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Bevezetés
Az erdõ egy pótolhatatlan nemzeti
kincs, anyagi biztonságot, szellemi fel-
frissülést nyújtó, környezetünk védel-
mében is alapvetõ mûvelési ág. A böl-
csõtõl a koporsóig elkíséri az embert a
fa. Sok haszna pénzben ki sem
fejezhetõ, mégis pótolhatatlan. Napja-
inkra már 2 millió ha-t borít erdõ Ma-
gyarországon, ennek éves növedéke
hazánkban átlagosan 9,4 m3/ha, ami
nemcsak a világátlagot haladja meg, de
– a fenyõfélék kivételével –  Európá-
ban is a legjobbak között van. Az
erdõk eszmei értéke felbecsülhetetlen,
gazdasági értékérõl 1 billió Ft körüli
becslések láttak napvilágot. A hagyo-
mányos erdõk sokféle szociális funkci-
ót látnak el, ám gazdasági szerepük-
nek, különösen a megnövekedett célú
energiafa termelésének már napjaink-
ban teljes mértékben nem képesek
eleget tenni. Cikkünkben arra szeret-
nénk rámutatni, hogy a hagyományos
erdõk és a rövid vágásfordulójú ener-
getikai faültetvények hasznosan és
szükségszerûen kiegészítik egymást,
más-más céllal, de mindkettõre szük-
ségünk van! 

1. A hagyományos erdõk
legfontosabb jellemzõi

A hagyományos erdõk legfontosabb
gazdasági jellemzõi abban
összegezhetõk, hogy hosszú termelési
ciklusuk miatt a jelentõs telepítési költ-
ség csak hosszú idõ elteltével térül meg
és a piaci árváltozások sem követhetõk.
Az élettartam során a tisztításból,
gyérítésbõl csak kisebb bevételek vár-
hatók. A kitermelést az Erdõtörvény,
valamint a természetvédelemmel össze-
függõ jogszabályok korlátozzák. A le-
mezipari, fûrészipari felhasználás az
elsõdleges termelési cél, ami a másodla-
gos faiparral együtt mintegy 2,8 M m3-t
használ fel évente. A kedvezõ export-
árak miatt jelentõs mennyiségû kivitel-
nek is az alapját képezi az erdészet (1 M
m3/év, Barkóczy-Marosvölgyi, 2007).
Utóbbi azonban – mivel nem feldolgo-
zott termék, hanem alapanyag formájá-

ban történik, nem tekinthetõ egyértel-
mûen pozitívumnak.

Jellemzõje a fának, hogy a légszáraz
faanyag több, mint 50%-a szén, így
jelentõs mennyiségû üvegházhatású
gáz megkötésére és tárolására képes. A
hazai erdõkben évente lekötött szén
mennyisége csaknem 7 M tonna, mely-
bõl 5 M tonna újból felszabadul (légzés,
lebomlás) és a légkörbe jut, de több
mint 2 M tonna az erdõk élõfakészleté-
ben és a faipari termékekben tartósan
megkötve marad (Vahava, 2006). Kör-
nyezetvédelmi szempontból elvileg
csak a termesztésükkel kapcsolatban
felhasznált energiahordozók jelentenek
– a hagyományos energiaforrásokhoz
képest elenyészõ – környezetterhelést
(1. táblázat). 

A rövid élettartamú energiaültetvé-
nyek némileg kedvezõtlenebb értékei
az intenzívebb termesztéstechnológiá-
val kapcsolatosak. Az elégetéskor fel-
szabaduló káros anyagok mennyisége
azonban nagymértékben függ az erre a
célra használt kazán korszerûségétõl is
(2. táblázat).

Az erdõk oxigénkibocsátása, árnyé-
kolása, párás mikroklímája, a szelek
mérséklése, az árvizek levonulása elle-
ni védelem szintén fontos szereppel bír.
A jelenleg hatályban lévõ, a Kormány
által kibocsátott 46/1999 (III.18.) „A
hullámterek, a parti sávok, a vízjárta,
valamint a fakadó vizek által veszélyez-

tetett területek használatáról és a hasz-
nosításáról” címet viselõ rendelet sze-
rint a hullámtér rendeltetése a meder-
bõl kilépõ árvizek és a jég levezetése,
ezért ezen a területen az árvíz biztonsá-
gos levezetésének elsõdlegességét kell
figyelembe venni. A hullámtér erdésze-
ti hasznosítását bonyolítja, hogy ezek a
területek tulajdoni szempontból meg-
osztottak, mert lehetnek állami tulajdo-
nú, vízügyi, erdészeti, nemzeti parki ke-
zelésben, valamint magántulajdonban
is. Felkai, 2005 alapján a nemesnyárak
jelentik azt a fafajt, amelyet sarjadzó ké-
pessége, gyors növekedése, tüzelõ-
értéke, talajigénye alkalmassá teszi a
hullámtéri telepítésre. Ez a fafaj telepí-
thetõ hagyományos erdõként és rövid
vágásfordulójú energetikai ültetvény-
ként is. Véleményünk szerint a fûz is ja-
vasolható.

Az erdészeteknek, a mezõgazdasá-
got elhagyó termelõknek a vadgazdál-
kodás, vadásztatás új területhasznosí-
tási és bevételi lehetõséget kínál. A va-
daskertek, vadbemutatók a mezõgaz-
daság kiegészítõ tevékenységeként is
mûködhetnek, de ésszerûen összekap-
csolhatók az idegenforgalommal, a kü-
lönféle vidékfejlesztési programokkal,
a falusi és ökoturizmussal is. A vidéki
foglalkoztatásban azonban a hagyo-
mányos fakitermelés szerepe sem el-
hanyagolható, a 3. táblázat finnországi
adatokat mutat be.
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2. táblázat: Különbözô tüzelôanyagok károsanyag-kibocsátása (M.e.: kg/TJ)

Forrás: Marosvölgyi-Zsuffa, 1999

Forrás: Elsayed, Matthews and Mortimer (2003) in EUBIA (2005)

1. táblázat: Károsanyag-megtakarítás a fosszilis energiahordozókhoz képest a biomassza-ala-
pú hô és villamos áram elôállításakor (M.e.: szén-dioxid-egyenérték/millió tOE)
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2. A hazai energiafa-igény és az
erdõkbõl elõállítható famennyiség
Az erdõk elõzõ fejezetben leírt funkciói
igen fontosak, ám az energetikai szerep
sem elhanyagolható, sõt egyre fonto-
sabbá válik. A megújítható energiafor-
rások közül az ember energetikai céllal
a biomasszát hasznosítja a leghosszabb
ideje és még napjainkban is mintegy 2
milliárd ember legfontosabb energia-
forrása a tûzifa. A hazánkban felhasz-
nált megújuló energiának mintegy 80%-
át jelenleg az erdõk biztosítják.

Magyarországon az összes élõfakés-
zlet mintegy 330 millió m3, az erdõkbõl
évente az erdõtörvény alapján maximáli-
san 9 millió m3 lenne kitermelhetõ,
melybõl mintegy 7 millió m3 ténylegesen
kitermelésre kerül. Ebbõl a faipari és az
exportmennyiség levonása után elvileg a
következõ mennyiségek maradnak
évente energetikai célokra (Barkóczy-
Marosvölgyi, 2007 alapadatai alapján):

– vágástéri apadék: 1,4 millió m3

(kérdéses, ki fogja ténylegesen betaka-
rítani);

– faipari melléktermékek: 0,5 millió
m3 (kérdéses, hogy tûzifa vagy rostfa
lesz-e belõle);

– kitermelési tartalék: 2 millió m3;
– tûzifa: 1,8 millió m3.
Biztosan tehát 3,8 millió m3 energia-

fát tud adni az erdõ évente a fogyasz-
tóknak. A vágástéri apadék egy részét
esetleg összegyûjti a lakosság, a faipari
melléktermékek egy részét valószínû-
leg kisebb-nagyobb, fõleg mezõgaz-
daságban tevékenykedõ vállalkozások
használják majd fel.

Az energiafa iránti keresletet (az
elõzõekben már említett faiparon és az
exportkereskedõkön kívül) a következõ
fogyasztók határozzák meg: 

– lakosság,
– mezõgazdasági vállalkozások,
– kommunális fogyasztók,
– bio-hõerõmûvek.
Az energiafa-fogyasztás meghatározó

részét még mindig a lakosság teszi ki, a
különféle statisztikák (KSH, Erdészeti
Hivatal, Energia Központ Kht, Zsuffa,
Barkóczi-Marosvölgyi) meglehetõsen
ellentmondásosak, legvalószínûbb eset-

ben a lakosság és a mezõgazdasá-
gi vállalkozások együttes fogyasz-
tása 2,5-2,7 millió m3-re becsül-
hetõ. Ez magában foglalja a lakos-
ság által az erdõbõl (olykor illegá-
lisan) közvetlenül gyûjtött fát, va-
lamint az erdészetek tevékenysé-
gén kívüli eladásokat is. A fa – bár
a jelenleg hazánkban alkalmazott
technológiák miatt a kisüzemi be-

rendezésekben még nem nyújt olyan
komfortfokozatot, mint a gáz – árban
mindenképpen versenyképes vele.
Ezért a gázár elkerülhetetlen további
emelkedése miatt a lakossági tûzifake-
reslet növekedésére számíthatunk. A
biotávfûtõmûvek és biohõerõmûvek el-
látására tehát maximum 1,1-1,3 millió
m3 energiafa marad a hagyományos
erdõgazdálkodásból. Ez a mennyiség lé-
nyegesen növelhetõ lenne az energia-
hatékonyság javításával, hiszen körül-
belül kétszer annyi alapanyagot haszná-
lunk fel egységnyi GNP elérésére, mint
a fejlettebb országok. Különösen a la-
kosság körében lenne elérhetõ jelentõs
tüzelõanyag-megtakarítás.

Az energiaszektor képviselõi
alapvetõen új szereplõk a fapiac keres-
leti oldalán. Két fõ csoportjuk különít-
hetõ el: a fûtõmûvek (kommunális és
ipari) és a hõerõmûvek, melyek az
energiatermelésre (a lakossági tûzifa-
fogyasztással ellentétben) elsõsorban
faaprítékot használnak fel. 

A fûtõmûvek viszonylag nagyobb
múltra tekinthetnek vissza, hiszen van
olyan fûtõmû, amelyik már 20 éve rész-
ben fával üzemel, de többségük 2-3
éves. Tûzifakeresletük összesen mint-
egy 70 ezer t évente, bár a legtöbb eset-
ben egyéb (elsõsorban faipari) hulladé-
kok égetésével is próbálkoznak. Ener-

giatermelésük csak helyi szinten jelen-
tõs, összességében is 1 PJ/év alatt ma-
rad. Az ipari fûtõmûvek mindegyike a
fõtevékenység során képzõdött hulla-
dék hasznosítására épül és az üzem-
csarnokok fûtésére, a munkafolyama-
tokhoz szükséges gõz elõállítására
használja a hulladékot, mely faipari, il-
letve élelmiszeripari hulladék. Az
erõmûvek viszont valóban új és jelentõs
szereplõi a fakeresleti oldalnak. Keres-
letük az éghetõ biomassza iránt a
fûtõmûvek keresletének többszöröse,
regionális szinten jelentõsen befolyá-
solják a fapiacot és mindegyiknél még
további nagyarányú bõvítésre lehet szá-
mítani. Az erõmûvek is tervezik egyéb
anyagok, elsõsorban energiafû, napra-
forgóhéj, fûrészpor, vágási apadék ége-
tését, tehát várható, hogy befolyásolni
fogják ezen alapanyagok piacát is. Ez a
kereslet, csupán a tûzifaigényt vizsgál-
va, mintegy 700 ezer tonnát jelent éves
viszonylatban, mely kiegészül cca. 70
ezer t faipari hulladékkal.  

A jelenlegi 35-40 PJ/év energiafa-
igényt a hazai hagyományos erdõk még
elvileg éppen képesek fedezni. 2010-re
azonban a kereslet mértéke (az ener-
giaszektor várható további bõvülése
miatt) 50-60 PJ/év-re nõ, amelyet már
nem képes kielégíteni a hagyományos
erdõgazdálkodás. 

3. Az energetikai faültetvények
jellemzõi

Az energetikai szükségletek kielégítésé-
nél fontos szempont, hogy a faanyag
egységes minõségû legyen, minél ki-
sebb termõterületen és minél alacso-
nyabb önköltségen kerüljön elõállítás-
ra, lehetõleg pedig a jelenlegi
tüzelõberendezésekben felhasználható

3. táblázat: A fakitermelés munkaerôigénye

Forrás: EUBIA, 2007

Fotó: Pápai G.
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legyen – mindezen feltételeknek pedig
az energianövények közül a rövid vá-
gásfordulójú faültetvények felelnek
meg leginkább. Marosvölgyi (2004) in-
formációja szerint az energetikai faül-
tetvények a következõkben térnek el a
hagyományos erdõktõl:

– a telepítés nagy tõszámmal történik
(8-15 ezer db/ha);

– élettartama megegyezik a bio-
erõmû (fûtõmû) élettartamával;

– a vágás 3-4 éves korban jellemzõ;
– speciális termõhelyekre (pl. árte-

rek) is vannak megfelelõ fajok,
– termõhely-specifikus technológia

szükséges az alkalmazható fajok száma
miatt;

– a betakarítás teljesen gépesíthetõ,
de elhalasztása nem okozza a termés el-
vesztését;

– a felújítás sarjaztatással is lehetséges;
– vágás a teljes élettartam során 5- 6

alkalommal;
– élettartam mintegy 20 év;
– 150-250 GJ/ha/év energiahozam is

elérhetõ.
A rövid vágásfordulójú energetikai fa-

ültetvények hosszú idõtávban is képe-
sek többször kihasználni a fiatalabb állo-
mányok nagyobb növekedési ütemét
(éves fahozamát), ugyanakkor pénzfor-
galmi szempontból sokkal kedvezõbbek
a hagyományos erdõknél a 3-5 évenként
jelentkezõ bevételek miatt. 

Az energetikai faültetvények egyik
legjelentõsebb képviselõi a fûzfafélék
családjába tartozó különbözõ nemes-
nyárfajták (klónok). A nemesnyár-
klónok fiatal korban intenzíven növe-
kednek és tõrõl erõteljesen sarjadnak. 

A nemesnyár faültetvények fonto-
sabb termesztéstechnológiai mûveletei
(Ivelics, 2005):

– Talaj- és terület-elõkészítés:
• mélylazítás,
• keresztszántás,
• gyökér- és gyomirtás, tárcsá-

zással,
• sorelõkészítés tárcsázással.

– Telepítés (élõmunkával vagy géppel).
– Ápolás (vegyi és mechanikai gyom-

irtás).
– Betakarítás (élõmunkával vagy

géppel).
A telepítés és a telepítést megelõzõ

munkák – fajtól, tõszámtól, technológi-
ától függõen – 350-500 eFt/ha értékre
tehetõk (Barkóczy, 2007).

A faültetvények teljes ciklusára kiter-
jedõen szükséges meghatározni a faho-
zam változását, hiszen ennek
megfelelõen lehet egzakt gazdasági
elemzést elvégezni. Az elsõ és a máso-

dik betakarítás (4. táblázat) után ho-
zamveszteséggel nem kell számolni,
mivel a betakarítási tõveszteség által
létrejövõ dendromassza-produkció
csökkenését a faültetvény erõteljesebb
növekedése kiegyenlíti – illetve többlet
fahozam jelentkezhet. A harmadik beta-
karítás után számolni szükséges faho-
zamvesztéssel, amely becsült 0,85-0,90
gyakorlati tényezõvel jellemezhetõ. A
gyakorlati tényezõ, illetve az elsõ beta-
karításkori fahozam szorzata megadja a
harmadik betakarítási fahozamot. A ne-
gyedik, illetve az ötödik betakarítás
esetén a gyakorlati tényezõ értéke 0,80-
0,85. (Ivelics, 2005., Marosvölgyi, 2001.)

Azt, hogy hány évenként és hány-
szor célszerû betakarítani a vizsgálat-
ban szereplõ energetikai faültetvényt, a
várható hozamadatokon kívül a
faapríték ára, a betakarítási költség és a
mûszaki megvalósíthatóság módja be-
folyásolja. Az elsõ két – objektíven
számszerûsíthetõ tényezõt az 5. táblá-
zatban foglaltuk össze.

A táblázat adataiból jól látható, hogy
a 4. évig növekszik a fahozam és ennek
értéke is, tehát eddig az életkorig gaz-
dasági szempontból érdemes lenne
megtartani az ültetvényt. Az ötödik év
csökkenõ értéke még mindig fedezetet
nyújt a betakarítási költségek mellett a
haszonáldozati költség fedezésére is,
hátránya azonban, hogy a 20 éves élet-
tartam alatt eggyel kevesebb betakarí-
tást tesz lehetõvé, aminek kiesõ értéke

már összességében negatív szaldót
eredményez a 4 éves periódushoz ké-
pest. A 6 éves korú ültetvény utolsó évi
többlethozama már nem fedezi a beta-
karítás költségeit sem (Bai et al, 2006). 

A hazai, Ivelics (2006) által a hazai
fejlesztésû (OGFA) járvaaprítóval elvég-
zett, gépesített betakarítással kapcsola-
tos mûszaki tapasztalatok a következõk
voltak:

– 1-2 éves állományokban a gép
minden fennakadás nélkül dolgozni tu-
dott, de ezekben az állományokban a
fatömeg alacsony volt: 7-15 t/ha. A be-
takarítás szempontjából a 3-4 éves kort
kell preferálni, hiszen a tatai energetikai
faültetvényekre jellemzõ hálózat esetén
ebben a korban tetõzik az átlagnöve-
dék. Ezekben az állományokban 25-50
t/ha fatömeg mellett az átlagos tõát-
mérõ 3-6 cm (nem ritkák a 7-9 cm-es
átmérõk is) és a faegyedek magassága
4-6 m. Ezekben az állományokban már
elõfordultak fennakadások, amikor
egy-egy nagyobb faegyed került a gép-
be. Összességében azonban alkalmas
volt a gép ezen állományok betakarítá-
sára. 6-7 éves állományban már olyan
gyakorisággal fordultak elõ a gép szá-
mára felapríthatatlan faegyedek (9-10
cm feletti tõátmérõ), hogy fel kellett ad-
ni a próbálkozást.

– A legtöbb kísérletet 3-4 éves állomá-
nyokban végezték, ahol 35-40 t/ha-os
fatömeg esetén a betakarítási hozam 12-
13 t/h-ra adódott (ez megfelel 2,5-3

4. táblázat: A ’Koltay’ nemesnyár klón hozamadatai 

5. táblázat: Az életkor és a vágásforduló hatása a várható bevételekre, összehasonlítva a beta-
karítási költségekkel

Forrás: Ivelics (2006)

Forrás: Ivelics (2006) alapadatai alapján Bai (2006) kalkulációja
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h/ha-os területteljesítménynek), a beta-
karítási sebesség pedig 2-3 km/h között
volt. A traktoron szükséges a mászófo-
kozat, mert ez a sebesség a mászófoko-
zat nélküli traktorok esetén az elképzel-
hetõ legkisebb sebesség, és a munkagép
hiába tudna nagyobb dimenziókkal ren-
delkezõ állományokban is dolgozni, ha
a traktor nem képes olyan lassan halad-
ni, hogy addig, amíg elér a következõ
tõhöz, a faegyedek felaprítása megtör-
ténjen. Mindezen betakarítási jellemzõk
mellett a gépegyüttes kb. 2-3 l gázolajat
fogyasztott minden tonna fa felaprítása
alatt. Ez az érték energetikailag ked-
vezõnek mondható (Eo/Ei=8-10).

– Az elõállított apríték minõségét te-
kintve az OGFA gép nem éri utol a
CLAAS Jaguart, de túlszárnyalja elõdjét,
a diemelstadti Mähhackert. Az elméleti
aprítékhossz 0-10 cm között van, és a
gyakorlatban is az 5 cm-es leggyako-
ribb aprítékhosszal normális eloszlást
követ az aprítékhosszok eloszlása.
(Marosvölgyi, 2004. nyomán)

– Összességében 4 év fölötti állomá-
nyok – jellemzõ hozamadatok esetén –
már túlságosan vastagok ahhoz, hogy a
hazai járvaaprító eredményesen betaka-
ríthassa. Ekkor rendrevágóval kell meg-
oldani a betakarítást, mely után a fa ren-
den szárítható, kötegelhetõ, és ilyen mó-
don szállítható be a felhasználás helyére. 

A gazdasági és mûszaki szempontok
együttes figyelembevételével megálla-
pítható, hogy a Koltay nemesnyárfajtá-
nál – a természeti viszonyok és a sortáv
függvényében – 3-4-éves és 5-szöri ro-
tációban végzett betakarítás tekinthetõ
optimálisnak (Bai et al., 2006).

4. Az energetikai faültetvények
jogi szabályozása

A fás szárú energiaültetvények telepíté-
sének korábban még nem volt hagyomá-
nya hazánkban, ezért ezt a speciális kér-
déskört a jogi szabályozás nem érintette.
Ennek érdekében módosítani fogják az
erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló
1996. évi LIV. törvényt (erdõtörvény)
azért, hogy a fás szárú energiaültetvénye-
ket egyértelmûen külön lehessen válasz-
tani a „hagyományos” erdõktõl. Az
erdõtörvény módosításának közigazga-
tási egyeztetése folyamatban van. 

A tervezet szerint az erdõtörvény 4. §-
ának (2) bekezdése a következõ h) pont-
tal egészül ki:”/E törvény hatálya nem ter-
jed ki a faállománnyal borított földrészle-
tek közül:/ az energetikai célból termesz-
tett fás szárú növényekbõl álló, külön jog-
szabály alapján létesített ültetvényre.”

Ezzel összefüggõen a fás szárú ener-

gianövények létesítésével kapcsolatos
hatósági jogkört nem az erdészeti ható-
ságok, hanem a megyei (fõvárosi) föld-
mûvelésügyi hivatalok látják el, ame-
lyek a fás szárú energetikai ültetvé-
nyekkel összefüggõ hatósági engedé-
lyek kiadásához bekérik a szükséges
szakhatósági állásfoglalásokat. Így
lehetõség nyílik arra, hogy az erdészeti
hatóságok az õshonos fafajokból álló
erdõk védelmében elõírják a szükséges
minimális telepítési távolságot, illetve
amennyiben a gazdálkodó a fás szárú
energetikai ültetvényt felszámolva
erdõvé kívánja azt minõsíteni, meghatá-
rozzák annak feltételeit. A szükséges
szakhatóságok köre kiterjedne a nö-
vény- és talajvédelmi szolgálatra, a ter-
mészetvédelmi hatóságokra, illetve más
szakmailag indokolt szakhatóságra is. 

A fenti követelmények érvényesítése
érdekében az energianövények nyilván-
tartására tekintettel a 117/2005. (XII. 19.)
FVM rendelet módosította az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tör-
vény végrehajtásáról rendelkezõ
109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet.,
mely a következõ f) ponttal egészült ki:
„/Az (1) bekezdésben foglaltakon túl-
menõen fásított terület mûvelési ágban
kell nyilvántartani még:/ a fás szárú ener-
gianövényekbõl (fa, cserje) energetikai
célra létesített ültetvényt.”

Az engedélyezési eljárás menete a
következõ (Varga T. (FVM), 2007):

Telepítési kérelem beadása;
– 15 napon belül értesítés a kérelem

befogadásáról v. hiánypótlás (30 nap);
– engedély kiküldése vagy elutasítása;
– telepítést követõ 15 napon belül

bejelentés a telepítés elvégzésérõl;
– helyszíni ellenõrzés (engedélyben

foglaltak), hatósági nyilatkozat, nyil-
vántartás;

– fenntartás ideje alatti Hatósági
ellenõrzés (pl. változtatás, invazív ter-
jeszkedés);

– felszámolást, helyreállítást követõ
bejelentés 15 napon belül;

– Hatóság helyszíni ellenõrzése (szak-
szerû megszüntetés), Hatósági nyilatkozat.

A kérelem elemei (formanyomtatvá-
nyon):

– azonosító adatok (név, lakhely,
székhely, regisztrációs szám stb.);

– terület azonosító adatai, csatolt do-
kumentumok (bérleti szerzõdés, tulaj-
doni nyilatkozat)

– felvásárlóval kötött elõszerzõdés,
vagy nyilatkozat saját felhasználásról;

– telepítési terv: szaporítóanyag szár-
mazása, alkalmazott technológia, élet-
tartam, 

– felszámolás/megszüntetés során
szükséges intézkedések stb.

Az EMVA-ban (43. cikk, 221.2. alin-
tézkedés) tervezett támogatás a telepí-
tés költségeinek várhatóan 40-50%-ára
nyújt majd fedezetet, utólagos jelleggel,
hektáronként maximált mértékben. Az
energetikai faültetvények tulajdonosai
ezen kívül jogosultak lesznek az ener-
getikai prémium (2007-tõl mintegy 11-
12 eFt/ha) igénybe vételére is. Jelenleg
2500 ha a támogatható területnagyság,
a 2013-ig terjedõ támogatási ciklus vé-
gére a 90.000 ha fás szárú energiaültet-
vény telepítésének támogatását terve-
zik a döntéshozók (Varga T., 2007).

Összefoglalás
A társadalom, a gazdaság, az ipar növe-
kedése egyre több faanyagot igényel,
melyet a természetszerû erdõk a jövõben
már nem tudnak kielégíteni. A rövid vá-
gásfordulójú kultúrerdõk és energetikai
faültetvények termesztése valószínûleg a
legjobb megoldás a természetes és ter-
mészetszerû erdõk tehermentesítésére. A
hagyományos erdõgaz-dálkodás jóléti,
társadalmi funkcióinak ellátására nem al-
kalmasak az energiaerdõk, ám a
faaprítékot fajlagosan jóval kisebb
területrõl, jóval olcsóbban, egyben kör-
nyezetbarát módon képesek elõállítani.
Az eddigi érdekellentétek a jogi szabá-
lyozás átalakulásával valószínûleg elsi-
mulnak, hiszen a hagyományos erdõk
2007-tõl továbbra is az Erdõtörvény, a fás
szárú energetikai ültetvények pedig az
FVM szabályozása alá fognak tartozni.
Meggyõzõdésünk, hogy a két nagyon
eltérõ sajátosságokkal rendelkezõ fás
szárú biomassza a jövõben hasznosan ki
fogja egészíteni egymást.

Fotó: Pápai G.


