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Az Országos Erdészeti Egyesület
kezdeményezésére a Faipari Tudo-
mányos Egyesület közremûködésé-
vel rendeztek konferenciát, A bio-
massza mint megújuló energiafor-
rás hasznosítása címmel a sopro-
ni Lignonovum-Woodtech szakki-
állítás keretén belül. A tanácsko-
zást Winkler András professzor
(NYME) nyitotta meg, majd Ormos
Balázs fõtitkár (OEE) bevezetõjé-
ben ismertette a konferencia meg-
szervezésének indokait.

A – szinte sokkoló felcímû – rendez-
vényen az érintett tárcák magas rangú
munkatársai ismertették a témáról a
szakminisztériumok állásfoglalását. Si-
mon József helyettes államtitkár (FVM)
elõadásában a biomaszsza hasznosítás
hazai lehetõségeirõl beszélt, azt az
agrárium tágabb összefüggéseibe he-
lyezve. „Hazánk óriási biomassza po-
tenciállal rendelkezik, ami olyan ener-
getikai értéket képvisel, amelynek ki-
használtsága jelenleg igen alacsony
szintû. Tekintettel a pozitív hozadékok-
ra, mint például a jövedelemszerzés, a
vidék megtartóképességének növelése,
környezetvédelmi szempontok, az ága-
zat fejlesztése komoly jelentõséggel bír.
A fontosságra való tekintettel ágazati
szintû stratégiai tervezés kezdõdött el,
melyet a jövõ évben a megvalósítás ki-

dolgozása követ annak érdekében,
hogy a biomassza hasznosítása minél
elõbb kézzel fogható legyen a lakosság
számára.”

Hatvani György helyettes állam-
titkár (GKI) azt ismertette, hogy hol
van a helye és milyen a támogatása
energiapolitikánkban a biomasszának.
„Végezetül azt szeretném megerõsíte-
ni, hogy a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium is igen nagy lelkesedés-
sel fogadja azt az összefogást, aminek
alapján ki lehet alakítani azt a kor-
mányprogramot, amely a biomasszák
hosszú távú felhasználását úgy bizto-
sítja Magyarországon, hogy nem sérül-
nek sem a faipar, a fafeldolgozó ipar
érdekei, sem az energetika érdekei,
sem a mezõgazdaság, sem az erdészet
érdekei. Ezeket az érdekeket egy kö-
zös programba összehozva sikerül va-
lamennyiünk hasznára és javára a
fenntartható fejlõdést támogató bio-
massza-hasznosító programcsomagot
az asztalra tenni.”

Haraszthy László helyettes ál-
lamtitkár (KvVM) elõadásában a bio-
massza hasznosítás természetvédelmi
összefüggéseirõl beszélt. A biomasz-
szára épülõ energiatermelés termé-
szetvédelmi összefüggéseiben az erõ-

mûvek elhelyezésérõl, az energiahor-
dozó termelésének (termesztésének)
területérõl és az energiahordozó típu-
sáról szükséges egyeztetni. Termé-
szetvédelmi szempontból a legelõ-
nyösebb a melléktermékek és hulla-
dékok hasznosítására épülõ energeti-
kai fejlesztés. Ültetvények esetén a
legkedvezõbb hatású a hazai endemi-
kus fajokból alkotott állomány létesí-
tése, mely hozzájárul a természetes
ökoszisztéma helyreállításához, és
nem jár idegen növény- és állatfajok
betelepülésével. A hosszú vágásfor-
dulójú és életkorú, valamint extenzí-
ven mûvelt energiaültetvények felel-
nek meg leginkább a természetvédel-
mi szempontoknak.

A korreferátumok sorában Bohoczky
Ferenc vezetõ fõtanácsos (GKI) a fa
mint megújuló energiaforrás hasznosí-
tásáról tartott elõadást, dr. Marosvöl-
gyi Béla (képünkön) professzor
(NYME) az agroerdészet hazánkban új-
nak számító fogalmáról és a támogatási
rendszer szükségességérõl beszélt. Dr.
Merkei Attila vezérigazgató (Fertõ-ta-
vi Nádgazdaság Rt.) a nádhasznosítási
program új vetületeit vázolta.
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