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A MAGYAR LAKOSSÁGI FÖLDGÁZÁRAK ALAKULÁSA

1. ábra: A lakossági földgáz árának változása
Forrás: KSH, 2016



• Regionális és európai összehasonlításban 
sem voltak magas árak

• A lakásrezsihez kapcsolódó energiakiadások 
tekintetében európai összevetésben voltak 
magas árak (REKK, 2013)

• Mára a legalacsonyabbak között

• 2014: lecsökkent fogyasztóvesztés → 
kiegyenlítetlen számlák miatti fogyasztók 
kizárása (Szilágyi, 2014)

REZSICSÖKKENTÉS: ELŐTTE ÉS  UTÁNA

2. ábra: A lakossági fogyasztók földgáz átlagárai vásárlóerő-
paritáson, 2016

Forrás: MEKH, 2016



• KSH, 2014: ellátottság 91%
• Árcsökkenés → kereslet bővülés?

• Árak: 2015/2012: -27% 

• Fogyasztás: 2015/2012: +5%
• ?

• Csökkenés állandósulása: 
• globális felmelegedés
• energiahatékonyság növelés 

• alternatív megoldások 

FOGYASZTÓI TENDENCIÁK

3. ábra: A magyar lakossági földgáz árának és az egy fogyasztóra jutó évi 
mennyiségének változása

Forrás: KSH, 2016

OMSZ: ”113 év 3. legenyhébb tele”



LEGFONTOSABB HELYETTESÍTŐ TERMÉK ÉS PIACI TRENDJEI
• Tabi, 2013



KITÉRŐ - ADATGYŰJTÉS A TŰZIFA FOGYASZTÁSRÓL
• Hiányzó (idősoros) adatok

• „Alapenergiahordozónak minősülő megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt energia” 
adatbázis „Biomassza és kommunális hulladék megújuló része” című adatsora

• 2015-ös számok becslése az előző 5 év átlagaként
• Nem eléggé részletes adatok 

• Felhasználás megoszlása a háztartás és az ipar között?
• Lakossági dominancia - ~80% (REKK, 2009!)

• Hibás adatok
• REKK, 2009!: a lakossági tűzifafogyasztás közel négyszerese annak, amit a hivatalos országos 

energiamérleg közöl
• Primer „kutatás”

• Erdészetek
• Kutatók



TŰZIFA FOGYASZTÁS AZ ÁRAK TÜKRÉBEN

4. ábra: A biomassza (tűzifa) fogyasztás és a tűzifa árának váltázása
Forrás: KSH, 2016



FURCSA FOLYAMAT?



NÉZZÜNK A SZÁMOK MÖGÉ!
• A legtöbb gázhálózatba kapcsolt lakás Pest megyében (KSH, 2015)
• Fatüzelés főként a vidéki háztartásokban, kisebb városokban, falvakban (szegénység)
• Friss riportok

• ÉM régióban legelterjedtebb berendezés a sparhelt, a cserépkályha, modern cserépkályhák csak a 
gazdagabb, a városokból odatelepült rétegnél (Szira, 2016)

• Vezetékes gáz hiába áll rendelkezésre, ha sok háztartás számára megfizethetetlen (Nyilas, 2017)



TÜZELŐANYAG VÁLTÁS
• 2012-ig szakadatlanul növekvő gázárak: gáztüzelés → fatüzelést 
• 2006: A fatüzelésre alkalmas kazánok eladása 2005-ben a szokásos mennyiség háromszorosára nőtt 

(Magyar_Hírlap, 2006)
• 2013: A tűzifából előállítható egységnyi hőenergia költsége a gázzal történő előállítás körül-belül felét 

teszi ki (Durkó, 2013)

• További költséghátrány a gáz számára
• Tűzifa rezsicsökkentés: a 2014/2015 fűtési szezonban állami erdőgazdaságok 10 százalék 

árkedvezménnyel árusítottak tűzifát, országosan 170 ezer köbmétert
• Szociális tűzifaprogram: az ötezer lakosnál kisebb települések önkormányzatai támogatást kapnak 

ahhoz, hogy a lakosság egy részének térítésmentesen adhassanak téli tüzelőt



KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG
• Fenntartható erdőgazdálkodás mellett kívánatos: semleges szén-dioxid mérleg
• De nőhet a szállópor, a korom koncentrációja
• „… Borsod, Heves, Szabolcs (és idesorolható még Jász-Nagykun-Szolnok megye is) kályhái mindent 

elnyelnek: ruhát, PET-palackot, vizes fát, lakkozott parkettát, fűrészport, zöld növényt vagy akár döglött 
nyulat… bármit, amiből egy kevés kalória kinyerhető.”  „Aki nem kizárólag kommunális hulladékot, 
hulladék fát és ezt-azt éget, az a gázról általában a fára állt vissza.” „Az észak-magyarországi 
tapasztalatok szerint a lakosság 30 százaléka éget kommunális hulladékot; még a városokban is dívik 
ez, főképp a családi házas övezetekben. Vannak települések, ahol a szemétszállítást akár fel is lehetne 
függeszteni.” (Szira, 2016)

• … és nem csak azoké: dioxinok, kátrányos anyagok stb. 
• Illegális kitermelés: akár a fa, mint megújuló erőforrás fogalmát is átírhatja + ökológiai problémák



HÁZTARTÁSOK NÉHÁNY KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁSÁNAK 
ALAKULÁSA

5. ábra: A háztartások néhány károsanyag kibocsátásának alakulása
Forrás: KSH, 2016



OMSZ: HAZÁNK LEVEGŐMINŐSÉGE AZ AUTOMATA MÉRŐHÁLÓZAT 
ADATAI ALAPJÁN

6. ábra: Mérőállomások összesített légszennyezettségi indexének változása (részlet)
Forrás: OMSZ



ÉS MÉG VALAMI…

7. ábra: Hazánk összes megújuló energia termelésének és biomassza termelésének alakulása
Forrás: KSH, 2016



TOVÁBBI TEENDŐK
• Rugalmasságok vizsgálata
• Kérdőívezés 
• Erdészeti interjúk

• Regionális adatok
• Stb.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


