé tették, hogy elsősorban a Chlorella vulgarissal érdemes folytatni a nagyüzemi 

kísérleteket, amennyiben célunk a minél nagyobb és egyöntetű biomassza-tömeg előállítása a legkisebb 

kockázattal. A Chlorellában található lipid magas olajsav-tartalmának jelentősége, hogy ennek köszönhetően 

összetétele nagyon hasonlít a hazai olajnövények összetételéhez, ami megkönnyítheti a felhasználását. 

Mindezen okok miatt a nyílt, szabadföldi kísérleteinket ezzel az algafajjal végeztük el. A Chlorella vulgarisban a 

fehérje a meghatározó összetevő, ezért a (hagyományosnak tekinthető) takarmányozási célra való felhasználásra 

a hígabb sertéstrágya, viszont a biodízelcélú hasznosításhoz a töményebb oldat az ideális. 
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Megjegyzendő azonban, hogy amennyiben az algatermesztés célja kifejezetten a növényi olaj előállítása, akkor 

megfontolandó lehet a Scenedesmus fajok alkalmazása. E fajok lipidhozama ugyanis a kisebb biomassza-tömeg 

ellenére is felülmúlta a Chlorella olajtömegét. A Scenedesmus fajok termesztésénél azonban a technológia egyik 

fő feladatául kell szabni a más fajokkal történő szennyeződés elkerülését, mert e fajok kevésbé dominánsak, így 

végeredményként a Scenedesmus kultúra helyett kevert, kevésbé értékes kultúra lehet a végeredmény. 

Szabadföldi kísérleteinkkel a tápanyag-ellátás, a levegőztetés, a hőmérséklet, a nagyobb tóméret, valamint a 

nyitott körülmények hatásait vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy a hőmérséklet változásai (17-29 C) a mérési 

időszakban gyakorlatilag nem befolyásolták az algák szaporodását. A tápanyag-ellátásnak az optimum-pontig 

jelentős hozamnövelő hatása van, míg a levegőztetés csak mérsékelt és bizonytalan mértékű növekedést 

eredményez. Az intenzívebb tápanyag-ellátás indokolttá teheti a hosszabb rotációs idő alkalmazását. A 12-

naposnál rövidebb rotációk esetén már olyan jelentős a hozamcsökkenés, hogy ezek alkalmazását már nem 

indokolhatja a nagyobb trágya-ártalmatlanító kapacitás, másrészt ezen idő alatt a tápanyagok jelentős része még 

bennmaradna a trágyában, ami jelentősen csökkentené a környezetvédelemben és víz-újrafelhasználásban rejlő 

lehetőségeket. A 16-napos rotációt követően nemcsak a hozam csökkenésére, hanem a termelés kockázatának 

jelentős növekedésére is számítani kell. Az idő előrehaladtával ugyanis egyre nő annak esélye, hogy összeomlik 

az algarendszer. Nagyobb méretű rendszerek jobb alkalmazkodó-képességgel rendelkeznek mind a hőmérséklet-

ingadozás, mind az egyéb káros hatások semlegesítése céljából (28. táblázat). 

 

A kísérleteink alapján megvalósításra javasolt félig nyílt technológia a nyitott és a PBR-technológiák előnyeit 

igyekszik ötvözni. Ennek lényege, hogy nagyüzemi méretben a hazai állattartó telepeken a gyakorlatban is 

megvalósítható, az előbbi (nyitott) eljárásnál jóval nagyobb biztonsággal és hosszabb tenyészidővel, az utóbbi 

(PBR) technológiánál viszont sokkal kisebb tőkeigénnyel létrehozható és működtethető. 

Miután kísérleteink egyértelműen bizonyították, hogy a fényviszonyok döntően befolyásolják az algahozamot és 

az egyéb ráfordítások hatékonyságát, ezért ezt a sertéstrágya kezelésével feltétlenül biztosítani kell. 

Véleményünk szerint azonban a hatalmas vízszükséglet és környezetvédelmi szempontok, valamint a 
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technológiai méret jelentős növekedése miatt nem hígítással, hanem ülepítéssel és szűréssel célszerű biztosítani 

ezt. Vizsgálataink szerint az ilyen módon kapott közel víztisztaságú szüredék lehetővé teszi az 50 cm-es 

vízmélységben történő algatermesztést és a szüredékben maradó tápanyagok némi kiegészítésével megfelelő 

tápanyag-ellátás is biztosítható. A nagy száraz- és szervesanyag-tartalmú ülepített/szűrt anyag pedig 

legegyszerűbben jól kezelhető szervestrágyaként közvetlenül tápanyag-utánpótlásra, de akár anaerob erjesztésre 

is kiválóan alkalmas. Az algatermesztésre felhasznált szüredék részben visszavezethető a sertéstelep 

technológiájába, részben az utótárolóba kerül, ilyen módon többirányú megtakarítással jár: 

• Nullára csökken a mosóvíz-szükséglet, kisebb lesz ennek környezetterhelése is. 

• Csökken a szükséges hígtrágya-utótároló mérete a vegetációs időszakban, vagy a már meglévő berendezés 

képes befogadni jóval nagyobb állatállomány hígtrágyáját is, vagyis lehetővé teszi többlet-beruházás nélkül - 

kedvező piaci viszonyok és megfelelő kapacitású állattartó épületek esetén - az állomány (időszakos) 

fejlesztését. 

• Az algák felhasználják a trágyában található NPK döntő részét, az algásítást követően megmaradó trágyalé 

már az élővizekbe is bevezethető minőségűvé válik, ilyen módon csökkentik/megszüntetik a trágya-

elhelyezéshez szükséges mezőgazdasági területek nagyságát (a jó mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó 

előírások még a környezeti szempontból nem veszélyeztetett területeken is 170 kg N/ha értékben maximálják 

a kijuttatható trágyamennyiséget a nyári időszakban). 

A hígtrágyával előállított algamennyiség felhasználására a vizsgált Chlorella vulgaris esetén a takarmányozás 

javasolható. Annak eldöntésére, hogy a különböző állatcsoportok esetén mennyi lehet a maximális 

takarmányadagba keverhető alga részaránya, még további vizsgálatok szükségesek. Nem tartjuk azonban 

kizártnak azt sem, hogy az algában található olaj kinyerése után megmaradó biomassza-mennyiség kerüljön 

csak feletetésre. Az algaolajból biodízel, vagy étkezési olaj is előállítható lenne, mindkettő unikumnak 

számítana a hazai piacon. A technológia folyamatait a 9. ábrán mutatjuk be. 

Az olajpiaci elemzésből kiderült, hogy alternatívaként komoly jövedelempotenciált jelenthet a prémium növényi 

olajok piacára való betörés, kérdéses azonban, hogy a jelenleg vizsgált és üzemi szinten megvalósítani tervezett, 

sertés hígtrágyára alapozott alga-előállítás végterméke megfelel-e ezen piac szigorú élelmezés-egészségügyi 

előírásainak. Jelenleg az ezen a piacon értékesített algatermékeket túlnyomórészt zárt termesztésben (PBR) 

állítják elő, mivel a magas értékesítési ár mellett már megéri ezt a termelési módszert választani, valamint ekkor 

garantálható a termék szennyeződésmentessége. 
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2. 14.1. Jövőbeni feladatok: az algák betakarítása, 
algaolaj kinyerése 

Mivel a mikroalgák nagyon apró mikroorganizmusok, nem lehet egy egyszerű hálóval betakarítani őket. A 

betakarítás lényege, hogy az algákat szétválasztjuk a folyékony fázistól. Az algák betakarítására többféle 

módszer létezik: 

• szűrés 

• centrifugálás 

• flokkulálás - fázis szétválasztás 

• üledékképzés 

A szeparáció történhet kémiai vagy mechanikai úton. A kémiai flokkuláció lényege, hogy alumínium-szulfátot 

és vas-kloridot juttatnak a rendszerbe, melynek hatására az algák kicsapódnak a tároló közeg aljára vagy a 

vízfelületre. Ezután a biomassza egy szifon segítségével leszívható. Egy másik esetben a kicsapódott algát 

habosítják, majd lefölözik. A nagyobb sejtmérettel rendelkező algák (pl. Spirulina sp.) néhány mikronos 

szűrőháló segítségével is szűrhetőek. 

A leggyakoribb betakarítási módszer a centrifugálás, melynek legnagyobb előnye a szűréssel szemben a 

gyorsasága. A centrifugális erő hatására a centrifuga alján összegyűlik az alga, melyet egy pasztaszeparátor 

segítségével fejtenek le. A sejtek életképessége minden esetben nagymértékben függ az alga fajtól és a 

centrifugálási módszertől. A szűrés egyik legnagyobb hátránya, hogy lassú, viszont gyakran előfordul, hogy 

kisebb mennyiségű anyag betakarítása szűréssel történik, mivel ez ebben az esetben költséghatékonyabb, mint a 

centrifugálás. 

A betakarítást a szárítás követi, majd az olajkinyerés kémiai szerek, vagy olajprés segítségével (Zemplényi, Z, 

2010). A szárításnak több módja is van, de azt, hogy mikor melyiket használják, azt mindig az adott algafaj 

határozza meg. Cél a nedvesség-tartalom optimális szintre történő csökkentése a későbbi olajkinyerés 

érdekében. A szárítást követően történik az értékes hatóanyagok kitermelése, általában valamilyen oldószer 

segítségével, amiből az észterezést követően lesz biodízel. 

Az olaj algákból történő kinyerése kétféle módon lehetséges: 

• Mechanikai úton: sajtolással – amely során az algát kiszárítják és az olajat kisajtolják. A gazdaságos és 

egyszerű eljárással az olajtartalom több, mint 70%-a nyerhető vissza. 

• Kémiai eljárások alkalmazásával: oldószerekkel 

• hexán oldószerrel történő extrakció – az eljárás során hexántartalmú oldószerekkel vonják ki szinte a teljes 

olajtartalmat. A módszer igen hatékony, ugyanakkor meglehetősen drága, illetve a hexánok toxicitása miatt 

veszélyeket is rejthet. 

• szuperkritikus fluid extrakció – az eljárás során kritikus hőmérsékletű és kritikus nyomás alatt lévő CO2-t 

alkalmaznak az olaj kivonására. A leghatékonyabb, ugyanakkor a legköltségesebb módszer. 
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15. fejezet - 15. A megújuló 
hajtóanyagok jövőbeli lehetőségei 

1. 

A megújuló energiaforrások mennyisége elméletileg bőségesen elegendő lenne az emberiség teljes 

energiaszükségletének kielégítésére. A gyakorlatban azonban ez – legalábbis egyelőre – nem megvalósítható. 

Reális cél lehet viszont az egyelőre alacsony részesedés (13 % az összes energiánál, 2-3 % a hajtóanyagoknál) 

megtöbbszörözése. A megújuló energiára jellemző, hogy a piacon ma még nem tudják felvenni a versenyt a 

hagyományos, fosszilis energiahordozókkal. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy az energiaipar 

infrastruktúrája teljes mértékben a hagyományos energiahordozókra alapul, a megtermelt energia ára pedig nem 

tartalmazza az externális költségeket. Ezért a mindenkori kormányok feladata az, hogy olyan szabályozó és 

ösztönző rendszert dolgozzanak ki, amely a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe veszi, és ezáltal 

segíti a megújuló energiaforrások hasznosítását (Popp, 2010). 

A megújuló hajtóanyagok jövője kapcsán meglehetősen sok a bizonytalanság úgy jogszabályi, mint technológiai 

oldalról. Jogszabályi részről az egyre szigorodó fenntarthatósági előírások, a jogalkotásba beépülő kritikai 

felhangok (pl. élelmiszerárak a bioüzemanyagok miatt emelkednek) és a csökkenő támogatások komoly 

kihívások elé állítják az első generációs bioüzemanyagok termelőit, hiszen versenyképes áron kell (jelenleg 

még) drágább technológiával nagyobb ÜHG-megtakarítást elérniük. Az EU ÜHG-megtakarítással kapcsolatos 

elvárásait a 10. ábra szemlélteti. Jól látható, hogy a jelenlegi előírásokat gond nélkül teljesítik az Európában 

leggyakoribb biohajtóanyagok, azonban a 2017-es követelményeknek valószínűleg már csak a második 

generációs hajtóanyagok lesznek képesek eleget tenni, ha nem következik be jelentősebb technológiai fejlődés 

az első generációs bioüzemanyagok előállításában (vagy az ÜHG csökkenést meghatározó életciklus modellek 

számítási módszereiben). 

 

Az újabb generációs bioüzemanyagok kifejlesztésébe dollár- és euromilliárdokat ölnek, azonban újra meg újra 

azt hallani, hogy 5-10 éven belül válnak piacképessé. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a kutatásoknak ne 

lenne létjogosultsága, hanem azt, hogy a fejlődés a vártnál némileg lassabb ütemben történik. Amennyiben 
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sikerül piacképessé tenni ezeket az új technológiákat (pl. BtL – Biomass to Liquide, mikroalga alapú 

üzemanyagok, metanol), azok olyan versenyelőnyre tehetnek szert, hogy gond nélkül kiváltják a sokat kritizált, 

azonban a jelen körülmények között feladatukat tökéletesen ellátó első generációs bioüzemanyagokat. 

A közeljövőben mindenképp a bioüzemanyag-piac bővülésére kell számítanunk, ezt támasztják alá a világ 

biohajtóanyag-termelési statisztikái, valamint az alapanyagok és késztermékek piacának ugrásszerű bővülése az 

elmúlt évek során. A piaci bővülés a technológiai fejlődéssel együtt valószínűleg a versenyképesség javulását, 

valamint a biohajtóanyagok általános elterjedését és alkalmazását fogja maga után vonni. 

A jogszabályokról általánosságban véve elmondhatjuk, hogy sok esetben csak lassan és nehézkesen követik a 

fejlődést, így nem egyszer gátját képezik az újabb technológiák, megoldások elterjedésének, rontják a 

versenyképességet – különösen igaz ez a magyar bürökráciára. Örvendetes tendencia viszont, hogy a 

bioüzemanyagokkal szemben sokszor szkeptikus autógyárakat a szigorodó CO2-emissziós előírások (2007/0297 

EK) az alternatív üzemanyagok irányába terelik. 

Középtávon számítani kell az olyan, ma még gyermekcipőben járó, azonban rohamosan fejlődő alternatív 

üzemanyagok terjedésére, mint például az elektromos meghajtás vagy az üzemanyagcella. Mindkét ágazatban 

óriási pénzekkel finanszírozzák a fejlesztést az autógyárak és reklámkampányokkal igyekeznek terjeszteni 

eredményeiket. A bioüzemanyagok legnagyobb előnye ezekkel a technológiákkal szemben, hogy 

nagyságrendekkel olcsóbbak és nem korlátozzák drasztikusan a hatótávot. 

Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének szakértői becslése alapján hazánkban az első generációs 

bioüzemanyagokból – az élelmezési és takarmányozási célok biztosításával egyidejűleg – a 2020. évi becsült 

felhasználás 10%-ot meghaladó mennyiség is előállítható, a második generációs bioüzemanyagok megjelenése 

pedig ezt a volument a mezőgazdasági termékmennyiség szezonalitásának függvényében tovább növelheti. A 

bioüzemanyagok felhasználásának ezért elsősorban motortechnikai korlátai vannak, mivel a jelenlegi 

gépjárművek – konstrukciós átalakítások nélkül – csak korlátozott (max. 15-20 %) arányú bioüzemanyagot 

tartalmazó üzemanyaggal képesek problémamentesen üzemelni. Az autógyártók azonban jelenleg csak ennél 

kisebb (jellemzően 10 %) bioüzemanyag-arányú keverék alkalmazására vállalnak garanciát. 

Ezért a fokozottabb elterjesztéshez a magasabb bioüzemanyag komponenst tartalmazó motorhajtóanyagot, vagy 

tiszta bioüzemanyagot felhasználni képes járművek elterjedése szükséges, amelyet finanszírozási eszközökkel 

elsősorban a tömegközlekedés területén kellene ösztönözni. 

Európában a feldolgozók részéről megindult a verseny az energiacélú növényekért, ami egyértelműen növeli a 

termelői értékesítés biztonságát. A technológia fejlődésével a gazdák egyre olcsóbb élelmiszert, sőt, a kiélezett 

nemzetközi versenyben a szállítási költségek miatt egyre nehezebben exportálható élelmiszertöbbletet termeltek. 

Ennek az élelmiszertöbbletnek a levezetését az első generációs technológiával működő biodízel- és bioetanol-

üzemek is elősegítik. Az EU kapacitásai jelentős részben kihasználatlanok, ezért számukra kedvező az, hogy 

évente mintegy 800 ezer t olajmagot és 4 millió t gabonafélét exportálunk. Számunkra azonban kívánatos lenne 

ennek feldolgozott formában értékesítése, amihez jelenleg nem áll elegendő üzemi kapacitás rendelkezésre 

(Popp – Potori, 2011, www.epure.org, 2013). A 4.3. alfejezetben javasolt kapacitások hazai alapanyagból, 

kiváló kihasználtsággal, gyakorlatilag biztos belföldi-, vagy export-piacra termelnének jelentős hozzáadott 

értéket az alapanyag-értékesítéshez képest. Lényeges szempont lenne az üzemek elhelyezkedésének és 

méretének optimalizálása, valamint a kiskapacitású (10 ezer t/év) alatti, mezőgazdasági üzemekben kiépítendő 

nyersszesz-előállító üzemek hálózatának kiépítése. 

A gazdaságosság mellett kiemelt szempontként kell kezelni a fenntarthatóságot, vagyis csak olyan projektek 

támogatását, amelyek igazolható módon pozitív anyag- és energiamérleget, fenntartható gyártást és előállítást 

képesek felmutatni. A hatályos bioüzemanyag törvény, valamint a végrehajtási rendelet fenntarthatósági 

kritériumrendszere is ezeket hivatott elősegíteni. 

A bioüzemanyagokat előállító üzemek még nem teszik lehetővé a hazai értékesítést, a benzinbe és gázolajba 

bekevert biohajtóanyagokon kívül szükséges a szállítás, a forgalmazás és a megfelelő autópark létrehozása is. 

Ehhez a következő eszközök lennének szükségesek: 

• A vasúti teherszállítás korszerűsítése, 

• A forgalmazók érdekeltségének megteremtése, 

• A legnagyobb biogáz-üzemeknél a tisztítás és a kapcsolódó nyilvános biometán töltőállomások támogatása 
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• Az állami/önkormányzati járműbeszerzéseknél az FFV, a CNG, illetve az elektromos járművek preferálása 

(„zöld közbeszerzés”) 

• A lakossági autóbeszerzéseknél az előző járművek adókedvezményének bevezetése (alapanyagtól függő 

mértékben) 

• Tekintettel arra, hogy egy évtizeden belül a hazai helyi tömegközlekedésben résztvevő járművek jelentős 

része cserére szorul, a hazai ezirányú járműgyártás beindítása (busz, villamos) 

A jövőbeni elterjedést illetően hazánkban valószínűleg jelentősen növekedni fog az energianövények 

részaránya, elsősorban a kukorica-termesztésben, új növények (pl. alga) és új energetikai fajták (energetikailag 

jobb beltartalmi paraméterekkel) jelennek majd meg a köztermesztésben. Az újabb generációs bio-üzemanyagok 

és a bioerőművek/fűtőművek a fásszárú energetikai növények és a szalma/kukoricaszár irányába jelentenek 

komoly keresletet. Mindezek várhatóan a termesztésből kivont területek újbóli hasznosítását, kisebb részben 

egyéb kultúrák vetésterületének csökkenését és a termesztés intenzitásának növekedését vonják maguk után. 

Utóbbi veszélye – szakszerűtlen technológia esetén - a talajok tápanyag-tőkéjének csökkenése, esetleg nitrogén-

kimosódás lehet. 

A közeljövőbeni elterjedés esélyei azonban nem túl biztatóak. Az általános tőkehiány és a gyorsan változó, 

nyugat-európainál eleve kedvezőtlenebb jogszabályi környezet a befektetők számára kockázatos. Jelenleg a zöld 

villamos-energia átvételi rendszer átalakulása a bioerőművek, míg az E-85 adózásának változása a bioetanol-

üzemek számára jelent alapvető problémát mind a működésben, mind a már elnyert pályázatok 

megvalósításához kötődő banki tőke bevonásakor. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 2020-as 

vállalásai ugyan hosszú távú elkötelezettséget jelentenek, ám ennek ütemezése és tényleges megvalósulása 

bizonytalan. 

A hagyományos technológia esetleges javítására a Biotechnology Resolutions Hungary Kft-nél (Pintér Cs, Kiss 

G.) dolgoztak ki új módszert, mely egy teljesen új szétválasztás-technikai eljárással egészítené ki az alapeljárást 

és magyar találmány. A vizsgálati eredmények szerint sokkal kisebb energiaigénnyel és jobb hatásfokkal 

választja ki az elegyből az etanolt, mint a hagyományos lepárlás, ilyen módon némileg csökkenti a 

melléktermékek mennyiségét és jelentőségét is. 

Ma a DDGS legalább 90 százalékát a szarvasmarhatartók használják fel – elsősorban húsmarhatartók, 

másodsorban tejtermelők – nedves és szárított formában (a szállítási távolság, illetve szállítási költség 

függvénye). A sertés- és baromfiágazat részesedése egyelőre csupán 5-10 százalék. Ha ma DDGS-ből 12-15 

százaléknál többet használnak fel a hízósertés takarmányozásában, a puha hasalj problémát jelent a 

baconfeldolgozásban. A jövőben az őrlési technika fejlesztésével ágazatspecifikus (szarvasmarha, baromfi, 

sertés) DDGS-t fognak előállítani a rosttartalom és csíraolaj-tartalom függvényében. További lehetőséget nyújt a 

DDGS hasznosítása a kutyaeledel-gyártásban és az akvakultúrában, sőt újabban tápanyag kiegészítéseként őzek 

és szarvasok is kapnak DDGS tartalmú nyalótömböket (Popp, 2010). 

A költségek mintegy 30 %-át a hőenergia költsége teszi ki, ezért az önköltséget jelentősen befolyásolja a 

hőenergia beszerzési ára is, melynek csökkentése szintén összeköthető a melléktermék-hasznosítással. Egy 

biogáztelep közelsége a DDGS esetleges elgázosítása mellett a villamos energia előállítása során 

melléktermékként képződő hulladékhő csökkent áron való átadására is alkalmas, hiszen ott ez jelenti a 

gazdaságosság egyik kulcspontját. Ilyen módon a bioetanol- és a biogáz-üzem összes terméke gyakorlatilag 

piacképessé válik. 

Úgy véljük, hogy a második generációs bioüzemanyag-technológiák közül hazánkban azok kerülhetnek rövid 

távon is elsősorban előtérbe, melyek (1) nemcsak energetikai, hanem hulladék-gazdálkodási szempontból is új 

alternatívát jelentenek (pl. biometanol), vagy (2) melyek szűkös hazai alapanyagbázis (elsősorban a repce) 

bővítését teszik lehetővé új alapanyagokkal (pl. biogázolaj, algaolaj-metilészter) és lehetőleg a már meglévő 

infrastruktúra minél kisebb változtatásával (pl. TBK-biodízel). A zöld hő és áram előállításával szemben a bio-

hajtóanyagok előállításakor nemcsak a helyi, illetve hazai, hanem az európai piacok (elsősorban a gázolaj-

üzemű járművek) növekvő keresletével is számolhatunk. Az olajnövények előállításának korlátai miatt már a 

jelenlegi alacsony felhasználási szinten is biodízel-importra szorul az EU, a 2020-as elvárások (6+4 %) 

teljesítése pedig gyakorlatilag korlátlan piacot jelenthet a hazai termelők számára is. Hazánknak a gázolaj-

helyettesítő termékek esetében csak az újabb generációs hajtóanyagokkal van esélye betörni erre a piacra, hiszen 

a hagyományos biodízel-termelésben a minőségi előírások miatt a repcetermelés döntő szerephez jut és ennek 

termesztése a hazai éghajlati viszonyok között versenyképtelen a nyugat-európai versenytársakkal szemben. 
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A mezőgazdaságban előállított energia az élelmiszerhez és a takarmányokhoz képest egy ugyancsak korlátlan, 

de fizetőképes piacot, egyben helyben tartható jelentős hozzáadott-értékű terméket jelent. Ugyanakkor a bio-

üzemek alapanyag-ellátását függetleníteni kell az évjáratok hatásától, hiszen az igen jelentős beruházás állandó 

költségeinek csökkentése csakis a minél jobb kapacitás-kihasználással érhető el. Ilyen módon viszont egy 

túlméretezett kapacitás a belföldi élelmiszer- és takarmány-ellátást is bizonytalanná teheti, illetve szükségessé 

teheti a stratégiai készletezés megoldását. A kérdés azonban máshogyan is feltehető: mi a kedvezőbb a magyar 

gazdáknak és vidéknek a növényi termékek exportja esetén: (1) ha alapanyagként értékesítjük a külpiacon, (2) 

ha állati termékként próbáljuk eladni (ami a külföldi termékekkel szemben sokszor nehezen tehető 

versenyképessé és kvóták is szabályozzák), vagy pedig, (3) ha hazánkban állítunk elő egy gyakorlatilag 

korlátlan piaccal bíró terméket (üzemanyagot), itt teremtve munkahelyeket, helyi piacot, infrastrukturális 

fejlesztéseket. Ne felejtsük el, hogy ha alapanyagot exportálunk, abból is sok esetben külföldön energiát 

állítanak elő – ám annak jövedelme, munkahely-teremtő hatása már nem kerül vissza hozzánk! Ennek is megvan 

természetesen a veszélye, nemcsak alapanyag-oldalról, hanem a külföldi tőke érdekérvényesítő képessége miatt 

is. 

Az első generációs bio-hajtóanyagok alkalmazása véleményem szerint a fejlettebb technológiák versenyképessé 

válásáig – a közlekedéspolitika átalakításával - szükséges és indokolható. A tömegközlekedésben való 

alkalmazás pedig mennyiségi, műszaki, környezetvédelmi és ellenőrzési szempontból is optimálisnak tekinthető. 
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16. fejezet - Definíciók 

1. 

• Alternatív hajtóanyag: kőolajtól eltérő alapanyagból előállított üzemanyag, amely azonban nem 

szükségszerűen megújuló. 

• Bioetanol: „a biomasszából, illetve a hulladékok biológiailag lebomló részébõl elõállított, bioüzemanyagként 

felhasználható etanol”, 

• Bio-ETBE (etil-tercier-butiléter):” bioetanol alapon elõállított etil-tercier-butiléter, amelynek térfogat-

százalékos bioüzemanyag-hányada 47%” 

• Bio-MTBE (metil-tercier-butiléter): ”biometanol alapon elõállított üzemanyag, amelynek térfogat-százalékos 

bioüzemanyag-hányada 36%” 

• Bruttó hozzáadott érték: a nemzetgazdaság, vagy ennek valamely része által adott időszakban létrehozott 

eredmény. A hozzáadott érték a termelési érték és a vásárolt ráfordítások különbözete (Orsos - Pitlik, 1996). 

Másképp fogalmazva: a gazdálkodó szervezetek hozzájárulása az országban előállított bruttó hazai 

termékhez, azaz a GDP-hez. Ez a mutató azt fejezi ki, hogy az adott évben az adott vállalkozás mennyi új 

értéket állított elő (www.nav.gov.hu). 

• DDGS: A kukoricából történő bioetanol-előállítás száraz technológiájú előállítása során képződő értékes, 

nagy fehérjetartalmú melléktermék, 10-12 % nedvességtartalommal (Dried Distillers Grains with Solubles). 

• Fajlagos hozzáadott érték: jelen esetben fajlagos hozzáadott érték alatt az 1 t alapanyagra (pl. kukorica, 

napraforgó, repce) vetített hozzáadott értéket értjük. 

• Folyó termelő felhasználás: a termék előállításhoz felhasznált (ált. máshol termelt) termékek és szolgáltatások 

értéke (pl. alapanyagköltség, segédanyagok költsége, energiaköltség, betakarítási- és szárítási költségek). A 

személyi jellegű költségeket jellemzően nem tartalmazza (kivéve igénybevett szolgáltatás esetén, mert ekkor 

benne vannak a szolgáltatás árában). Kiszámítása: Bruttó kibocsátás – Folyó termelő felhasználás 

• Invertcukor: monoszacharidokból képződő szőlő- és gyümlcscukor-tartalmú keverék, mely jelenleg 

elsősorban a likőrgyártás, a jövőben esetleg a bioetanolgyártás alapanyaga. 

• Palaolaj: olyan nem hagyományos nyersolaj, amelyet magas szervesanyag-tartalmú üledékes kőzetekből 

(olajpala) állítanak elő. A kibányászott olajpalából pirolízissel vagy hidrogénezéssel lehet az olajat kinyerni, a 

folyamat során az olajpalában található szerves anyagok szintetikus kőolajjá alakulnak át. 
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17. fejezet - Rövidítések jegyzéke 

1. 

e – ezer, M – millió, Mrd – milliárd 

EJ - exajoule tOE – tonna olajegyenérték (41 GJ) 

CH – Kína USA – Egyesült Államok RUS – Oroszország 

SAA – Szaúd-Arábia BRA – Brazília NIG – Nigéria, EU – Európai Unió 

IEA – Nemzetközi Energetikai Ügynökség, 

USDA – az USA Mezőgazdasági Minisztériuma 

e% - energiaértékben kifejezett részarány, 

ÜHG: üvegházhatást okozó gáz 

EUA, CER: a széndioxid-kvóták típusai, egy t CO2-egyenérték kibocsátására jogosítja tulajdonosát más-más 

piacokon. 
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