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Az erdõgazdálkodás és a fafeldolgo-
zás évtizedek, sõt évszázadok óta
egymásra utalt tevékenység volt.
Nem véletlen, hogy a ma két terület-
nek számító szakma még 50-60 évvel
ezelõtt is közösnek számított és az
alacsony értékû fa feldolgozásának
technológiai fejlõdésével vált végle-
gesen ketté az erdõgazdálkodás és a
fafeldolgozás gyakorlása és szakmai
képzése. Természetesen igaz az is,
hogy az erdõ fája mindenkor (ko-
rábban nagyobb súllyal) szolgálta az
ember energiaszükségleteinek kielé-
gítését is. Ha ez így van, akkor lehet
kérdezni, hogy miért ez a küzdelem
a fafeldolgozás és a fa (biomassza)
energiaipari hasznosítása között?
Erre rövid és egyszerû a válasz:

– Mára az ember energiaigénye olyan
nagyságúra nõtt, hogy annak kielégítése
nemhogy fával, de még egyéb megújuló
energiahordozókkal sem lehetséges. Ez
egyértelmûen azt jelenti, hogy az embe-
riségnek igénybe kell venni a ma már
rendelkezésünkre álló (sõt folyamatosan
fogyó) új energiahordozókat és új ener-
giatermelõ lehetõségeket is.

A mai magyar energiaigény kb. 1500
PJ. Ebbõl az igénybõl,  ha Magyarország
teljes fakitermelését (minõségi rönkkel
együtt),  azaz évi 6 millió nettó m3 = kb. 4
millió atro to fát  csak energiatermelésre
használnánk, akkor is csak ebbõl az 1500
PJ-ból  mindössze 65 PJ-t elégítene ki. 

– Ugyanakkor az emberek fából ké-
szült termékek iránti igénynövekedése
is olyan mértékben nõtt, hogy a koráb-
ban energiatermelésre használt tûzifá-
ból is termékeket szükséges készíteni.

Így hát a mai korban arra kell választ
adnunk, hogy milyen célra hasznosít-
suk az erdõ fáját. Az elmúlt 30-40 év
fejlõdése és egyéb gazdasági, politikai
érdekek a fa energetikai hasznosítását
jelentõsen csökkentette, a feldolgozását
pedig növelte. Az utóbbi 3-5 évben kü-
lönféle okok miatt  (elsõsorban globális
felmelegedés) ez a trend mintha meg-
fordulni látszanék. Ez azonban a már
említett energiamennyiségek okán kí-
vül több más ok kapcsán sem lehetsé-
ges, ill. csak a ma még mûködõ faipar
hátrányára.

Ez a faipar hátrányára megjelenõ je-
lenség európai probléma, de Magyaror-
szágon súlyosabb árnyékokat látszó-
dott vetni a hazai faiparra. Ezért kellett
megszólalnunk ebben a témában már
2003-tól a magyar faipar védelmében.
Azt gondolom a faipar érdekében való
megszólalások (lobbizások) soha sem
szóltak más szakterületek érdekei ellen,
inkább a közös érdekek megtalálását
szorgalmazták.

A téma megvitatását józan alapok
mentén kívántuk  megoldani, amelye-
ket az alábbiakban foglaltunk össze
még 2003-ban:

– Ez a téma Európában, de Magyaror-
szágon is komoly feszültségek forrása lett.

– Szükséges volt, hogy a témában érin-
tett szakmák tájékozottak legyenek a
helyzetrõl, a várható következményekrõl
(a teljes faipar, energiaipar, erdõgaz-
dálkodás).

– Minden politikai alapon hozott elvi
döntést az érintett területek szakembe-
reinek kell a lehetõ legoptimálisabban
megoldani.

– Természetesen nem arról kellett és
kell beszélni, hogy energetikai célra ne
használjanak fát, hanem arról, hogy an-
nak használata miatt ne lehetetlenüljön
el mûködõ más iparág, hogy ne kelet-
kezzen nemzetgazdasági kár (hiszen
Magyarország ehhez nem elég gazdag),
sõt ha lehet nemzetgazdasági haszon
legyen belõle.

– Meg kellett ismernünk és értenünk
egymás gondjait és érdekeit, így

• az erdõgazdálkodók érdekeit (ma-
gasabb jövedelmezõséget szeretnének),

• erõmûvek környezetvédelmi mû-
ködési gondjait, de a faipar hosszú távú
mûködési érdekeit is,

• figyelemmel kell lenni a környe-
zet- és természetvédõk által jelzett gon-
dokra is.

Azt gondoltuk, hogy ezen érdekek
összehangolásával kell megfelelõ ál-
lami szabályokat hozni. Úgy ítéljük
meg, hogy ezen közös érdekeket a
létrejött szabályok nem jól vették fi-
gyelembe, és a szükséges feltételeket
sem vizsgálták meg, és így nem is te-
remthették azokat meg. Bár ennek
az energetikai hasznosításnak a nö-
vekedése mára állni látszódik, ezen
szabályok korrekciója véglegesen
még ma sem történt meg.

A fa energetikai hasznosításának
elõzményei

Alapindok
Többször számba vettük az elõz-

ményeket, ami a fa energetikai haszno-
sításának irányába hatott. Ezeket itt és
most nem kívánom részletezni. Az
alapvetõ ok a kiotói egyezmény kap-
csán a CO2-kibocsátás csökkentése volt.
Ezen csökkentés érdekében elõtérbe
kerültek a megújuló energiaforrások,
amelyek közé a biomassza mint ener-
giahordozó is bekerült. A fa, pedig bio-
masszának számított a rendszerben. Bár
a „biomassza” elégetése során ugyan-
úgy CO2 kerül a légtérbe, mint bármely
más fosszilis energiahordozó esetén, de
mivel elvileg a biomassza megtermelé-
se során le is bontja a légkörben lévõ
CO2-t, megújuló energiaforrásnak szá-
mít. Már a CO2 lebontása sem teljesen
igaz, de az biztosan CO2-t eredményez
a légkör számára, ha az eddig a faipar-
ban feldolgozott fa ezután energia cél-
jára hasznosul. Ez az alapindokot teljes
egészében megszünteti. Többször kifej-
tettük, hogy az alapindok teljesülését az
segítené leghatékonyabban, ha fából
minél több használati eszköz készülne. 

Az EU elvárás Magyarországgal szemben
Magyarország az EU-val szemben

2010-re vállalt elvárásokat már 2005-
ben teljesítette, így:

– a CO2 2010-re vállalt 6%-os csökke-
nését már 1995-re több mint 25%-kal
csökkentette,

– a 2010-re vállalt összesen 6%-os
megújuló energiatermelést gyakorlati-
lag 2006-ra teljes egészében teljesítette.

Gazdasági Minisztérium megújuló
energia-hasznosítást támogató

programja
A fenti program 2000-ben jelent meg,
amelynek gyakorlati végrehajtási ren-
delete 2002 decemberében készült el.

Ez a rendelet mondja ki, hogy
– a megújuló forrásból (biomasszá-

ból) termelt villamos energia átvétele
kötelezõ (nincs piaci értékesítési gond)

– a biomasszából termelt villamos
energia árát hosszú távra szabályozza
és a mindenkori piaci ár közel dupláját
fizette érte és ezen árat a inflációval ará-
nyosan folyamatosan növeli. Ezt termé-
szetesen csak költségvetési támogatás-
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A fa energetikai felhasználásának hatása
a faiparra, illetve a nemzetgazdaságra
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sal lehet megvalósítani, amely támoga-
tások nagysága 2004-re már 16 milliárd
forint, 2005-ben 31 milliárd forint, 2006-
ra elérte a 60 milliárd forintot.

Miután Magyarországnak egyéb
lehetõsége nem volt megújuló energia-
termelésre, ennek döntõ része bio-
masszából, gyakorlatilag faanyagból
valósult meg.

A faipar gondja ezzel a programmal
Kezdettõl fogva jeleztük, hogy ez az a
program, amely a magyar faipar ellehe-
tetlenüléséhez vezethet. Az okok pedig
az alábbiak:

– A támogatás ugyan biomassza fel-
használására szól, de kezdettõl fogva
tudtuk, hogy amire ez megvalósul, csak
és kizárólag fát jelent a biomassza. A
biomassza-program igénybevétele ér-
dekében olyan szimpóziumok, konfe-
renciák, gyakorlatilag propaganda zaj-
lott, amely a szakmán kívüliek számára
azt sugallja, hogy ebbõl a biomasszá-
ból, azaz a fából korlátlan mennyiség
áll rendelkezésünkre, ami természete-
sen messzemenõen nem igaz.

– Az állam beavatkozik a piacba az
energiaipar javára (kötelezõ áramátvétel,
termékár a  piaci ár közel kétszerese).

– Ezzel szemben a faipar a nemzet-
közi piac szabályai szerint tud csak mû-
ködni és értékesíteni.

– A szabályozás megjelenése elõtt
nem végeztek mindenre kiterjedõ
elemzést (vagy végeztettek), hogy ez a
szabályozás hová vezethet, milyen kö-
vetkezményei lesznek. (Az FM és a
GKM között ebben az ügyben folyama-
tos vita volt és gyakorlatilag ez az elem-
zés a mai napig nem készült el.)

– A támogatásra ítélt biomassza
erõmûvek kapacitását 50 MW felsõ ha-
tárral húzták meg. (Ez a határ Németor-
szágban például 20 MW, efölött nincs
támogatás.) Ez egyértelmûen a ’60-as
évek öreg erõmûvi blokkjainak érdeké-
ben született. Ez a teljesítménynagyság
egyúttal gátja a valódi (nem csak fa)
biomassza hasznosításnak is. (Erõmûvi
technikai berendezések alkalmatlansá-
ga, nagy  szállítási távolságok stb.)
Ezen régi erõmûvek az elégetett fát
mindössze 26-28%-ban hasznosítják el-
avult hatásfokuk miatt.

Néhány érv a faanyag ésszerû
hasznosítása mellett

Többször részletesen kifejtettük és ele-
meztük konkrét adatokkal, hogy a fa-
anyag feldolgozása:

– lényegesen  nagyobb hozzáadott
értéket teremt,

– lényegesen több munkahelyet biz-
tosít,

– a CO2-kibocsátás ebben az esetben
a legkisebb, azaz nulla

– nem gerjeszt szélsõséges helyzete-
ket az állami támogatás, mintha a fa-
anyagot energetikai célra használtuk
volna.

A hazai fakitermelés lehetõségei
és realitása

Többen, többször bemutatták, hogy a
magyar erdõkben lévõ elméleti 12 millió
bruttó m3-es faanyag-növekedés nem
termelhetõ ki 100%-ban. Az okok külön-
bözõk, de az egyértelmûen látszódik,
hogy 1991-tõl egészen 2006-ig az évi ki-
termelés gyakorlatilag a bruttó 7 millió
m3 körüli értéken tudott csak teljesülni.
Ennek meghatározó okai vannak, ame-
lyet én itt és most nem kívánok részletez-
ni, de a tények ezt bizonyítják.

Egyéb biomassza-termelés és
energetikai célú felhasználása

Kezdettõl fogva az energetikai haszno-
sítást támogató személyek és konferen-
ciák arról beszéltek, hogy a magyar
mezõgazdasági területeken az erdõ fá-
ját kiváltó, különféle biomasszát ter-
melõ programok indulhatnak be. Ezen
programokkal két alapvetõ probléma
van 2007 márciusában.

az egyik: ezek a programok gyakor-
latilag nem léteznek, kis területeken
lévõ kísérleti tevékenység zajlik,

a másik: a ma mûködõ energiater-
melõ berendezések az ilyen jellegû bio-
massza eltüzelésére alkalmatlanok.

Milyen hatással lehet a GKM
megújuló programja a magyar fa-

iparra
A program megjelenése után kétféle ha-
tást prognosztizáltunk e tekintetben. Ha
ez csak Magyarországon zajlik, akkor
elõbb-utóbb a magyar faipar teljességé-
ben leépül. Ha ez egész Európában, de
döntõen Közép-Európában is zajlik, ak-
kor ennek a programnak a következ-
ménye a faanyagok drasztikus drágulá-
sa, minek következtében a faipari ter-
mékek is megdrágulnak, benne a búto-
rokkal együtt. A faipar termékeinek
drágulásával egy idõben a faipar szá-
mára megfizethetõbbé válik a fa, mint
alapanyag, amely majd eléri, vagy ne-
tán meghaladja az energetikai célokra
(támogatás okán) nyújtott magasabb fa-
anyagárakat. 

Ma, 2007 márciusában egyértelmûen
kezd látszódni, hogy ez a második fo-
lyamat zajlott le az elmúlt évek során,

azaz jelentõs áremelkedések történtek
oly módon, hogy ma a faipar, illetve a
falemezipar már magasabb árakat is ké-
pes kínálni az erõmûvekhez képest a
fáért. Egyértelmûen látszik, hogy min-
denre kiterjedõ elemzés helyett a
keletkezõ problémát a piac szabályai
oldották, ill. oldják meg és ez nem biz-
tos, hogy jó az országnak.

Mai energetikai helyzet
Az elmúlt években az üggyel foglalko-
zó szakemberek és politikusok eljutot-
tak odáig, hogy a fának, mint energia-
hordozónak mennyiségi korlátai van-
nak, s ennek következtében a fa, mint
biomassza energiahordozó, korlátozott
módon kap engedélyt, ill. támogatást.
További biomassza energetikai támoga-
tások akkor születhetnek, ha a szabad
földterületeken ilyen ültetvények ter-
mõre tudnak fordulni. Ez azonban ma
még mindig elõkészítetlen termelés
szempontjából is, és a berendezések ki-
fejlesztése szempontjából is.

A fa feldolgozásával kapcsolatos
álláspont megfogalmazása

Még 2003-ban az erdõ fájának hasznosí-
tásával egy józan, logikus álláspont fo-
galmazódott meg bennem és munkatár-
saimban közösen. Ez az álláspont ma is
érvényes és ezt az öt pontot befejezésül
megismételjük.

1. A fa elsõsorban a faipar nyers-
anyaga kell, hogy legyen, mint a
legkörnyezetkímélõbb, legegészsége-
sebb anyag az ember használati eszkö-
zei között. Ezzel a felhasználással szol-
gáljuk a legjobban Kiotó szellemét is,
hiszen a CO2 szén formájában tartósan
tárolódik a használati eszközökben.

2. A fa másodsorban tûzifa a lakos-
ság számára.

3. És ha marad vagy megteremtjük a
feltételeit (telepítésekkel, öregfa-begyûj-
téssel, energiaültetvényekkel, egyéb lágy
szárú ültetvényekkel stb.), akkor haszno-
sítsuk erõmûvi energetikai célokra is.

4. Az egyéb biomassza anyagok fel-
használásának technikai fejlesztésére (a
mai tüzelõberendezések gyakorlatilag
csak a faaprítékot képesek eltüzelni)
van szükség, az alapanyaghoz igazodó
reális (5-10 MW-os) kapacitások meg-
valósításához is. 

5. Tudomásul kell venni, hogy a bio-
masszából készült energia (és minden
megújuló energia) még sokáig jóval
drágább lesz a mai hagyományos ener-
giahordozók energiájánál. Ezért ennek
alkalmazását az ország gazdasági erejé-
hez kell igazítani. 
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Történeti áttekintés
A pécsi PANNONPOWER HOLDING
Vagyonkezelõ Rt., a kazincbarcikai AES
Borsodi Energetikai Termelõ és Szolgálta-
tó Kft., valamint az ajkai Bakonyi Erõmû
Rt. tagságával 2004. december 2-án meg-
alakult a biomassza tüzelõanyagot fel-
használó erõmûvek egyesülése. Az Egye-
sülés székhelye Pécsett van, elnöke a
PANNONPOWER HOLDING Rt., elnök-
vezérigazgatója, Somosi László. 

A társaságok gazdasági tevékenysége-
ik összehangolására, együttmûködésük
erõsítésére és szakmai érdekeik egységes
képviseletére hozták létre az egyesülést.
Közös érdekük érvényesítése mellett ter-
mészetesen feladatuknak tekintik a szabá-
lyozó hatóságokkal partneri viszony kiala-
kítását, a megújuló energiához kapcsoló-
dó jogszabályi háttér fejlesztésének elõ-
mozdítását – melynek keretében a BEE te-
vékeny szerepet vállalt a VET Vhr és
kötelezõ átvételi rendeletek GKM/MEH
egyeztetõ tárgyalásain –, illetve a lakosság
hiteles tájékoztatásában való közös sze-
repvállalást. 

Céljuk továbbá az energetikai ültet-
vények telepítési és támogatási rend-
szerében való aktív közremûködés,
amelyet többek között szakmai tapasz-
talataik megosztásával érhetnek el. 

A kitûzött célok elérése érdekében –
az elmúlt évben – számos prezentáció-
ra, megbeszélésre került sor a környe-
zet- és gazdaságpolitika, illetve az ag-
rárpolitika meghatározó szereplõinek
megszólításával. 

A Biomassza Erõmûvek Egyesülése
megalakulása, az év közbeni tevékeny-
sége a média számára is érdeklõdésre
tartott számot, hiszen 2005-ben össze-
sen 37 cikkben, tudósításban említették
közvetlenül az Egyesülést, vagy csak a
három erõmûvet telephely szerint. Ez
átlagosan, havonta három megjelenést
jelent, ami jónak mondható.

A BEE célja, hogy ... 
• kerüljön kidolgozásra és alkalmazásra
az energiaültetvények termelési, telepí-
tési és támogatási rendszere, valamint a
mezõgazdasági és erdészeti hulladékok
begyûjtésének támogatási rendszere,
hogy mûködési stabilitást és jövõbeni

perspektívát nyújtson a biomassza
erõmûveknek és a biomassza- termelés-
ben és ellátásban dolgozóknak;

• teljesíteni tudjuk a megújuló ener-
giákból termelt villamos energiára tett
európai uniós vállalásokat, kötelezett-
ségeket. 

A BEE feladata
•  A tagok közös szakmai érdekeinek
érvényesítése, véleményformálás, in-
formációs kapcsolat kialakítása és mû-
ködtetése a szabályozó hatóságokkal, a
döntéshozókkal, valamint a szakmai
szervezetekkel.

• A biomasszát felhasználó erõ-
mûvek befektetési biztonságának növe-
lése.

• Aktív közremûködés az energiaül-
tetvények telepítési és támogatási rend-
szere feltételeinek kialakításában, a jog-

szabályi háttér megteremtésében, fej-
lesztésében.

• Az Egyesülés tagjai közötti együtt-
mûködés hatékonyságának javítása, a
szakmai tapasztalatok megosztása és al-
kalmazásuk elõsegítése.

• Közös, illetve egyeztetett kommu-
nikáció kialakítása, szoros kapcsolat ki-
építése és mûködtetése a médiával.

•  A lakossági tájékoztatás rendsze-
rének kialakítása, mûködtetése, a köz-
vélemény formálása.

A biomassza erõmûvek létrehozása
az erdészet számára jelentõs lépés volt,
mert az általuk felhasznált és az
erdõgazdálkodók által számukra érté-
kesített tûzifa mennyisége és legfõkép-
pen az évtizedes alacsony ára jelen-
tõsen megemelkedett. A kedvezõ tûzi-
fa-ár stabilizálta az erdõgazdaságok
pénzügyi–gazdasági tevékenységét.

KÖZLEMÉNY
A MTESZ Aranyokleveles Mérnökök Körének vezetõsége
tájékoztatja tagjait, hogy 2007. április 1-tõl minden hónap
második szerdáján 10.00 órai kezdettel a MTESZ székház
(Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6-8.) III. em. 337. sz. tár-
gyalója rendelkezésre áll klubnapok és elõadások tartására.

Az eddigiektõl eltérõen az egyes klubnapokon határozzuk
meg a következõ találkozás napirendjét, ami lehet kötetlen
beszélgetés vagy felkért elõadás.

Tájékoztatom a tisztelt tagságot, hogy mindennemû kéréssel
kapcsolatosan a MTESZ Titkárságon készséggel áll ren-
delkezésre Rajnainé Gazda Györgyi (tel.: 4747-995)
8.00–15.00 óráig.

Váncsa Jenõ
A Kör elnöke


