
Az évezred kezdetén jó ötletnek tűnt a fosszilis üzemanyagok helyettesítése 
bioüzemanyaggal, hiszen ami szén van egy növényben, azt a levegőből vonja ki, 
elégetése nem növeli a levegő széndioxidtartalmát. 2009-ben az Európai Unió 
is komoly szerepet szánt a bioüzemanyagoknak a 2009-ben elfogadott 28. 
számú EK irányelvben a megújuló energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról,
Csakhogy a biodízel a pálmaültetvények elszaporodásához vezetett az esőerdők 
és a tőzeglápok helyén. Az esőerdők felégetése, de különösen a tőzeglápok 
művelésbe vétele aztán jóval több széndioxidnak a levegőbe kerülésével járt az 
elmúlt években, mint amennyit meg lehetett takarítani a biodízel 
használatával. A pálmaolaj időközben széles körben vált a napraforgóolaj és a 
repceolaj helyettesítőjévé az élelmiszeriparban, mégis a széndioxidmérlegének 
negatív voltát mintha elsősorban a biodízelen akarnánk leverni. Így állt elő az a 
helyzet, hogy a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról 
szóló irányelv felülvizsgálata során a 2009. évi változathoz képest pálfordulás 
következett be. A most érvényes rendelet a közlekedésben 10 százalékos 
megújuló energiahányadot ír elő 2020-ra úgy, hogy az üzemanyagoknál 
legfeljebb 7 %-os bioenergia-arány  beszámítását teszi lehetővé,  a javaslat 
viszont 2021-től már csak 1,5 százalékot engedélyezne.  
Csakhogy bioüzemanyag másféle is van. A biodízel mellett ismerjük és 
használjuk  a biobenzint is, amit alkoholból állítanak elő. Az Európai Unió által 
készíttetett háttértanulmányok szerint pedig az alkoholnak, illetve ebben a 
kontextusban használt nevén a bioetanolnak nem lehet felróni azt, amit a 
biodízelnek.
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Előadásomban a fenti pontok szerint mutatom be, miért érdemes a bioetanolt és a 
biodízelt külön kezelni.
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A klímakatasztrófa megelőzésében fontos szerep jut a ma még szinte teljesen 
robbanómotoros járművekkel bonyolított közúti közlekedés dekarbonizációjának. 
Az Európai Unió jelenleg érvényes célja 2060-ra az 1990. évinek 60 százalékára 
csökkenteni a közlekedés széndioxidkibocsátását. Egy másik cél, a Párizsi 
Egyezményben foglaltak elérése végett az üvegházhatású gázok általános 
csökkentése. Mindez elképzelhetetlen a közúti közlekedés dekarbonizációja
nélkül. 
Folyamatosan jelennek meg gazdasági előrejelzések arról, hogy a következő 
években hogyan alakul a villanyautók piaci részesedése.  Például a Bloomberg 
New Energy Finance Electric Vehicle Outlook 2017 tanulmánya szerint a világban 
2040-ben az eladott személygépkocsik és könnyű tehergépkocsik 54 százaléka, a 
használatban lévőkének 33 százaléka lesz villanyautó. Európában az új autók 60 
százaléka.
Ezen az ábrán a magyarországi személygépkocsi-állomány korösszetételét 
mutatom be annak szemléltetésére, hogy az új gépkocsik jóval kisebb részét teszik 
ki az állománynak, mint a régiek, melyek között akár 20-25 évesek is lehetnek.
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Végezzünk el egy gondolatkísérletet! Tegyük föl, hogy a személygépkocsik 
rendszámát 16 év elteltével leveszik, azokat roncstelepre kell küldeni. Tegyük föl 
továbbá, hogy a benzines gépkocsiállomány beállt egy szintre, vagyis ugyanannyi 
új személygépkocsit adnak el, amennyit kiselejteznek, és nincs használatautó-
import. Legyen továbbá minden életkorban ugyanannyi a benzines 
személygépkocsik száma, mondjuk a 2015. évi: 2 272 447 darab. Vagyis 1-15 év 
között minden korúból van 151 497 darab. Minden év végén kiesik, és belép a 
helyére ugyanennyi 0 éves autó. 
Most képzeljük el, hogy ez a rendszer  2030-ban hirtelen fölborul, ettől az évtől 
kezdve a kieső személygépkocsik helyett már csak villanyautót lehet vásárolni, 
hibridet sem. Ebben a konstrukcióban az utolsó benzines autót 16 évvel később, 
vagyis 2045 végén vonják ki a forgalomból. Vagyis, ugyan csökkenő volumenben, 
de 2045-ig  lesz piaca a benzinnek. Másképpen, 2045-ig, mostantól számítva még 
28 évig kell, hogy személygépkocsi és kisteherautó motorjából  származó 
széndioxid kerüljön Magyarországon a levegőbe. Vagyis még sokáig érdemes lesz 
az üzemanyag dekarbonizációjával – egy részének nem fosszilis eredetűre 
cserélésével – foglalkozni. Már ha komolyan vesszük a célt, hogy az évszázad 
végig legfeljebb kettő Celsius fokkal nőjön az átlaghőmérséklet.
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Vagyis bioetanollal Magyarországon több, mint 300 000, az EU-ban több, mint 
20 millió tonna széndioxid kibocsátása lesz megtakarítható 2020-ban a most 
érvényes rendelet szerint. Ha a REDII-t a jelenlegi formájában fogadják el, 2021-
től ennek már csak a töredéke.
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Ez az ábra az Eurostat 2017 márciusában kiadott „Energy from renewable
sources” anyagából való, azt mutatja, hogy 2015-ben hogy álltak a tagállamok a 
közlekedés dekarbonizációjával. Ebben vastagon benne vannak a 
bioüzemanyagok, a biodízel és a biobenzin is. 

6



7



Ezt az ábrát annak illusztrálására mutatom be, mennyire eltörpül a bioetanol-
felhasználás az EU-ban az USA vagy Brazília bioetanol-felhasználása mellett. Ez 
természetesen nem érv amellett, hogy megmaradjon a mai bekeverési aránya 
2020 után is, de jelzi, hogy az élelmiszeriparban, állattenyésztésben  is 
felhasználható alapanyagai – kukorica, búza, cukorrépa, cukornád – piacát 
dominánsan nem az európai felhasználás határozza meg.
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Látszik, hogy Magyarország jóval kedvezőbb helyzetben van, ha saját 
kukoricaterméséből akarja előállítani az itthon felhasznált etanolt, mint az 
Európai Unió. Ezért aztán az EU-ban nem is csak kukoricából, hanem búzából és 
cukorból erjesztett bioetanolt is felhasználnak.
Ami az úgynevezett fejlett, vagy második generációs bioetanolt illeti, az a termelés  
13 százalékát tette ki 2016-ban.
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2013 és 2015 között a világ bioetanolgyártásának alapanyaga már több mint 50 
százalékban a kukorica volt, tehát a kukoricapiac és a bioetanolgyártás közötti 
összefüggés itt okozhatja a legtöbb gondot, amennyiben létezik.
Miután a feldolgozás során a felhasznált kukorica fehérjetartalma 
megmarad, az eredeti súly mintegy 30 százalékának megfelelő, magas 
fehérjetartalmú kukricatörköly, DDGS állítható elő belőle. Ez azt jelenti, 
hogy nem a bioetanol előállítására használt kukorica teljes tömege, hanem 
csak mintegy 70 százaléka  tűnik el a takarmánypiacról. Ha a tápértéket 
vesszükfigyelembe, a veszteség ennél jóval kisebb.
Az európai helyzet nem ilyen rózsás, mert kukoricából az EU importra 
szorul, főként az USÁ-ból, Brazíliából és Ukrajnából. Ezért van értelme a 
kérdésnek, hogy az európai bioetanolfogyasztás veszélyezteti–e a világ 
élelmiszerellátását. 
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Az élelmiszerpiaci veszélyeztetés feltételezésének alapja az, hogy 2007/2008-ban 
bekövetkezett egy árrobbanás a terménypiacon, miközben 2006 és 2009 között 
pár év alatt megduplázódott a bioetanolfelhasználás is a világban. 
A kukorica ára a következő években erősen ingadozott, és 2010/11-ben újabb 
csúcsot ért el, miközben a bioetanol felhasználás a korábbinál kevésbé 
meredeken, de folyamatosan emelkedett. Ezért sokan jutottak arra a 
következtetésre, hogy a bioetanol közlekedési felhasználása felhajtja a az 
élelmiszerek árát a világpiacon, nehéz helyzetbe hozva a szegényeket. Bár a 
statisztikák nem támasztják alá egyértelműen ezt a vélekedést, azért érdemes 
áttekinteni a feltevéssel foglalkozó szakirodalmat. Szerencsére ezt az áttekintés 
elvégezte Dr Chris Malins Malins a T&E megbízásából.  Thought for food A review
of the interaction between biofuels consumption and food markets című 
tanulmánya letölthető az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség
(European Federation for Transport and Environment, T&E) – a Levegő
Munkacsoport is tagja –honlapjáról. Chris Malins csak annyi következtetést vont 
le, hogy  vannak, akik inkább csökkenteni, mások inkább nagyítani igyekeznek a 
bioetanol-előállítás növekedésének hatását a kukorica árára. Más szóval, az 
összefüggés nem bizonyítható egyértelműen. Az utolsó árkiugrás óta eltelt 
időszakban pedig még inkább ellentétes mozgás látható a világ kukoricatermése 
és a bioetanolfogyasztás illetve a kukorica árának alakulása között. 
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Különféle becslések vannak. Akárcsak T&E a tanulmányaiban, mi is 
elfogadjuk a 2009/28/EK irányelv (REDI) V. melléklet D pontjában 
megadott alapértelmezett értékeket.  Ez a táblázat csak a legnagyobb 
értékeket tartalmazza, a rendeletmelléklet részletezőbb. 
A gyártónak lehetősége van arra, hogy igazolja, ennél jobb értékek mellett 
állítja elő a bioetanolt.
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Kissé bonyolult fogalmazás. Vannak termesztési célok, amelyek esetében 
mindegy, hogy üvegházhatású gázkibocsátás  szempontjából lehetne-e jobban is 
hasznosítani azt a területet. A bioüzemanyag azért nem tartozik közéjük, mert 
egyetlen célja az ühg kibocsátás mérséklése a fosszilis üzemanyagéhoz képest. Ha 
annak a földterületnek a műveletbe vonásával, korábbi állapotának 
megváltoztatásával jóval nagyobb széndioxid-kibocsátást idézünk elő, mint 
amennyit nyerünk a bioüzemanyag használatával, akkor az nemcsak, hogy 
értelmetlen, de káros is. 
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Ez az összefoglaló ábra mutatja, hogy a teljes EU-beli bioüzemanyag-
felhasználáshoz megajoulonként mennyi CO2eq értéket kell rendelni 
amiatt, mert a nyersanyag megtermeléséhez új területekre van 
szükség. 
Új terület bevonásának fő lehetőségei:
Szántó továbbművelése parlagon hagyása helyett.
Erdő kivágása, és a terület fölszántása.
Gyöp fölszántása.
Tőzegláp kiszárítása és fölszántása.
A hatás közvetlenül nem mérhető, csak modellezni lehet. A modell a 
2008. évi bioetanolgyártást tekinti kiindulópontnak, és ahhoz képest 
minden növekedéshez feltételezi, hogy vagy földterületet kell bevonni 
a művelésbe, vagy megemelkedik a nyersanyag ára, és ezáltal az 
élelmiszereké is, így csökken az élelmiszerként való hasznosítás, vagy 
javítanak a földművelés technikáján, növelik a termésátlagokat.  A 
2011. évi árcsúcs óta a kukorica ára egyenletesen csökken, miközben 
új területeket vettek művelésbe és javult a termésátlag. 
Az AMIS adatbázisa szerint a vetésterület  2000-től 2015-ig 138 millió 
hektárról 181 millió hektárra nőtt, a termésátlag pedig 4,2t t/ha-ról
5,71 t/ha-ra. Így duplázódott meg majdnem a termés ebben az 
időszakban.
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A GLOBIOM jelentés ábráját a T&E-nél kicsit átalakították, és a földhasználat-
változásból eredő ühg kibocsátás elé odarajzolták a növénytermesztés és a 
feldolgozás során előálló kibocsátást a REDI-beli definíció szerint, amiről már 
volt szó. A sötétkék földhasználat-változás okozta kibocsátásértékek egy korábbi 
kutatásból származnak, David Laborde „Assessing the Land Use Change
Consequences of European Biofuel Policies” című tanulmányából, amit az 
International Food Policy
Institute-ban (IFPRI) készítettek, egy MIRAGE nevű szimulációs programmal.
Ami most bennünket érdekel, az a végeredmény: a bioetanol bekeveréssel 
megtakarított 94,1 CO2eq/MJ kibocsátásmegtakarításnak akkor is megmarad a 
fele-harmada, ha minden kibocsátást felróvunk, amit csak tudunk, a kukoricából 
előállított bioetanolnak. 
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Elvben már a REDI is tiltja a biodiverzitás szempontjából értékes területek 
művelés alá vételét bioüzemanyagnak való növények termesztése céljából, 
bár látjuk, hogy ez mit jelent a pálmaültetvények esetében. Mégis abból kell 
kiindulnunk a bioetanol esetében, hogy védett területet nem vesznek miatta 
művelésbe.

D a másfajta földhasználatváltozásnak is lehet hatása a 
biodiverzitásra.
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Igen, a legnagyobb termesztésbe bevont területek természetes élőhelyek, illetve a 
cukornád esetében legelők, gyöpterületek. De ha ezeket összeadjuk a kukoricára, a 
búzára, a cukorrépára és a cukornádra, a teljes terület: 0,6 Mha + 0,4 Mha + 1 Mha + 
1,7 Mha = 3,7 Mha. A Föld megművelt területének, mintegy 1000 millió hektár 
megművelt földterületnek  kb. 3,7 ezreléke. A kérdés az, hogy ennyi területen 
bioetanol-alapanyag termesztése veszélyezteti-e jobban a biodiverzitást a Földön, 
vagy annak a széndioxidnak a levegőbe kerülése, amit el lehet vele kerülni.  
Felételezve, hogy 2020 és 2030 között az első generációs bioetanolfelhasználás – nem 
drasztikusan, hanem fokozatosan – már csökken, további területek termesztésbe 
vonásáról már nincs szó.
Ezek az adatok egy bázishoz képest gondolandók. Vagyis annak a bioetanol-
alapanyagnak a termesztéséhez szüksége területet adják meg, amely az EU 2008. évi 
biobenzin-felhasználásához képest kell 2020-ban, az akkori előírt bekeverési arány 
teljesítéséhez. 
A jelenleg érvényes REDI teljesítéséhez ez a művelésbe vétel megtörténik 2020-ig. Ha 
nem változik az előírás, vagy azt írják elő, hogy az első generációs bioetanol
felhasználásának beszámítása a közlekedés energaigényének megújulóra való 
átállítása szempontjából csak a 2020. évi szinten vehető figyelembe, akkor a termelés 
itt megáll, további területek igénybevételére már nincs szükség. Vagyis a biodiverzitás 
szempontjából ez nem ront a helyzeten, viszont a globális fölmelegedés fékezése – és 
közvetve a biodiverzitás szempontjából is – javíthat rajta.
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Ukrajnában éppen  149-150 $/tinnáért adják a szemeskukoricát, kikötői 
átadással. Egy 155 -156 $/t volt az ára.
In: https://graintrade.com.ua/en/novosti/znachni-zapasi-kukurudzi-v-ukraini-
tisnut-na-tcini.html
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