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A harmadik oldal

Az elmúlt néhány esztendõ hazai fapiacának robba-
násszerû változása egyszer minden bizonnyal meg-
kapja majd a „történelmi léptékû” minõsítést.

A folyamat kezdetérõl, az odavezetõ útról, a kialakult
helyzetrõl és talán a jövõ lehetõségeirõl is szeretnénk áttekin-
tést adni – széles körbõl megszólított hozzáértõk tollából eredõ
írásokkal. Elsõdleges célunk a faalapú energiatermelés szak-
területén való tisztánlátás elõsegítése.

Az írások tanúbizonyságot adnak arról, hogy mérföldkõ
ugyan a három nagy erõmû alapanyagbázis-változtatási
szándéka, de ezt már korábban, jelentõs eredményeket pro-
dukáló kutatások, megvalósult projektek és számos más, a
megújuló energia kiaknázásán, elfogadtatásán munkálkodó
kutatóbázis, szervezet és hivatal produktumai elõzték meg.
Sõt: ekkor már az Európai Unió felé tett kapcsolódó vállalása-
ink is elvárásrangon szerepeltek!

Kritika lehet a kommunikációnkra nézve, hogy a tárgya-
lások beindítását követõen, a szükséges engedélyek beszerzé-
sének idõszakában bárhol megjelentünk, az illetékesek elsõ,
ijedt kérdése az volt, hogy: „Most akkor kivágják az erdõket,
hogy elégethessék a fát az erõmûvek?”

Eltérõ vélemények alakultak ki a szakmán belül. A közvé-
leményt nem tájékoztattuk idõben és megfelelõképpen, ennek
„eredménye” a mai napig érezhetõ.

Egyesületünk Megújuló Energia Szakosztálya örömmel – és
az ügy nagyságrendjéhez illõ alázattal – fogadta azt a hírt,
hogy lapunk egy teljes számot szán a fabázison alapuló ener-
giatermelés témakörének. Megnyithatjuk ezzel a lehetõségét a
korrekt – és már talán letisztult – véleményalkotásnak, szere-
pünk meghatározásának, és – ne legyünk álszerények – a
szakma elért eredményei bemutatásának!

Nem tisztünk a következtetések összegzése, de négy gondo-
latot közzéteszünk:

– a rangjára emelt tûzifaválaszték robbanásszerû árválto-
zása nem befolyásolta és nem befolyásolhatja károsan erde-
ink állapotát, sõt a többletbevétel erdõbe való visszaforgatása
azt javíthatja,

– Magyarország csak erdõgazdálkodásunk együttmûködé-
sével tudja teljesíteni a megújuló energia részarány-növeke-
dés terén tett uniós vállalását. Erre alapozva szakmánkat
pozicionálni lehet és kell,

– a kialakult felvevõpiac ösztönzi az erdõtelepítést, vala-
mint lehetõséget adhat  fás szárú energiaültetvények létreho-
zására is,

– az újszerû gazdálkodási formák referenciáinak hiányos-
sága intse kellõ óvatosságra az illetékes szakembereket!

A Szerkesztõbizottság megkeresésére, a Szakosztály közre-
mûködött a lapszám anyagainak szervezésében és összeren-
dezésében. Közösen kértük fel a szakmán belüli és kívüli
szakembereket, tiszteljenek meg bennünket ismereteikkel, vé-
leményükkel, kritikájukkal.

Az Egyesület Megújuló Energia Szakosztálya és a
Szerkesztõbizottság nevében: 

Jung László Haraszti Gyula
szakosztályelnök SZB elnök
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében mintegy 60 milliárd fo-
rintot szán az agrártárca a klasszi-
kus erdõtelepítésre és energiaültet-
vények létesítésére. 
Gõgös Zoltán államtitkár szerint
az erdészetek piaci helyzetét nem
veszélyezteti, hogy legalább 100
ezer hektáron kívánnak energiaül-
tetvényeket telepíteni. A megújuló
alapanyagok felhasználási arányá-
ra vonatkozó 20 százalékos uniós
vállalás teljesítéséhez Magyaror-
szágnak minden forrást ki kell
használnia. 
Az alábbi interjút – az Erdészeti La-
pok felkérésére – Hlavay Richárd
újságíró (Figyelõ, Info Rádió, ener-
giainfo.hu) készítette:

– A bioüzemanyagok energiamérle-
ge közismerten negatív…

– .…nem negatív, a biodízel – a befek-
tetett energiához viszonyítva – hoz-
závetõlegesen plusz 45, a bioetanol plusz
20 százalékot jelent. Sõt, ezen lehet javíta-
ni, attól függõen, hogy az az energia, ami-
vel készül az etanol vagy a biodízel, mi-
lyen energia. Ha hulladékhõt használunk,
és van ilyen törekvés, akkor jobbak ezek
a mutatók, hiszen egy egyébként elve-
szett hõenergiát hasznosítunk. A biodízel-
nél pedig – fõleg, ha hidegen sajtoljuk –
nem lehet negatív a mérleg. A láncban a
biodízelnél az egyetlen külsõ energia a
présgép villamosáram-felvétele. 

– Ha bioenergiáról beszélünk, az
FVM szerint mivel kell számolni hosszú
távon Magyarországon?

– Elég széles a pálya. Amire direktí-
vák vannak, azok az üzemanyagok.
Ezekkel azért is foglalkozni kell, mert a
piacvédelem fokozatosan megszûnik a
gabonaféléknél, ami azt is jelenti, hogy
a búza, de fõleg a kukorica, nem élvez
majd piacvédelmet. Ettõl kezdve vi-
szont az a felesleg, ami Magyarorszá-
gon évi 2-2,5 millió tonnára tehetõ…

– …és ha ez inkább nem is teremne
meg?

– Ha nem teremne meg, akkor 600
ezer hektáron nagyon mást kellene csi-
nálni, ami szintén egy izgalmas kihívás
volna.

– Például energiaültetvény nem le-
hetne a helyén?

– Arra ezen a területen felül is szük-
ség van még, és nem gondolom, hogy a

jó kukoricatermõ területeken kellene
energiaültetvényt csinálni. 

– Sokszor hallani, hogy talán luxus
kenyérgabonából üzemanyagot gyár-
tani…

– Nincs is ilyen szándék, a kenyérga-
bona szóba sem jöhet etanol-alap-
anyagként. Csak beteg termény kerül-
het szóba, a kenyérgabona túl értékes
és drága is ehhez.

Ma úgy tûnik, hogy évente 700-800
ezer tonna etanolt tudunk elõállítani,
ebbõl nagyjából 200 ezer lehet a hazai
igény. 

– Az FVM elképzelése szerint hol a
fás szárú biomassza helye ebben az
ágazatban? 

– Ami kialakult, az az erõmûvi fel-
használás, ezt sokan vitatják. Ennek is
megvan azonban a maga helye, azt gon-
dolom. Ezt tette lehetõvé a technika, a
régi, „szenes” erõmûveket nem lehet
másként átállítani. Nem mondom, hogy
nem lesz olyan erõmû, ami a lágy szárú
növényeket is tudja kezelni, de ez nem
holnap lesz még. Ugyanakkor nyilván-
való, hogy egyetlen fával sem vágtunk ki
többet azért, hogy az erõmûvekben le-
gyen mivel tüzelni. Olyan fát vittünk az
erõmûvekbe, amit korábban olcsón Olasz-
országba exportáltunk. Az erdészetek
sem ostobák, nyilván nem az értékesebb
bútoripari alapanyagot adták oda az
erõmûveknek. Ami fejleszthetõ, az
erdõkben a kitermelés után ottmaradt
anyagok, az ún. „apadék” felhasználása.
Vannak már erre irányuló kísérletek – a
kötegelés például –, az ehhez szükséges

gépek, berendezések támogatása be is
került a fejlesztési programba. 

– Tehát az erdészetek számíthatnak
ilyen jellegû támogatásra a tárcától? 

– Igen, bár az a probléma, hogy az ál-
lami erdészetek nagyon nehezen tudnak
ilyen forrásokhoz jutni, az alvállalkozóik
viszont könnyebben. Azt is meg kell
gondolni, hogy az adott ültetvényt mi-
lyen technológiával, kötegeléssel vagy si-
lózással hasznosítják, mert ennek
megfelelõen kell kialakítani. Az ágazat-
nak igen fontos volna, hogy az energiaül-
tetvények területe legalább az elsõ há-
rom-négy évben elérje a 100 ezer hektárt,
ez részben megoldaná a három
erõmûnek (Pécs, Kazincbarcika és Ajka)
akár a fejlesztési elképzeléseit is, és talán
jó mintát adhatna a kisközösségi
fûtõmûveknek, hogy a gázt hogyan lehet
kiváltani, automata apríték-kazánokkal.

– Számolnak-e azzal az erdészeti
biomassza-mennyiséggel, ami ma is
bekerül az erõmûvekbe? Ennek az érté-
kesítése az erdészetek számára fontos
pénzügyi forrást jelent…

– A kettõnek, vagyis az energiaültet-
vényeknek és az erdészeteknek meg
kell férni egymás mellett, mert igen
nagy az igény a fára, export-ágon is. A
most mûködõ biomassza-erõmûveknek
is vannak már ellátási gondjaik, a mos-
tani kapacitást sem tudják mindig alap-
anyaggal fedezni az erdõgazdaságok,
és bõvíteni szeretnének. 

Azt mondtuk, most 100 ezer hektár-
nyi energiaültetvényre van forrásunk,
ebbõl 60 ezer hektárt elvinnének a

Szükség van az erdész értelmiségre
Interjú Gõgös Zoltánnal, az FVM államtitkárával

Fotó: Pápai G.
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mostani biomassza-erõmûvek, amelyek
már szervezik ezt a tevékenységet ma-
guk köré. A „normál” erdõtelepítések
mellett, ami évi 15 ezer hektárnyi szán-
tóföld erdõsítését jelentheti. Ez sok tíz-
ezer embernek adhat munkát, fõleg vi-
déken, az alacsonyabb képzettségû
munkavállalók körében. De ehhez meg
kell szervezni az integrációt, a szállítást,
a tárolást. 

– Mennyi támogatás juthat összesen
erre a célra?

– Egy kasszánk van – erre a célra 5-6
milliárdot számolunk évente – a hagyo-
mányos erdõtelepítéssel együtt össze-
sen 10 milliárd. A megoszlás attól függ,
melyikre mekkora igény lesz.

– Van azért arra vonatkozóan irány-
szám, hogy klasszikus erdõtelepítésre
mennyit kellene fordítani?

– Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv idõszakában 60-70 milliárd körüli
összeget.

– A biomassza-felhasználásban az
erdészeteknek, akikre most alapozódik
ez a program, 5-10 éves távlatban lesz
komolyabb szerepük?

– Úgy gondolom, semmiféleképpen
nem kell kisebb szerepet vállalniuk,
mert belép egy újabb távlati cél is. Ma-
gyarország a 20 százalékos „megújuló”
részarányt támogatja, aminek 2013. utá-
ni fejlesztési forrásait egyelõre nem lát-
juk, ehhez akkora fejlesztés kell…

– … mekkora?
– Több ezer milliárd 2020-ig. Nagyjából

2013-ig látjuk a programot, ezzel el lehet
érni egy 13 százalékos mértéket, amiben
minden benne van. Az utána következõ
hét évre szóló uniós forrásokat nem látjuk
még. Mindenesetre, teljesen újjá kell írni a
középtávú energiastratégiát, amiben
ugyan már szerepelnek a  „megújulók”,
de nem ilyen mértékben: a 2020-as cél 15
százalék volt eredetileg. Ha több kell, ah-
hoz nyilván szükség van beruházásokra.
Amihez vannak, ill. lesznek befektetõk, az
az üzemanyagok elõállítása. Ezen a terüle-
ten van közösségi irányelv, itt nagyobbak
a lehetõségek. Hogy az erõmûveknél mi-
lyen megoldások lesznek, mik lesznek
vonzóak – a hulladék, az erdészeti anya-
gok, vagy az ültetvények – azt még nem
nagyon látni, a technológia még változik.

– Ebben a 20 százalékos vállalás-
ban mekkora szerepe lehet az agrári-
umnak?

– Azt gondolom, hogy ennek a har-
madát „tudja” a szél, a víz és a geoter-
mia adni, és kétharmadát az agrárgaz-
daságnak kell produkálni.

– Képes is lesz erre az ágazat? Meg
vannak ehhez a szükséges források?

– Igen. Ha megszületnek a szüksé-
ges döntések, meg lehet mozdítani a
kutatás-fejlesztést az üzemanyagok ese-
tében is, úgy, mint a napenergiában, ill.
a szélenergia-felhasználás bõvítésének
területén. 

– A tárca számít-e az erdész értelmi-
ség részvételére a részletek kimunkálá-
sában?

– Ez nyilvánvaló. Vannak számítása-
ink, hogy hogyan érjük el az említett 20
százalékot, ehhez azt is el kell dönteni,
mi lesz az alapvetõ energiabázis, mit
kezdünk Pakssal, lesznek-e újabb blok-
kok. Kérdés, hogy mit tudunk az agrár-
gazdasági túltermeléssel kezdeni,
mennyire tudjuk az állattartás felé moz-
gatni az embereket.

A szolnoki székhelyû Nagykunsági Er-
dészeti és Faipari Zrt. teljes Jász-
Nagykun-Szolnok és Dél-Pest megyére
kiterjedõ mûködési területén fás szárú
biomasszát felhasználó üzem jelenleg
még nem található. Elõrehaladott tár-
gyalások folynak egy Szolnok környé-
kén létesítendõ, faaprítékot is használni
tudó hõerõmû felépítésérõl.

A hõerõmûben felhasználható
faaprítékkal kapcsolatos mennyiségi és
minõségi igényeknek megfelelõen, a
társaságnál megújuló energiaforrásként
az eddig is megtermelt, de nem haszno-
sított faanyag kerülhet szóba:

– Az évente végrehajtásra kerülõ 700
hektár véghasználat során mintegy 25-30
ezer m3 vágástéri hulladék és vékonyfa
keletkezik. Ennek a fatömegnek jelenleg
csak 25-30%-a, fõleg a kemény lombos
akác – hasznosul a lakosság felé történõ
értékesítés formájában, a többi faanyag
tuskóprizmákba kerül betolásra, illetve
égetéssel kerül megsemmisítésre.

– A véghasználatokat követõen az
erdõs sztyepp klímából adódóan az
erdõfelújítások – a természetes akác és
hazai nyár gyökérsarjaztatások kivételé-
vel – mesterséges úton végezhetõk el.
Az erdõfelújítások érdekében végzett
évi 550-600 ha teljes talaj-elõkészítés

során 20-25 ezer tonna tuskó keletkezik
ami szintén a tuskóprizmákba kerül be-
tolásra. 

A hõerõmû megépüléséig és az álta-
la támasztott igények megismeréséig a
társaság folyamatosan figyeli és keresi a
fenti faanyagok megújuló energiafor-
rásként való felhasználását.

A már meglévõ erdõterületeken meg-
termelt biomasszán kívül másik lehetõség
a megújulóenergia-termelésbe történõ
részvételben a létesítendõ energiaültevé-
nyek telepítésében való részvétel. Mivel a

társaság az érvényben lévõ törvényi
elõírások alapján termõföldtulajdonnal
nem rendelkezhet, a kezelésében lévõ ál-
lami tulajdonú, nem erdõ mûvelési ágú
területek pedig nem alkalmasak energia-
ültetvény létesítésre a részvétel lehetõ-
ségét a magán-földtulajdonosok számára
történõ szaporítóanyag-értékesítésben, il-
letve az ültetvények tervezésében, teljes
kivitelezésében látja.

Hajnal Imre
termelési és kereskedelmi

vezérigazgató-helyettes

Biomassza-hasznosítás a NEFAG Zrt.-nél

A Forst und Holz német erdészeti szaklap
teljes novemberi számát az akác
kérdésének szentelte. Olvashatunk benne
a fafaj térnyerésérõl, természetes
növekedésérõl, a szaporítóanyag-elõál-
lításról és a kitermelt faanyag fel-
használásáról. Nyolc oldalt szentel a lap a
magyar szerzõk tollából megjelent írások-
nak. A szerzõk között találjuk az ERTI
részérõl Führer Ernõt, Rédei Károlyt,
Osváth-Bujtás Zoltánt, Veperdi Irinát,
valamint a Nyírerdõ Zrt.-tõl Sári Zsoltot.

A grafikonokkal, térképi és fotómel-
lékletekkel gazdag írásokból mindent

megtudhatunk, amit az akáctermesztés-
sel és -felhasználással kapcsolatban
tudnunk kell. A magyar szerzõk által írt
cikkek terjedelme bizonyítja, hogy
akácnagyhatalom vagyunk.

Csak remélhetjük, hogy nem
következik be az a klímaváltozás,
melynek következményeként ez a
nagyhatalmi státusz erõsödni fog. De
bárhogy is történjen, az akáccal kapcso-
latban elért tudományos ismereteinket
és piaci pozícióinkat a lehetõ legered-
ményesebben ki kell használni.

Ref.: Pápai Gábor

A klímaváltozás és az akác



Összefoglalás – Erdeink fejlõdését
nagyban befolyásolja az éghajlat ala-
kulása. Márpedig az emberi tevé-
kenység fokozódása miatt ez a feltétel
egyértelmûen változóban van. Febru-
ár elején tette közzé az ENSZ Klíma-
változási Kormányközi Bizottsága
(IPCC) Negyedik Értékelõ Jelentését.
Tanulmányunk röviden ismerteti e
sommás megállapítás tudományos
hátterét, valamint a Jelentés globális
és regionális elõrebecsléseit. Az utób-
bi léptékben négy módszercsoport
rendre 25, 21, 17, illetve 5 eredményé-
nek szembesítésével immár egyértel-
mû képet rajzolhatunk a hõmérséklet
és a csapadék évszakos és éves válto-
zásairól hazánk területén. Írásunk vé-
gén – Mátyás Cs. (2004) munkáját fel-
használva – röviden kitérünk az ebbõl
fakadó alkalmazkodási feladatokra is
az erdõgazdálkodásban. 

1. Bevezetés
A közvélemény régóta várta ezt az
összefoglaló áttekintést, ami egy hat-
éves munka lezárása. Az IPCC (2007)
ezt megelõzõen 2001-ben adott közre
ilyen átfogó jelentést, amit világszerte
minden szakmai és döntéshozói fórum
kiindulási alapnak tekintett. Az IPCC-t
az ENSZ Környezeti Programja (UNEP)
és a Meteorológiai Világszervezet
(WMO) hozta létre 1988-ban. 

A várakozást nemcsak az eltelt idõ,
de az idõközben napvilágot látott két-
ségek is fokozták. Gondoljunk csak ar-
ra az amerikai döntésre, amellyel a
Bush-kormányzat 2002 decemberében
az IPCC-tõl független, amerikai kutató
és szintetizáló programot indított. Nem
sokkal ezután, 2003 októberében ké-
szült az a Pentagon-jelentés (Schwartz
és Randall, 2003), amely a felmelegedés
helyett egy kialakuló jégkorszak termé-
szeti, gazdasági és katonai (!) kihívásait
elemzi végig, teljes komolysággal. Vé-
gül, alighogy napirendre tértünk a jég-
korszak lehetõsége felett, újabb izgal-
mas közlemény (Stainforth D. A. et al.,
2005) jelent meg arról, hogy a világ
százezernyi pihenõ számítógépe ki-

használásával úgy tûnt, a földi éghajlat
akár háromszor olyan érzékeny lehet a
szén-dioxid megduplázódására, mint
ahogy ezt eddig gondoltuk. Mind-
ezekrõl részletesebben lásd Bartholy és
Mika (2005) tanulmányát. 

A jelen összeállítás a legutóbbi jelen-
tés nyomán mutatja be, hogy mennyire
egyértelmûek a közelmúlt és a
következõ évtizedek globális változá-
sai, milyen éghajlati változás követke-
zik ebbõl a Kárpát-medencére. Írásun-
kat annak rövid összegzésével zárjuk –
Mátyás (2004) írása alapján –, hogy mi-
lyen feladatokat ad mindez a hazai er-
dészet számára. 

2. Az IPCC Jelentés globális
sarokszámai

Az egyelõre csak az Interneten
(www.ipcc.ch) közzétett anyag a klíma-
változás elsõ kérdéskörét, a „Termé-
szettudományos Alapok”-at tekinti át. A
Jelentés tapasztalati tények sokaságával
erõsíti meg azt a tényt, hogy Földünk
éghajlata folyamatosan, sõt gyorsuló
ütemben melegszik, s hogy ezért az
utóbbi évtizedekben egyértelmûen már
az emberi tevékenység a felelõs. 

A Jelentés az éghajlat jövõbeli alaku-
lásával kapcsolatban csak a több fokos
melegedést tekinti reális alternatívának,
aminek a mértéke attól függ, hogy mi-

korra és milyen mértékben sikerül világ-
méretekben visszafogni az üvegház-gá-
zok kibocsátását. Nem foglalkozik tehát
reális alternatívaként sem a jégkorszak-
kal, sem azzal a felvetéssel, hogy az ég-
hajlat sokkal érzékenyebb lenne, mint
ahogy azt a jelenlegi modellek mutatják.

A Jelentés szerint a szén-dioxid légkö-
ri koncentrációja a kezdeti 280 ppm-es
értékrõl 2005-re 379 ppm-re nõtt. Az
utóbbi száz évben a felszín közelében a
levegõ hõmérséklete 0,74 °C-kal emelke-
dett. A melegedés az óceánok felsõ, 3
km-es rétegében kimutatható, ami a szá-
razföldi jég olvadásával együtt eddig 17
centiméterrel emelte a tenger szintjét. A
XX. század elejétõl a csapadék egyértel-
mûen növekedett Észak-Európában,
mindkét amerikai kontinens keleti partja-
inál, valamint Ázsia északi és középsõ tér-
ségeiben. Ezzel szemben, szárazabbá vált
a klíma a Szahel övezetben, a Mediterrán
térségben, Afrika és Ázsia déli vidékein. 

Az elõrebecslések szerint Földünk
átlaghõmérséklete 1,1 és 6,4 Celsius fok
közötti mértékben melegedhet attól
függõen, hogy a ma belátható gazdasá-
gi és társadalmi fejlõdésbõl milyen ha-
tárok közötti üvegház-gáz-kibocsátás
következik. Az ehhez tartozó tenger-
szint-emelkedést a Jelentés további
0,2–0,6 méteresnek mondja a XX. szá-
zad végéhez képest. 
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MIKA JÁNOS*

Változik-e éghajlatunk? Új válaszok a
régi kérdésre

* Országos Meteorológiai Szolgálat
1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1., 
e-mail: mika.j@met.hu

1. ábra. A globális átlaghômérséklet elôrejelzése. a) Négy + két feltételezett kibocsátási forga-
tókönyv és átlagos éghajlat-érzékenység (plusz ennek mérsékleten széles bizonytalansági sáv-
jai) mellett 1900-tól 2100-ig
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A földi átlagban várható
változásokat az 1. ábra alap-
ján tudjuk meghatározni. En-
nek bal oldalán a Jelentés
(IPCC, 2007) három legfon-
tosabb kibocsátási forgató-
könyve (A1B, A2 és B1), il-
letve a 2000. évben megfi-
gyelt szén-dioxid-koncentrá-
ció állandóságát feltételezve,
bemutatjuk a várható válto-
zásokat.  Az ábrán a 2100-ra
várható változási sáv látható
a három alapvetõ forgatókönyvre, vala-
mint három másik, a 2001-es Jelentés-
ben népszerû alternatívára. 

A 2025 körüli idõszakra még kevéssé
válnak szét a kibocsátási forgatókönyvek,
a sáv szélességét az éghajlat érzékenysé-
gével kapcsolatos számszerû bizonyta-
lanság okozza. A becslések középértéke
kb. 0,7 °C, ami az 1981-2000 idõszakhoz
viszonyított megváltozás. Több összeve-
tés ugyanakkor a korábbi, harmincéves,
1961-1990-es idõszakkal operál, ami
mintegy 0,2 °C-kal alacsonyabb, vagyis
ennyit kell a fenti értékhez adni az egysé-
ges viszonyítás eléréséhez. A következõ
pontban ehhez a 0,9 °C-os melegedéshez
viszonyítjuk az összehasonlított eljárások
magyarországi eredményeit.

3. Regionális elõrebecslések
hazánk térségére

Az alábbiakban korábbi eredményein-
ket (Mika, 2003, 2005) összevetjük há-
rom másik, az éghajlat fizikai modelle-
zésén alapuló eljárás-csoport számítá-
saival. (Ezek egyike az új IPCC Jelentés
is.) Az 1. táblázatban összefoglaljuk a
sokféle elérhetõ becslést a magyaror-
szági évszakos és éves hõmérsékleti és
csapadékösszeg-változásokra vonatko-
zóan. A négy közelítés:

1. A PRUDENCE Projekt 50 km-es
felbontású, regionális modelljei. Min-
den modellt és forgatókönyvet figye-
lembe véve, ez 25 különbözõ becs-
lést összegez (Christensen, 2005).

2. Az IPCC Negyedik
Helyzetértékelõ Jelentésének
(2007) becslései, melyek a durva
(200 km-es) felbontású globális klí-
mamodelleken (kapcsolt óceán-
légkör általános cirkulációs model-
leken, AOGCM-eken) alapszanak.
A figyelembe vett modellek száma
itt 21, minden globális forgató-
könyvre. A számok itt a szerzõ vi-
zuális leolvasásával álltak elõ. 

3. Az IPCC 2001-es Harmadik
Helyzetértékelõ Jelentésében sze-
repelt 17 AOGCM alapján a MAG-

ICC/SCENGEN 4.1 verziójával (Wigley
et al., 2003) számszerûsített becslések.

4. A szerzõ kb. 0,5 K-os melegedésre
kidolgozott, egyszerû statisztikai (reg-
ressziós) eljárásai illetve három meleg
paleoklíma idõszakban, rendre 6000,
122 000 és 4 millió évvel ezelõtt hazánk
térségére vonatkozó eltérései. Ezek az
idõszakok a természet kísérletei, ame-
lyek nem a várható üvegházhatás
erõsödés külsõ tényezõi hatása alatt
mentek végbe, de feltételezhetõ, hogy
az akkori változások regionális sajátos-
ságai hasonlítanak a majdan várható
változásokra is. Ez az eljárás-csoport te-
hát 5 különbözõ eljárást tartalmaz. 

Az 1. táblázat szerint az éves, illetve
évszakos hõmérséklet hazánkban leg-
alább a globális változás mértékében,
vagy annál valamivel meredekebben
emelkedik. A csapadék évi összege
csak kis mértékben csökken, de a nyár
csapadékcsökkenése jelentõs lesz, míg
a téli idõszakban csapadéknövekedés
várható. Mivel a négy számítás-csoport
eredményei között legalább elõjel és
nagyságrend szerinti egyezés mutatko-
zik, a további érzékenységi, illetve vá-
laszadási kutatásokban már, legalábbis
évszakos bontásban, egyértelmû éghaj-
lati jövõképpel számoljunk. 

4. Összegzés
Dolgozatunkban a globális klímaválto-
záshoz történõ regionális erdészeti al-
kalmazkodási törekvésekhez próbál-
tunk segítséget adni néhány friss infor-
máció közreadásával. Összesítésünk
nem pótolja a Vahava Projekt megannyi
eredményét (KVvM – MTA, 2006), sem
pedig a Nemzeti Éghajlatváltozási Stra-
tégia számára készített elõterjesztését
(VAHAVA, 2007).  Az ebben megtalál-
ható, erdészeti tárgyú megállapítások
teljes áttekintése azonban külön tanul-
mányt érdemelne. Ehelyett idézzük Má-
tyás Csaba (2004) szavait: 

„Az eddig feltárt összefüggések alap-
ján nem zárható ugyan ki, hogy a vege-
táció egyes elemeire nézve a feltételezett
klímaváltozás kedvezõ hatásokat ered-
ményez, pl. átmenetileg gyorsabb növe-
kedésre serkent. Magyarország speciális
adottságai mellett azonban számolnunk
kell azzal, hogy döntõen degradáló hatá-
sok fognak érvényesülni, amelyeket az
életközösségek természetes önszabályo-
zó mechanizmusai nem fognak kiegyen-
líteni. … a feltételezett melegedéssel a nö-
vény- és állatfajok diverzitása a termé-
szetes ökoszisztémákban tovább fog
csökkenni, ugyanakkor várható az
invazív gyomfajok további terjedése is.

Különös figyelmet igényel ezért
az erdõterületek jövõbeni kezelése,
a gazdálkodás és természetvéde-
lem hosszú távú stratégiája. A klí-
maváltozás hatáskorlátozása érde-
kében komoly érdek fûzõdik az
erdõterületek megõrzéséhez,
lehetõség szerinti növeléséhez, va-
lamint az extenzívebb, ter-
mészetközelibb módszerek alkal-
mazásához. A minél hosszabb ideig
zárt erdõtakaró fenntartása, a bio-
massza-felhalmozódás, humusz-
képzõdés elõsegítése, a távlati
ökológiai feltételeknek megfelelõ,
alkalmazkodóképes ökosziszté-
mák létrehozása csak néhány a
megszívlelendõ célkitûzések kö-
zül.”

1. táblázat. A Magyarországra vonatkozó változások 2025-re, az 1961-1990 évek átlagához képest, négy
eredmény-csoport alapján. Az egyes sorokban szereplô megváltozások rendre 25, 21, 17 és 5 eljárás átla-
gát reprezentálják, a globális melegedés 0,9 °C-os értékére átszámítva. 

Fotó: Pápai G.
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1. Bevezetõ
A klasszikus energiaforrásokra alapuló
gazdaság (energiagazdaság) mai hely-
zete tarthatatlan mind gazdasági, mind
társadalmi és leginkább környezeti
szempontból. Bár az elmúlt évtizedek-
ben számos olyan döntés született,
amely középtávon determinálja hazánk
mozgásterét, Magyarország alapvetõen
jó adottságokkal rendelkezik ahhoz,
hogy a fenntartható energiagazdaság
útjára lépjen, de ehhez következetes és
ciklusokon átnyúló kormányzati lépés-
sor is szükséges. 2006-ban került vitára
a magyarországi fenntartható energia-
stratégia, melynek számos részletét –
továbbformálva, más forrásokkal ötvöz-
ve – ebben az anyagban felhasználtuk.

A még csak alakulóban levõ hazai
bioenergetikai ágazat kihívásait (és
lehetõségeit) hármas összefüggésrend-
szerben célszerû elemezni, mert azok-
ból kiszakítva értelmetlen lenne. Egy-
részt nem lehet elvonatkoztatni a
klasszikus (fosszilis) energiaforrások
helyzetétõl, hiszen azok kiváltása is cél,
másrészt nem lehet külön tárgyalni a
többi megújuló energiaforrástól, mert
gyakran azokkal kapcsolódva (komple-
menter jelleggel) kerülnek megvalósí-
tásra a bioenergetikai projektek, har-
madrészt pedig nem lehet elkülöníteni
a globális trendektõl a hazai helyzet ala-
kulását, hiszen – akárcsak a klasszikus
energiahordozók esetében – a bioener-
getikai piac is globalizált.

Magyarország hagyományos energia-
forrásokban igen szegény, így a kiszol-
gáltatottság és kifejezetten a távoli erõ-
forrásokra utaltság rövid távon igen töré-
kennyé, sebezhetõvé teszi a nemzetgaz-
daságot. Ugyanakkor a források szûkös-
sége és a kitermelés nehézségei miatt
egyre komolyabb áremelkedésekkel kell
számolni a jövõben, nemcsak a kõolaj,
hanem a helyettesítõ erõforrások eseté-
ben is, beleértve még az urán árát is. Az
ország ezzel szemben komoly tartalé-
kokkal (potenciállal) rendelkezik mind
az energiahatékonyság, mind a
környezetkímélõ energiatermelés terüle-
tén. Az energiahatékonyság és -meg-
takarítás (negawatt, negajoule) vonatko-

zásában a tanulmányok minimum 30%-
osra taksálják a hazai potenciált, míg a
hosszú távon elérhetõ megújuló poten-
ciál a teljes mai magyar energiafogyasz-
tás 10–250%-ra tehetõ, ami igen nagy
szórást mutat. Az elmúlt évtizedben a
megújuló technológiákban tapasztalt
fejlõdést tekintve a bioenergetikai iparág
ígéretes perspektívát mutat. 

Környezeti szempontból egyértelmû-
ek az energetika kihívásai. A globális ég-
hajlatváltozásra gyakorolt hatása, a loká-
lis és regionális környezeti problémák
(erõmûvek, szállító útvonalak és bányák
környéke), az erõforrások XX. század-
ban tapasztalt kitermelési üteme, gyors
kimerülése, a sok százezer évre nehéz-
séget jelentõ nukleáris hulladékok sorsa
egyenként is olyan mérvû probléma elé
állítja az emberiséget, amellyel nehéz
megküzdeni. A költségeket, amelyeket
az energiaipar másokra (környezet, tár-
sadalom) terhel, meg kell jelentetni az
erõforrások árában, vagyis az externáliák
internalizálása fenntarthatósági szem-
pontból elengedhetetlen feladat. 

Ugyanakkor gazdaságilag sem soká-
ig életképes a jelenlegi rendszer, még a
„business as usual” (BAU, szokásos üz-
letmenet) forgatókönyve szerint sem,
hiszen a folyamatosan és exponenciáli-
san emelkedõ erõforrásárak (szûkösség
és kitermelési költségek) komoly terhe-
ket rónak mind az iparra, mind az egyé-
ni felhasználókra. Hosszú távon az ál-
lam több okból sem vállalhatja át a
plusz költségeket a végfelhasználóktól.
Így egyrészt az adófizetõket sújtja, más-
részt hamis jelzéseket ad, ami az ener-
giagazdálkodás és a piacgazdaság
alapvetõ elveivel nem fér össze, és pa-
zarláshoz vezet. 

Ebbõl fakad a rendszer társadalmi
fenntarthatatlansága is. Korábbi fel-
menõinknek bizonyára nehéz volt hoz-
zászokniuk a villamos energia használa-
tához, de korántsem mehetett olyan ne-
hezen, mint amilyen problematikus lesz
átállni egy merõben más rendszerre az
utódainknak, ha nem készítjük fel a tár-
sadalmat idõben a változásokra. Azok a
térségek érintettek elsõsorban, amelyek
hagyományos – elsõsorban fosszilis –
erõforrásokban szegények. Márpedig
Magyarország ilyen erõforrásokban nem
bõvelkedik, sõt készleteink rohamosan
csökkennek. Ugyancsak a társadalmi

fenntarthatósággal és a hosszabb távú
fejlesztésekkel összefüggésben érdemes
említeni a foglalkoztatottság kérdéskö-
rét. Az energetika hagyományosan nagy
tömegeket lát el munkával, de mára egy-
értelmû, hogy ennek a szektornak is az
alacsonyabb erõforrás-intenzitású szeg-
mensei biztosítanak nagyobb foglalkoz-
tatottságot, és jelentenek hosszabb távra
egzisztenciát. 

2. Klasszikus energiaforrások
helyzete

Magyarországon a szénhidrogének (kõo-
laj, kõolajszármazékok, földgáz) összes-
ségében több mint 70%-kal (2004:
71,8%) részesülnek az ország primer-
energia-felhasználásában, az arányuk
növekszik. A kõolaj és származékainak
mennyisége és részaránya (30% körül)
stagnál, míg a földgáz szerepe nõ (a
2000-es 35,7%-ról 2004-re 40,2%-ra nõtt).
A szénhidrogének hazai termelése csök-
ken, miközben a felhasznált mennyiség
növekszik. 

Az import mennyisége 2000 és 2004
között csaknem 18%-kal nõtt, így a fel-
használásban az import részaránya
2004-ben 81,5%-ot tett ki. A kõolaj gya-
korlatilag egyedül Oroszországból, a
földgázimport Oroszországból és a FÁK
országaiból érkezik, Oroszországon és
Ukrajnán keresztül. A villamosenergia-
termelésben a földgáz jelentõsége nõ
(2003: 34,8%), a kõolajé csökken (4,8%).
Magyarország adottságaihoz képest túl-
zott mértékben támaszkodik a szénhid-
rogén-alapú energiahordozókra. Ha el-
tekintünk a világ készleteinek fogyásától
és az ezekbõl adódó következmények-
tõl, az importtól való függés olyan mér-
tékû, hogy az önmagában is ellátásbiz-
tonsági kockázatokkal jár, amint arra a
földgáz esetében a legutóbbi gázválság
is rámutatott. Az ellátás helyzetén egy
esetleges tárolókapacitás-bõvítés csak
ideiglenesen javíthatna, mivel az ismét a
gázellátás korlátlanságának hamis illúzi-
ójába ringatná a döntéshozókat és a fo-
gyasztókat. Az eddigi szemléletnek
köszönhetõen ma már a földgázfelhasz-
nálásból a lakosság részesedik a legna-
gyobb arányban. A háztartások mintegy
70%-át kötötték be a gázhálózatba, és a
háztartások 60%-a fût vezetékes gázzal. 

A szén vonatkozásában a helyzetkép
némileg eltérõ. 2002-ben a Magyarország
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9 föld alatti és 12 külszíni bányájából ki-
termelt szén mennyisége 12,8 Mt volt,
2003-ban 13,2 Mt. A kitermelt mennyiség
5,6%-a fekete-, 35,6%-a barnakõszén és
58,7%-a lignit. 2003-ban ugyanez
feketekõszénre: 5%, barnakõszén: 30,4%,
lignit: 64,5%. Feketeszénbõl 198,7 millió
tonna, barnakõszénbõl 206,8 millió ton-
na, lignitbõl 1 421,1 millió tonna volt a
2000. január 1-én nyilvántartott ipari va-
gyon. A Magyar Geológiai Szolgálat 2005-
ös jelentése szerint Magyarország szénva-
gyona feketekõszénbõl 198,8 millió ton-
na, barnakõszénbõl 170,3 millió tonna, és
lignitbõl 2 933,4 millió tonnára becsül-
hetõ. Ez utóbbi 21 870 PJ primerenergia-
mennyiséget jelent. A külfejtéssel mûvel-
hetõ, gazdaságosan elsõsorban erõmûvi
célra felhasználható, gyenge fûtõértékû
lignitbõl a Mátra és a Bükk-hegység lábá-
nál milliárd tonnás készletek találhatók.
Napjaink gazdasági viszonyai között a
jövõben egyedül a lignitvagyon igénybe-
vételének növekedése várható. A hazai
szénbányászat legfõbb felvevõpiacát a
hazai szenes erõmûvek jelentik, így
jövõjük is a szenes erõmûvek jövõjéhez
kötött. Tekintettel a szenes erõmûvekre
vonatkozó környezetvédelmi elõírások
szigorodására és a hazai szén világvi-
szonylatban igen gyenge minõségére, a
hazai erõmûveknek mérlegelni kell, hogy
végrehajtják-e a szükséges környezetvé-
delmi beruházásokat, vagy tüzelõanyagot
váltanak, vagy bezárnak. 

3. Az energiafelhasználás 
csökkentése, a „negawattok” 

A következõ évtizedekben az energeti-
ka fejlesztésének vitathatatlanul az
egyik legfontosabb eszköze lesz az
energiahatékonyság növelése, a pri-
merenergia-megtakarítás különbözõ
lehetõségeinek érvényesítése, hiszen a
legolcsóbb és legtisztább energia, ame-
lyet meg sem kell termelnünk. A vilá-
gon az 1 fõre jutó energiafogyasztás
22%-al nõtt a 1970-es évekhez viszo-
nyítva. Az 1 fõre jutó energiafogyasztás
történelmi mélypontjait az 1973-74-es
és 1979-80-as évekbeli olajválságnak,
majd a volt Szovjetunióban 1990 évek
elején bekövetkezõ gazdasági válság-
nak köszönhetjük. 

Egy eredményes energiahatékonysági
politika jelentõs mértékben hozzájárul-
hat az EU versenyképességéhez és fog-
lalkoztatásához, ami lényegi célkitûzése
a lisszaboni stratégiának. Számos tanul-
mányt készítettek az energiahatékonysá-
gi beruházások munkahelyteremtõ hatá-
sairól, ezek szerint 1 millió USD 12–16
közvetlen foglalkoztatási munkaévet je-

lent. Ezzel szemben egy széntüzelésû
erõmûbe történõ beruházással mind-
össze 4,1 munkaév tartozik, egy atom-
erõmûbe történõ beruházással pedig 4,5
év. Vagyis az energia-végfelhasználás ha-
tékonyságába történõ beruházások 3-4-
szer annyi munkahelyet teremtenek –
akár 1 millió munkahelyet is teremthetne
a közvetlenül érintett ágazatokban. 

Az energiatakarékosság kapcsán
gyakran használt fogalom a negajoule,
ami az energiahatékonysági intézkedé-
sek révén megvalósított energiatakaré-
kosság, azaz a fel nem használt energia
mennyisége. 

Magyarország teljes energiafelhasz-
nálásának mértéke alapján is az ipari és
a lakossági, illetve a kommunális szek-
tor a releváns, mivel e három terület
energiafelhasználásunk több mint 90%-
át lefedi. Ezen belül a nem produktív,
kommunális és a lakossági szektor 57%-
ot képvisel, és folyamatosan növekszik.
A hatékonysági és megtakarítási poten-
ciál az elemzõk egybehangzó vélemé-
nye szerint itt a legmagasabb, de itt a
legnehezebb is realizálni a források hiá-
nyából adódóan. Az ipari szektor töb-
bé-kevésbé rendelkezik megfelelõ for-
rásokkal ahhoz, hogy hatékonyabbá te-
gye energiagazdálkodását. Ugyanakkor
fontos lenne információs kampányok-
kal segíteni a beruházásokat. A közle-
kedési szektornak – habár statisztikai-
lag nem fogható meg – kiemelt szerepe
van, hiszen egyszerre érint több terüle-
tet is, amelyek szorosan egymásra van-
nak utalva – ezért célszerû az integrált
személetmód. 

A GKI Gazdaságkutató Rt.(1998.) által
készített tanulmány szerint nagy különb-
ség tapasztalható az egyes szektorok
energiatakarékossági potenciáljában.
Ipar: 12%, lakossági szektor: több mint
30%, kommunális szektor: 2–3%. Látha-
tó, hogy a lakossági szektorban rejlik a
legnagyobb hatékonysági potenciál, bár
ha a megtérülési idõt is figyelembe
vesszük, még szórtabb adatokat kapunk.

Ha a megtérülési idõ kevesebb, mint 5
év, abban az esetben 10% energiameg-
takarítást érhetünk el. Ha a megtérülési
idõ 5 és 10 év között alakul, akkor komp-
lex felújítás esetén 15%, berendezések
vagy eszközök cseréje esetén 13%. 10 év
feletti megtérülési idõ esetén akár 31%
vagy 41,5% energiamegtakarítást is elér-
hetünk, de sajnos a hosszú megtérülési
idõ és a magas beruházási költség miatt
nem éri meg. 

A fenti információk alapján elmond-
ható, hogy a teljes hazai gazdaságban
könnyedén minimum 10–15% ener-
giamegtakarítást érhetünk el. Az euró-
pai 20%-os energiamegtakarítási poten-
ciált figyelembe véve állítjuk, hogy ha-
zánkban 25–30%-os potenciállal szá-
molhatunk. 

Számos kutatóintézet szerint a világ
energiafogyasztására két elõrejelzés
van. Az egyik a jelenlegi folyamatok
folytatására épít (BAU), a másik elõre-
jelzés (F4) 2050-re az 1990. bázisév
CO2-kibocsátását a negyedére csökken-
ti az energiatermelésben, a szállításban
és a felhasználásban. Az 5. ábrán jól lát-
ható, hogy 2020-ra 9000 Mtoe értéken
stabilizálódik a végsõ energiafogyasz-
tás, 2020 és 2050 között jelentõs csök-
kenés érhetõ el az erõteljes energiaha-
tékonysági politikának köszönhetõen –
akár 6000 Mtoe értékben is. 

4. Megújuló energiaforrások 
Történelmi távlatokra visszatekintve el-
mondható, hogy az emberiség az ener-
giafelhasználásban folyamatosan haladt
az egyre nagyobb energiasûrûségû
energiahordozók hasznosítása felé. Így
jutott el a tûzifától az atomenergiáig. A
megújuló energiaforrások elvileg ilyen
szempontból „visszalépést” jelentenek,
hiszen egyik fõ jellemzõjük a kis ener-
giasûrûség. Amiért mégis efelé tartunk,
annak legfõbb oka az energiatermelés-
ben történt szemléletváltozás, az a felis-
merés, hogy a decentralizált energiater-
melés nagyobb hatékonyságú, bizton-

1. ábra: A világ energiafogyasztásának elôrejelzése
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ságosabb és környezeti szempontból is
fenntarthatóbb megoldást jelent. 

A világ primerenergia-ellátásában
(TPES) 2003-ban a megújulók 13,3%-ot
képviseltek, míg a nukleáris 6,5, a
fosszilis (kõolaj, földgáz, szén) pedig a
maradék 80,2%-ot. 

A megújuló-energia-felhasználáson
belül a legnagyobb arányt a biomassza
képviseli az összenergia-felhasználást
tekintve. A biomassza-felhasználás na-
gyobb részét ma még a hagyományos
tûzifaégetés adja, szemben a szél- vagy
napenergia korszerû technológiájával. 

2003-ban a megújulóból termelt villa-
mos energia részaránya a világban elér-
te a 18%-ot. Ennek 89%-át, vagyis a világ
villamosenergia-termelésének 16%-át a
vízerõmûvek adták, a maradék 1–1%-ot
pedig a biomassza-, geotermális, nap-
és szélenergia. A megújuló energiafor-
rások felhasználása dinamikusan nö-
vekszik, amelybõl kiemelkedik a szél-
és a napenergia, ezek felhasználásának
évi növekedési üteme 30–50% közé
tehetõ 1971. és 2003. között.

A megújulóenergia-ipar fejlõdése
együtt jár az ágazatban foglalkoztatot-
tak számának növekedésével. Az Euró-
pai Unióban a megújuló technológiák
közül a biomassza- és a szélenergia-
iparban a legmagasabb a foglalkozta-
tottak száma. 

A megújuló energia részarányának
jövõbeni alakulásával kapcsolatban meg-
oszlanak a vélemények. A különbözõ
idõszakokban vagy különbözõ intézetek
által készített elõrejelzésekben eltérõ
becsléseket találunk. Ebbõl ad ízelítõt a

2. ábra is, ahol markáns eltéréseket látha-
tunk a különbözõ prognózisok között.
Általánosságban elmondható azonban,
hogy az eddigi tapasztalatok szerint az
elõrejelzéseket – különösen a szél- és
napenergia-hasznosítás növekedése ese-
tében – a valóság mindig felülmúlta. 

A megújulóenergia-technológiák
beruházási és termelési költségekben is
egyre versenyképesebbek a hagyomá-
nyos energiatermeléssel szemben
Mindebben szerepet játszik a fosszilis
készletek csökkenése, a tõkeerõs vál-
lalkozások számának növekedése a
megújuló piacon, illetve az állami tá-
mogatások. 

A magyar energiapolitikai döntésho-
zatalban használt potenciáladatok szerint
Magyarországon a biomassza-hasznosí-
tásban rejlik a legnagyobb lehetõség,
amelyet megközelít a hazai geotermális
adottság. Ezek szerint azonban jóval el-
marad a szél-, a nap- és a vízenergia,
ahogyan azt a 3. ábra is mutatja. 

A biomassza felhasználását illetõen
megfelelõ kompromisszumot kell kötni
abban a tekintetben, hogy az adott társa-

dalom a rendelkezésre álló biomassza-
tömeget milyen mértékben használja fel
élelmezési, mezõgazdasági vagy energe-
tikai célokra. A biomassza a megújuló
energiaforrásokon belül a legösszetet-
tebb. Csoportosítható az alapanyag ke-
letkezése, valamint a felhasználás módja
szerint. A biomassza használata a hõ- és
villamosenergia-termelésben, valamint a
közlekedésben játszik fontos szerepet.
Jellemzõ, hogy az egész világon a meg-
újuló energiaforrásokon belül a bio-
massza képviseli a vízenergia után a leg-
nagyobb hányadot mind az összenergia-
felhasználás, mind a villamosenergia-ter-
melés tekintetében. 

Az Európai Unióban a biomassza-
hasznosítás terén is, mint általában a
megújulók tekintetében, ambiciózus
terveket fogalmaztak meg. A 2006-ban
elkészült Biomassza Cselekvési Terv-
ben lefektetett elképzelések szerint
2010-re több mint 2,5-szeresére nõ az
energiatermelésre hasznosított bio-
massza mennyisége a 2003-ban haszno-
sítotthoz képest (4. ábra). 

Hazánkban a biomassza az Európai
Unióhoz hasonlóan szintén kiemelt
szerepet kap a megújuló energiaforrá-
sokon belül. Potenciálját a legnagyobb-
ra becsülik – szemben a többi megúju-
lóval –, és az EU-hoz hasonlóan az ag-
rár- és vidékfejlesztés egyik eszköze-
ként tartják számon. Jelenleg a megúju-
ló energiaforrásokon belül a biomassza
hasznosítása képviseli a legnagyobb
arányt a maga több mint 85%-ával. A
villamosenergia-termelésen belül is je-
lenleg nyomasztó fölénnyel áll elsõ he-
lyen a biomassza, mintegy 82%-os ré-
szesedéssel a megújulók között. 

Magyarország a biomassza-felhasz-
nálásnak köszönhetõen már 2005-ben
teljesíteni tudta az EU-ban 2010-re
kötelezõ érvényû vállalását, miszerint a
villamosenergia-felhasználásban 3,6%-
kal kell részesednie a megújuló ener-
giaforrásoknak. A jelenlegi tendenciák
alapján 2010-re 5,8%, míg 2013-ban
11,4%-os részesedésre számíthatunk.
Az elõzetes tervek alapján valószínûsít-
hetõ, hogy a biomasszának továbbra is
meghatározó szerepet szánnak. 

A biomassza felhasználása környezet-
védelmi és fenntarthatósági szempontból
az egyik legkritikusabb a megújuló ener-
giaforrások közül. Azt, hogy milyen ve-
szélyeket hordoz magában, sajnos jól
mutatja a hazánkban kialakult helyzet.
Jelenleg a biomasszából termelt villamos
energiát kizárólag korábbi szenes nagy-
erõmûvi blokkokban állítják elõ a 2003-
ban indult fejlesztéseknek köszön-

2. ábra: A megújuló energiaforrások várható aránya különféle becslések (forgatókönyvek) szerint

Erõforrástípus PJ/év

Szél 1.3-533.0

Nap 3.6-1749.0

Biomassza 58.0-223

Geotermikus 50.0-63.0

Víz 1.2-14.0  

Összesen 114.0-2582.0 

3. ábra: A hazai megújulóenergia-potenciál
becsléseinek szóródása
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hetõen. Energetikai szempontból ezek az
erõmûvek alacsony hatásfokkal dolgoz-
nak, mivel a keletkezett nagy mennyisé-
gû hõt nem hasznosítják. Ez nem is áll ér-
dekükben, hiszen a villamos energiáért
kapják a kiemelt átvételi árat. A három
nagy erõmû, az ajkai (25MW), a kazinc-
barcikai (30MW) és a pécsi (49,9 MW)
együtt mintegy 800 ezer tonna fát éget el
– tehát nem megfelelõ hatékonysággal –
évente. Környezetvédelmi szempontból
pedig szintén elfogadhatatlan, hogy ezen
erõmûvek akár több száz km-es távol-
ságból is szállítanak alapanyagot, köztük
olyan országokból, ahol még erõsebben
megkérdõjelezhetõ, hogy a faanyagot
fenntartható erdõgazdálkodásból termel-
ték-e ki. Ezzel szemben szakértõi számí-
tások mutatják, hogy környezeti és gaz-

dasági szempontból mintegy 50 km-es
maximális beszállítási távolság fogadható
el. A nagyerõmûvi kereslet, továbbá a
hazai tûzifapiac két év alatt több mint
duplájára emelte az árakat, valamint el-
vonta a szükséges alapanyagot a kisebb
kapacitású, nagyobb hatékonysággal
üzemelõ fûtõ- és erõmûvektõl. Ez utób-
biak helyzetét tovább nehezíti egy több
éve húzódó szabályozási anomália,
amely szerint nem engedélyezhetõ ener-
getikai célú fás ültetvények létesítése Ma-
gyarországon, mivel minden ilyen jellegû
ültetvény korábban az Erdõtörvény hatá-
lya alá tartozott. 2006-ban ugyan kikerült
alóla, azonban az ezt helyettesítõ ren-
delkezõ jogszabály még nem készült el. 

Erdei fa tüzelésére már több erõmûvet
átalakítottak (Ajkán 30 MW-os, Pécsett

~50 MW-os egység mûködik). Középtá-
von, 2015-ig mintegy 180 MW-ig is meg-
nõhet ez a tüzelés. Oroszlányban közép-
távon megmaradhat egy 50 MW-os blokk
tisztán fatüzeléssel, ha 2014-re leáll a
szénbányászat és az erõmû többi része.
Kérdés, hogy Inotán, két régi géppel fel-
újítsák-e a mûködést, mert akkor további
40 MW kerülhet üzembe. Hosszabb tá-
von tehát mintegy 270 MW-ot kitevõ fa-
tüzelésû kiserõmû maradhat meg. Ezek-
nek a régi erõmûveknek a hatásfoka
azonban – még kedvezõ esetben is –
csak 24-25%. Tehát a kb. 6000 h/a átla-
gos kihasználással évente 1,5 TWh villa-
mos energiát lehetne velük a hálózatra
adni, amihez mintegy 22 PJ energiatartal-
mú fát kellene felhasználni.  Ez mintegy
1,5 millió erdei köbméter rönkfának felel
meg a mai, kb. 7 millió köbméteres,
összes kitermelésbõl.  Az elmúlt évi,
összes országos tûzifa-felhasználás mint-
egy 24 PJ volt.  Nem nagyon érdemes te-
hát több fát rossz hatásfokú kiserõmûben
eltüzelni, hiszen a nagyerõmûvek együt-
tes tüzelésével a 40% is megközelíthetõ.

A hosszú távú fejlesztési irányokban
nagyobb szerepet kell kapnia a szilárd
biomassza-felhasználásban a hõter-
melésnek, illetve a biogáz-hasznosítás-
nak. Mindezeket integráltan, decentrali-
zált formában települési, illetve kistér-
ségi szinten kell ösztönözni. 

4. ábra: Az EU-ban hasznosítani tervezett biomassza-potenciál 2003-hoz viszonyítva

Bécsben tartotta sajtótájékoztatóját a
LIGNA+HannoVER vezérkara. Az
eseményen  Benkõ Judit, budapesti
képviselõ vezetésével magyar delegá-
ció is részt vett. Megtudhattuk, hogy a
kiállításszervezõk a két évvel ezelõtti-
hez hasonlóan mintegy 1800 kiállítót
várnak több, mint 40 országból, akik

nettó 130 000 m2 kiállítási területet
foglalnak el. A LIGNA+HannoVER kiál-
lítóinak több mint fele külföldrõl
érkezik. 2005-ben 91 országból mintegy
100 000 szaklátogató volt kiváncsi a
rendezvényre. Az erdész látogatók az
erdõgazdálkodással kapcsolatban az
erdõsítés, fakitermelés, fafeldolgozás

témáin kívül hangsúlyosan láthatják a
megújulóenergia-termelés alapanya-
gául szolgáló fatermékekkel kapcso-
latos gépeket, technológiákat stb. Így
hát ajánlatos az érdekelt magyar szak-
embereknek is körülnézni a vásáron
május 14. és 18. között.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Hannoverben ismét vásár

A vásár vezetôi... ... és a magyar szakújságírók Benkô Judittal
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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.

DR. BAI ATTILA1 – SIPOS GÉZA2

1 egyetemi docens, agrárközgazdász,
abai@agr.unideb.hu, 52/526 900

2 egyetemi docens, okleveles erdõmérnök,
siposg@agr.unideb.hu, 52 / 526 962

A hagyományos erdõk és az energetikai
faültetvények sokrétû jelentõsége

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.
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Bevezetés
Mint minden nyersanyagforrás, a fa-
anyag is korlátozott mennyiségben áll
rendelkezésre, ugyanakkor újabb és
újabb felhasználók ismerik fel a fában
rejlõ lehetõségeket, nem egy esetben
éppen az állam hosszú távú szándékait
tükrözõ támogatások következtében,
mint amilyen a fa elégetésébõl szárma-
zó áram termelése. Ennek eredménye-
képpen a korábban nem kellõen érté-
kelt nyersanyagnak ma biztos piaca
van, az ára emelkedik, a faanyagot ter-
melõk jövedelme növekszik. E nélkül
az erdõgazdálkodás ma jelentõs finan-
szírozási gondokkal küszködne. A
növekvõ ár egyúttal hozzájárul ahhoz
is, hogy több nyersanyag kerüljön a pi-
acra, hiszen több olyan, egyébként az
erdõ szerkezetére és minõségére jóté-
kony hatású, de a tartamosságot még
nem veszélyeztetõ mértékû gyérítést is
már gazdaságos elvégezni, amelyet ép-
pen az alacsony jövedelmezõség miatt,
korábban nem hajtottak végre. 

Ismerjük el, hogy az energiafüg-
gõségünk és a széndioxid kibocsátás
csökkentése okán is üdvözlendõ a bio-
massza, mint energiaforrás hasznosítá-
sa. Természetesen sokféle növény lehet
alkalmas ipari mennyiségû biomassza
képzésére és így a növekvõ kereslet mi-
nél gyorsabb kielégítésére, de a nyárfé-
lék mindenképpen figyelmet érdemel-
nek széles termõhelyi skálán való alkal-
mazhatóságukkal, gyors növekedésük-
kel és jó sarjadzóképességükkel, ami
miatt nem szükséges a letermelt ültetvé-
nyek rendszeres újratelepítése. A nyár-
ültetvények további elõnye, hogy több
évtizedes gazdálkodói tapasztalat hal-
mozódott fel velük kapcsolatban, ame-
lyek könnyen adaptálhatók rövid vá-
gásfordulóval kezelt energetikai faültet-
vények létesítésére és kezelésére. 

A nyár-szaporítóanyag-gazdálkodás
jelenlegi helyzete

Az elkövetkezendõ években több tízezer
hektár ilyen ültetvény (nem erdõ!) telepí-
tését tervezi a kormányzat pályázati for-
mában támogatni, ahol a kivitelezés sike-
ressége és jövedelmezõsége szempontjá-
ból sem mellékes, hogy milyen termõhe-
lyen, mely fajtákból és milyen minõségû
szaporítóanyaggal történik a létesítés. A
termõhelynek megfelelõ optimális sza-

porítóanyag-választást jelenleg azonban
akadályozza, hogy az anyatelepi kapaci-
tások az erdõkre vannak méretezve,
amely 4 x 4 m-es hálózat esetében hektá-
ronként eddig legfeljebb 600 darab gyö-
keres dugványt jelentett. Az energetikai
faültetvények létesítését 10-12 ezer darab
simadugvány közvetlen elültetésével ter-
vezik hektáronként, amely évekig tartó
hiányt fog generálni a nyár- és részben a
fûz-szaporítóanyagok piacán. A rövid tá-
vú következmények már most tapasztal-
hatók, hiszen a jelenlegi és várható hiány
pótlására a hazai piacon azonnal megje-
lentek a külföldi nyár- és fûzfajták jelen-
tõs mennyiségû anyagai. Ez önmagában
nem jelenthetne problémát, az „idegen-
gyûlöletnek” itt sincs helye, a piac sza-
badságát ez esetben sem szabad külön-
bözõ érdekekre hivatkozva korlátozni.
Csupán azt nem szabad figyelmen kívül
hagynunk, hogy a hazai termõhelyi felté-
telek között még semmit nem bizonyító,
termõhelyi „tapasztalatokkal” nem ren-
delkezõ külföldi fajták esetében a hono-
sításnak kell lennie az elsõ, megkerülhe-
tetlen lépésnek. A honosítás során iga-
zolni szükséges a hazai termeszthetõség
termõhelyi feltételeit, a betegségekkel
szembeni ellenálló képességet és a vár-
ható hozamokat. E nélkül egy-egy fajta
hazai bevezetése megalapozatlan, a
szakmai érvek helyett az üzleti érdekek
dominálnak, amelynek a „tanulópénz”
részét a nem kellõen körültekintõ ültet-
vény-létesítõkkel fizettetik meg. 

Sok példa ismert arról, hogy a délrõl
származó, hosszú vegetációs idejû, ezért
jó produkciójú fajták nálunk kiszolgálta-
tottak a korai és kései fagyoknak. A ki-
egyenlített nyugati klímáról származó

fajták esetében a nyári aszályunk jelent-
het korlátot, vagy egy sor olyan kórtani
probléma merülhet fel, amely a nemesí-
tés eredeti helyszínén nem jelentkezett.
Vannak ugyanakkor hazánkban is jól tel-
jesítõ, külföldön nemesített fajták. Ezek
itteni alkalmazhatóságát azonban évekig
tartó, alapos honosítási munkával iga-
zoltuk elõzetesen! 

A hagyományos és az energetikai
célú nemesítés összevetése

A hazai nemesítés napjainkig a 15-20
éves idõszak alatt iparifa választékok ter-
melésére alkalmas nemesnyárfajták
elõállítását és honosítását tartotta legfon-
tosabb feladatának. Ennek eredménye az
a fajtakínálat, amely jelenleg megfelelõ
feltételt biztosít a hazai termõhelyi
lehetõségek hasznosítására (1. táblázat).
A hagyományos, elsõsorban a jó mûsza-
ki tulajdonságú, minõségi rönk elõál-
lítását célzó nemesítéssel szemben, a rö-
vid vágásfordulóval kezelt energetikai fa-
ültetvények esetében a hektáronként
tonnában kifejezett maximális mennyisé-
gû biomassza elõállítása a kitûzött cél.
Ennek érdekében nagy sûrûségben és
közvetlenül dugványokkal történik a te-
lepítés. A termelés 2-5 éves ciklusokban
folyik, az elsõ levágást követõen, további
sarjaztatási-betakarítási idõszakok köve-
tik egymást. Az egészségi állapottól és
termõképességtõl függõen egy-egy ültet-
vény várható termelési ideje így is 15-20
év, amely után az ültetvény felszámolása
következik. Ésszerû alternatívát jelenthet
az energetikai alapanyag termelésére a
hengeres fában, egyedi kitermeléssel és
akár 10 éves vágásfordulóval kezelt faül-
tetvények létesítése. Ebben az esetben

DR. BOROVICS ATTILA*

* Dr. Borovics Attila, tudományos osztályvezetõ,
ERTI Sárvár Nemesítési Osztály

Energetikai célú nyárnemesítés

1. táblázat Államilag elismert fajták és elismerésre bejelentett fajtajelöltek
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kiaknázhatjuk a nyaraknál 6-8 éves kor-
ban már elérhetõ legintenzívebb növeke-
dési idõszakot, viszont a bevételeink is
csak ezt követõen jelentkeznek. Mindkét
megoldás esetében fontos szempont az,
hogy nem erdõ mûvelési ágban folyik a
gazdálkodás, amely kedvezõ a földtulaj-
donosok számára, hiszen az ilyen típusú
ültetvények esetében igénybe lehet ven-
ni a mezõgazdaságban megszokott tá-
mogatásokat, ugyanakkor nem terjed ki
rá az erdõtörvény, amely a tartamosság
érdekében esetenként korlátozza a ma-
gántulajdon használatát. 

Az energetikai faültetvények céljára
nemesített fajták esetében – a jellemzõen
apríték formájában történõ hasznosítás
miatt – a szelekciós szempontok közül
jelentõségét veszti a törzsalak, ág- és koro-
naszerkezet, valamint az idõsebb korban
megjelenõ törzskárosítókra való érzé-
kenység. Annál nagyobb súlyt kap viszont
a sûrû állományszerkezet okozta erõsebb
biotikus stresszel szembeni tolerancia, kü-
lönös tekintettel a rozsdagombával szem-
beni ellenálló képességre, az egyedek kö-
zötti versenyre, a várható magas arányú
mortalitásra. Nagy a jelentõsége a kiülte-
tést követõ megmaradási, gyökeresedési
hajlamnak és a többszöri visszametszést
tûrõ képességnek. Összességében el-
mondhatjuk, hogy az energetikai célú
nyárfajták elõállításának igénye, amely az
egységnyi felületen megtermelhetõ maxi-
mális biomassza-produkciót célozza meg,
sok – esetenként eddig kevésbé figyelem-
be vett – tényezõ összehangolása révén
valósítható meg. 

A kutatás jelenlegi és
közeljövõben várható eredményei
A meglévõ fajtakínálatból a tartamkísérle-
teink korai növekedésének újraértékelé-
sével és az anyatelepeken megtermelhetõ
dugványok mennyiségei alapján – amely-
lyel jól becsülhetõ a sarjaztatásos üzem-
módban való viselkedés – választjuk ki
azokat a fajtákat, amelyek fejlõdési ritmu-
sa és visszavágásukat követõ újrasarjadá-
si tulajdonságai megfelelnek a rövid vá-
gásfordulóval kezelt faültetvényeknek. A
kísérleteink adatai alapján a következõ
három nemesnyárfajtára szeretnénk fel-
hívni a figyelmet: Triplo, Adonis, Koltay.
Közülük a Triplo kifejezetten jó nyárter-
mõhelyeken képes kimagasló produkci-
óra. Hasonló jó teljesítményt mutat az
Adonis is, mind a többletvízhatástól füg-
getlen karbonátos humuszos öntéstala-
jon, illetve idõszakos vízhatású nyers ön-
téstalajon. Teljesítménye idõszakos vízha-
tású láptalajon szintén a legjobbakhoz
tartozik. Nagy lehetõségek rejlenek a

Koltay fajtában is, mivel fiatalkori növeke-
désével több kísérletben is a legjobbnak
bizonyult. A fent említett három nemes-
nyárfajta közepes és jó nyártermõhe-
lyeken fiatalkori erõteljes növekedésük,
jó sarjadzó- és megmaradó képességük
révén alkalmasak energetikai ültetvények
telepítésére. Érdemes ugyanakkor meg-
említeni két, hazánkban sikeres múltra
visszatekintõ nemesnyárfajtát: az I-214-
et és a Pannóniá-t. Mindkét fajta sikeré-
nek kulcsa, hogy nagy biztonsággal, szé-
les termõhelyi skálán alkalmazhatók és
kiegyenlített, jó fatömeg-produkcióra
képesek. 

A közel 1000 genotípust tartalmazó
nyárgyûjteményünk (1. ábra) áttekintésé-
vel és a klón- és fajtakísérleteink revíziójá-
val a kedvezõtlen törzsalakú, erõs oldalág-
fejlesztésû vagy idõsebb korban törzsbe-
tegségekre érzékenység, ezért a minõségi

nyártermesztés igényeit nem kielégítõ, vi-
szont nagy biomassza produkciójuk és jó
sarjadzó képességük miatt a rövid vágás-
fordulóval kezelt faültetvény céljainak
megfelelõ nagy számú genotípust azono-
sítottunk, amelyek energetikai célú vizs-
gálatát új kísérletek beállításával kezdtük
meg. Ugyanakkor bizakodásra adhat okot
a korábbi években létrehozott hibrid
utódnemzedékek teljesítménye is. A
belõlük szelektált ígéretes klónok növe-
kedési erélyérõl és betegségekkel szem-
beni ellenálló képességérõl egyre több
megbízható információval rendelkezünk.
Több helyszínen történõ kipróbálásuk je-
lenleg folyik, amelyek közül egy közepes
nyártermõhelyen beállított kísérlet adatait
ismertetjük, összevetve növekedésüket a
viszonyítási alapnak tekintett I-214-hez
képest (2. ábra). Az ábra egyértelmûen
mutatja, hogy nagy eltérés van az egyes

1. ábra A hazai nyárnemesítés kiinduló bázisa: nyár és fûz géngyûjtemény (ERTI, Sárvár)

2. ábra. Ígéretes nyár klónok és az összehasonlító I-214 standard fajta átmérô növekedése 4
éves korban közepes nyár termõhelyen (Mende)
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genotípusok között a kezdeti növekedési
ritmust illetõen, illetve azt is megállapít-
hatjuk, hogy az egyébként jó biomassza
produkciójú I-214-hez képest akár 50%-os
többlet is elérhetõ!

Az új igények széles körû kielégítése
érdekében szükségesnek tartjuk új sze-
lekciós bázis kialakítását, ezért szabad
beporzású (Populus deltoides    ) és ellen-
õrzött keresztezéssel (Populus del-
toides x Populus nigra , Populus del-
toides x Populus trichocarpa ) nagy-
számú magonc utódállományt állítunk
elõ. Ezekbõl szelektáljuk ki a kimagasló
növekedésû egyedeket (3. ábra), ame-
lyek vegetatív felszaporítása és
klónkísérletekbe vitele az elsõ lépése
annak, hogy a növekedésben megmu-
tatkozó többlet mellett a rezisztencia-
tulajdonságokról, a különbözõ ter-

mõhelyen való alkalmazhatóságról,
megmaradásról, gyökeresedési hajlam-
ról információkat gyûjtsünk (4. ábra).
Bízunk abban, hogy a keresztezési
programjainkban alkalmazott, hazai ter-
mõhelyhez alkalmazkodott szülõk utó-
dai nemcsak biomassza produkciójuk-
kal, hanem biztonságos termeszthe-
tõségükkel is meg fogják állni a helyü-
ket a jövõben. 

A nyárfajták használata és
fajtavédelme

A fajtahasználat területén fontos feladat
a fajtaazonosítás megbízható módszeré-
nek kidolgozása. A mai gyakorlat sze-
rint a fajták azonosítása különbözõ bi-
zonylatolási folyamatok eredménye,
vagy morfológiai és fenológiai bélye-
gek alapján történhet. A bizonylatolá-

sokba hiba csúszhat, a taxonómiai meg-
közelítésnek is vannak a korlátai, hi-
szen nagy tapasztalat szükséges hozzá
és csemetekorban még így is bizonyta-
lan. A fajtaazonosítás megbízható mód-
szerének kidolgozása nem csak az eset-
leges tévedések kiszûrését segíti, de el-
engedhetetlen feltétele a hatékony faj-
tavédelemnek is. A nyárfajták külön-
külön egy meghatározott genotípusnak
felelnek meg, amelyek egyedi azonosí-
tása „genetikai ujjlenyomat” készítésé-
vel megoldható. Az igazságügyi szak-
értõk által kifejlesztett eljárás révén ma
már képesek vagyunk a nyárfajták
gyors és objektív azonosítására (5. áb-
ra). Az eredmények ugyanakkor fel-
használhatók a különbözõ fajták rokon-
sági viszonyainak, származásának
visszakövetésében, valamint a fajta-

3. ábra Ígéretes nyár klón a dugványozást
követô 5. hónapban (ERTI, Sárvár)

4. ábra Nemesnyár kísérleti ültetvény (ERTI Sárvár)

5. ábra Államilag elismert és bejelentett fajták közötti genetikai-rokonsági kapcsolat
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fenntartás gyakorlatát megnehezítõ
esetleges genetikai változások, mutáci-
ók kiszûrésében is. A módszer alkalmas
arra, hogy minimális mennyiségû növé-
nyi rész felhasználásával (levél, dug-
ványrész, rügy, gyökér stb.) az egyedi
genotípusokat azonosítsuk, így a fajta-
azonosság kérdése, a jogszerû és tisz-
tességes fajtahasználat ellenõrzésének
szakmai háttere rendelkezésünkre áll. 

Ezzel eljutottunk egy kényes kérdésig,
a fajták üzemi anyatelepein termelt dug-
ványok hasznosításáig, az értékesítésük
után fizetendõ díjig. A fajtafenntartói já-
rulék befizetésével a felhasználók a
nemesítõi munka eredményét ismerik el
és hozzájárulnak ahhoz, hogy jó
minõségû, fajtaazonos szaporítóanyag
álljon folyamatosan a rendelkezésükre,
de egyúttal részt vállalnak abban is, hogy
a jelenlegi kutatás-támogatási környezet-
ben életben tartsák a hazai intézményes
erdészeti nemesítést. A korábbiakban le-
írtakból következõen talán felesleges
hangsúlyozni, hogy ez nem csupán ér-

zelmi szempont, hanem a nemesítõk és
felhasználók közös gazdasági érdeke!

Összefoglalás
1. A „zöld” áram termelésének következ-
tében hazánkban az energetikai célra fel-
használt fa mennyisége és ára az utóbbi
években drasztikusan növekedett, elsõ-
sorban a különbözõ erõmûvek részben
faalapanyagra történõ átállása miatt. En-
nek következtében a fakereslet jelenleg
meghaladja azt a mennyiséget, amelyet
az erdõgazdálkodás képes kielégíteni. Az
idei évre prognosztizált hiány nagysága
meghaladja az 1 millió köbmétert. 

2. A kereslet gyors kielégítését egy-
részt a hagyományos erdõgazdálkodás-
ban rejlõ kitermelési tartalékok jobb ki-
használásával (gazdasági és törvényi
korlátok megszabta mértékig), másrészt
új, a felhasználói igényekkel szorosan
összefüggõ alapanyagbázis-bõvítéssel
lehet megoldani. Ez olyan ipari- és
energetikai igények kielégítése érdeké-
ben telepített faültetvényeket jelent,

amelyeket rövid vágásfordulóval és
nem erdõmûvelési ágban kezelünk. 

3. Az energetikai faültetvények léte-
sítése és üzemeltetése jövedelmezõ vál-
lalkozás lehet, amennyiben a termõhe-
lyi adottságoknak megfelelõ fajtákat al-
kalmazunk és követjük a szigorú ter-
mesztés-technológiai elõírásokat. Eb-
ben az erdészeknek megfelelõ szakmai
tapasztalataik vannak, így minden esé-
lyük megvan arra, hogy kiaknázzák a
megújuló energiatermelés faalapú meg-
oldásaiban rejlõ üzleti lehetõségeket.

Köszönetnyilvánítás
A közölt kutatási eredményeket az ERTI
Nemesítési Osztály munkatársai érték el,
akik közül a szerzõ név szerint szeretné
megköszönni dr. Gergácz József, Benke
Attila, Cseke Klára, Kráner Lászlóné és
Takács Roland munkáját. A kutatás
anyagi hátterét az ERTI nemesnyár fajtá-
it termelõk által befizetett fajtafenntartói
járulék és az NKTH-4/011/2005. pályá-
zati forrás biztosította.

Régi igény, hogy létesüljön a Kitten-
berger Kálmán neves Afrika-vadász, ku-
tató és tudós munkásságának, életének
bemutatására emlékmúzeum, ahol
lehetõség nyílna hagyatékának, tevé-
kenységének méltó reprezentálására. E
múzeum ideális helyszíne Nagymaros –
az író, a tudós, a vadász lakóháza –,
megvalósításának elõfeltétele pedig
egy alapítvány létrehozása.

Kittenberger Kálmán 38 éven át élt
Nagymaroson a Kovács Ödön-féle ház-
ban. Kovács Ödön Afrika-kutatóval az I.
világháború kitöréséig szoros kapcsolatot
tartott fenn, az indiai fogsága és Kovács
Ödön 1916-os nyomtalan eltûnése szakí-
totta meg szakmai és emberi barátságu-
kat. Kittenberger 1920 után, a hadifogság-
ból való hazatérését követõen fölkereste
Nagymaroson a Kovács-családot, majd
rövidesen feleségül vette Líviát, a hajdani
barát húgát. Fekete István csodálatosan
írja le ezt az eseményt Kittenberger Kál-
mánról szóló életrajzi könyvében. Ezek
után az afrikánus vadász és tudós sok
szállal kötõdött Nagymaroshoz.

Az örökösök évtizedek óta hû ápolói
Kittenberger Kálmán hagyatékának,
õrzõi személyes tárgyainak, bútorainak,
a könyvtárának. Saját erõbõl felújították
a házat, megõrizve annak szerkezetét,

stílusát, berendezéseit. Az épület és
minden tartozéka helyi önkormányzati
védettséget élvez, de a város – szûkös
anyagi helyzete miatt – nem tudja a mú-
zeum létesítéséhez és fenntartásához -
mûködtetéséhez, programjaihoz, az in-
gatlan potenciális lehetõségeinek
megfelelõ fejlesztésekhez - a forrásokat
biztosítani. A család most hajlandó el-
adni az ingatlant, ami ragyogó alkalmat
kínál egy vadászattörténeti, kulturális,
közmûvelõdési és turisztikai intézmény
megteremtésére.

Ennek kiindulópontja a Kittenberger
Kálmán Alapítvány létrehozása. Az ala-
pítók között potenciálisan intézmények

és magánszemélyek egyaránt szerepel-
hetnek. Kiemelkedõen fontos lenne
megnyerni ehhez állami szerveket
(FVM, KvVM, OKM, Duna-Ipoly Nem-
zeti Park, Turizmus Rt.), társadalmi
szervezeteket (OMVV, OMVK, VKE),
kulturális intézményeket, múzeumokat
(Természettudományi M., Mezõgaz-
dasági M.), szerkesztõségeket (Nimród,
Magyar Vadászlap, Magasles, Búvár,
Élet és Tudomány stb.), gazdasági szer-
vezeteket (erdõgazdaságokat). Az ala-
pítványt az alapítók által választott és
kinevezett kuratórium fogja irányítani.

Mecénásokat, szponzorokat, önzetlen
támogatókat várunk kezdeményezésünk
segítésére, hiszen annak kultúrmissz-
ióján túl a házhoz tartozó ingatlan, a
szelidgesztenyés kert, a páratlan panorá-
ma szabadidõs programok, erdészeti-va-
dászati bemutatók, természetvédelmi an-
kétok rendezésére, társadalmi-közösségi
ünnepségek szervezésére is alkalmas.

2008-ban lesz Kittenberger Kálmán
halálának 50. évfordulója. A megemléke-
zés méltó eseménye lenne, ha erre az
idõre létrejönne az alapítvány, és ha rész-
ben el is készülne az emlékmúzeum.

Minden segítõ szándékú közremû-
ködést – pénzügyi támogatást, egyéb
anyagi hozzájárulást, szervezési és köz-
remûködési javaslatot, ötletet – köszö-
nettel fogadunk.

Vadászkönyvklub Egyesület
Köveskuti György

T: 3214-203

Felhívás
a Kittenberger Kálmán Alapítvány létrehozására
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Napjainkban növekvõ sajtóvisszhang
mellett szinte mindenfelé az ener-
giaerdõ, energetikai ültetvény, fás szárú
szántóföldi növénykultúra néven emle-
getett, valójában egyet jelentõ fogalom-
mal találkozunk. Természetesen ebben
az esetben is elmondhatjuk, hogy nem
egy frissen született jelenségrõl van szó,
hanem egy több évtizedes fejlesztési
gondolat kapott új keletû sajtóvisszhan-
got és a változó gazdasági környezet
miatt egyre nagyobb társadalmi elis-
mertséget.

Az Erdészeti Tudományos Intézet-
ben az 1980-as években kezdõdtek a
témával kapcsolatos kutatások. Több
mint 10 kísérletben vizsgáltuk a felhasz-
nálható fafajok körét, az ültetési háló-
zatnak, valamint a vágásfordulónak a
megtermelt dendromasszára gyakorolt
hatását. Adataink elemzése során ter-
mészetesen elvégeztük a gazdaságossá-
gi számításokat is. Az akkori eredmé-
nyekre építve – figyelemmel társadalmi,
gazdasági, környezeti változásokra – az
elmúlt évek során megkezdtük egy új
kísérleti rendszer kiépítését. Munkán-
kat segítette az országos erdõtelepítési
program megalapozását célul tûzõ „FA-
FORRÁS” pályázati keret is.

Tekintsük át most részleteiben az
energetikai célú ültetvények létesítésé-
nek technológiai részleteit.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az
ültetvények telepítésének kérdése szoro-
san kapcsolódik a mezõgazdasági föld-
használat szerkezetátalakulásához, és lé-
tét meghatározza a gazdasági környezet
– elsõsorban a támogatási rendszer.

Bár az erdészeti gyakorlatban a teljes
termelési ciklus minden elemének a ter-
mõhely adta lehetõséghez kell igazod-
nia, ebben az esetben torzító hatással van
mind a támogatási rendszer, mind pedig
a majdani letermelés gépi berendezésé-
nek és a felhasználásának igénye is.

Jelen keretek között ezeknek a torzí-
tó hatására csak felhívjuk a figyelmet, a
tárgyalt témában szorosan a kísérleti ta-
pasztalatainkhoz tartjuk magunkat.

Termõhely
Az ültetvények telepítése szinte kizáró-
lag mezõgazdasági szántóföldi termelés-
re gazdaságosan nem hasznosítható te-

rületeken jöhet szóba. Itt szeretnénk fel-
hívni a figyelmet azon közkeletû, mégis
hibás vélekedésre, melynek alapján a
gyenge mezõgazdasági területek fel-
használása is kimagasló termelési ered-
ményekkel kecsegtet. Csak bizonyos,
elsõsorban a mezõgazdaság számára
kedvezõtlen, de a fás növényeknek kö-
zömbös, vagy elõnyös termõhelyi hatá-
sok, pl. idõszakos többletvíz esetében
várható, hogy az ültetvény növekedése
az elvárt mennyiségi és gazdasági ered-
ményeket nyújtja. Kedvezõtlen vízellá-
tottságú, tápanyagban szegény termõhe-
lyen csak közepes és gyenge eredmé-
nyekre számíthatunk, amit nem szabad
figyelmen kívül hagyni az ültetvény tele-
pítését megelõzõ döntésnél. Éppen ezért
mindenképpen gondoskodni érdemes a
terület tápanyagszintjének feltöltésérõl,
vágásfordulónkénti helyreállításáról, és
lehetõleg gondoskodni kell az ültetvény
vízellátásának javításáról, pl. felhagyott
rizstelepek, tisztított szennyvizek felhasz-
nálása, gyökérzónás szennyvíztisztítási
módszerek alkalmazása, esetleg állattartó
telepek szennyvíztisztítási problémáinak
megoldása fûz és nyár telepítésével. 

Fafajmegválasztás
E kérdéskörben természetesen a hagyo-
mányos termõhelyfeltárásnak kellene
lennie a meghatározónak, azonban
vizsgálatainkat ki kell bõvíteni a táp-
anyagszint felmérésével is, melyre a
szükséges tápanyagfeltöltés és -pótlás
meghatározása érdekében van szükség.
Fafajválasztás tekintetében minden
olyan fafaj szóba jöhet, mely nagy fia-
talkori növekedési eréllyel és tartós sar-
jadzási képességgel rendelkezik.

Füzek:
Itt elsõsorban hazai füzeink jöhetnek

számításba. Ezeket azonban kizárólag
olyan termõhelyeken használhatjuk,
ahol a többletvízhatás valamilyen mó-
don biztosított. Fel kell azonban hívni a
figyelmet, hogy a rendszeres belvízbo-
rított területeken a betakarítás során ko-
moly problémát jelenthet, ha nem tu-
dunk olyan idõszakot találni, amikor a
betakarító- és szállítógépek gond nél-
kül mozoghatnak a területeken.

Napjainkban egyre több helyen for-
dulnak elõ elsõsorban Lengyelország-
ból, valamint a skandináv országokból
behozott fajták. Ezeknek a fajtáknak a

népszerûsítése során a hazai termés-
eredményeket jelentõsen meghaladó
adatok hangzanak el. A magunk
részérõl a fajták bevezetésének kísérle-
tekkel alátámasztott módját javasoljuk,
az esetleges, kampányszerû nagy terüle-
tû telepítés helyett. Az eltérõ klimatikus
környezetbõl származó fajták – a tech-
nológiából következõ zárt állományok-
ban ugyanis – hazai körülményeink kö-
zött könnyen áldozatul eshetnek külön-
bözõ kórokozóknak, károsítóknak. 

Nemesnyárak:
Hazánkban telepítésre engedélye-

zett nemesnyárak között találhatóak
olyanok, melyek fiatalkori növekedési
erélye, jó sarjadzóképessége alkalmas-
sá teszi energetikai felhasználásra. Mind
a rövid (3-5 év), mind a hosszabb vá-
gásfordulóval (5-20 év) kezelt változat-
ban. Az országban egyre több helyen
telepítenek elsõsorban Olaszországból
behozott, kiemelten energetikai fel-
használásra nemesített fajtákat is. Ese-
tükben a füzeknél leírtak figyelembevé-
telét javasoljuk. Külön figyelmet érde-
mel, hogy a hosszabb vágásfordulóval
kezelt állományoknál mód nyílhat az
értékesebb választék nem energetikai
célra történõ felhasználására is.

Akác:
Az akác elsõsorban jó fiatalkori növe-

kedésével, kiemelkedõ sarjadzóképessé-
gével  száraz termõhelyeken hasznosítha-
tó. Folynak kísérletek energetikai célra
szelektált fajták kialakítására, de ezek ma-
gas csemete költségük miatt valószínûleg
nehezen fogják kiszorítani az ültetvények-
bõl a kommersz szaporítóanyagot. Meg
kell azonban jegyeznünk, hogy bizonyos
telepítés-technológiával versenyképessé
válhatnak. Itt is érdemes megjegyezni az
esetleges hosszabb termesztési ciklus ese-
tén nyerhetõ magasabb jövedelmezõségû
haszonfa kiemelését az energetikai fel-
használás körébõl. A fajhoz tartozó tech-
nológiai probléma lehet, hogy a második,
harmadik vágásciklust követõen a terület
a gyökérsarjak hatására besûrûsödhet,
ami jelentõs problémát okozhat a betaka-
rító, és szállító jármû kerekeinek.

Pusztaszil:
Ez a Kínából származó fafaj és fajta

igen nagy szárazságtûrésével tûnik ki.
Jó növekedése mellett jól tûri a csonkí-

BÁRÁNY GÁBOR1–CSIHA IMRE2

Kivezetõ út vagy zsákutca
Gondolatok az energetikai ültetvényekkel kapcsolatosan

1 ERTI Püspökladány, tudományos munkatárs
2 ERTI Püspökladány, állomásigazgató
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tást, ezért külön figyelmet érdemel ked-
vezõtlen száraz területek esetében.

Zöldjuhar:
A kilencvenes években megkezdett

kísérleteinkben figyelemre méltó ered-
ményeket produkált, növekedési eré-
lye, sarjadzási képessége mindenkép-
pen alkalmassá teszi energetikai fel-
használásra. Az ilyen irányú felhaszná-
lás mellett nem kell tartani „invazív” tu-
lajdonságától sem.

Ámorfa:
Néhány kísérletben szerepelt. Ho-

zamadatai nem váltották be a hozzá fû-
zött reményeket. Mint lehetséges fel-
használás, napjainkban indulnak kísér-
letek az ártéri elvadult ámorosok rend-
szeres lezúzásával. Várható, hogy ezen
felhasználási forma nem gazdasági, ha-
nem erdõmûvelési és árvíz-levezetési
okokból kaphat csak jelentõséget. 

Telepítéstechnológia
Növõtér

Természetesen fafajtól, termõhelytõl,
vágásfordulótól, és a letermelés techno-
lógiájától függ.

Kísérleti tapasztalataink, és az egyre
terjedõ gyakorlat 5 és 15 ezer csemete
között jelöli meg a hektáronkénti cseme-
teszámot. A csemeteszámnak gyengébb
termõhelyen és hosszabb vágásforduló
esetén alacsonyabbnak kell lenni, jó ter-
mõhelyen és gyors rotáció esetén köze-
ledhet a felsõ határhoz. Itt érdemes fel-
hívni a figyelmet a nemesített akác-
klónokkal történõ telepítésnek egy olyan
változatára, mikor a nagy értékû cseme-
tét viszonylag tág hálózatban telepít-
jük el – esetleg mezõgazdasági köztes-
termeléssel hasznosítjuk a sorközöket
az elsõ évek során – és az elsõ vágás-
forduló után a gyökereket megszag-
gatva „sûrítjük be” az állományt. Ezen
technológiánk a gyakorlat számára
igen, a támogatási rendszer számára
azonban sajnos nem elfogadható.

Figyelemmel kell arra lenni, hogy
a kezdeti idõszakban, majd pedig a
vágások utáni egy évben szükség le-
het sorközi ápolásra, tehát az ápoló
gépnek be kell jutnia a sorok közé.

Szintén figyelemmel kell lenni arra
– csaknem meghatározó mértékben
–, hogy a betakarítógép milyen sortá-
volságban tud közlekedni, le tudja e
vágni az ikersort vagy nem. Itt szeret-
ném felhívni a figyelmet, hogy ennél
a területhasznosítási módnál már a
telepítés során szükséges figyelembe
venni a majdani felhasználó igényeit

(apríték mérete, kéregszázaléka, ned-
vességtartalma), valamint az alkalmazni
kívánt betakarítógép mûszaki paramé-
tereit (a fafajtól függõ átvágható méret,
magassági korlát – sortávolsággal szem-
beni igények).

Felhasznált szaporítóanyag
Nyár és fûz esetén elsõsorban termé-

szetesen a dugvány jöhet számításba.
Kérdéses lehet azonban a telepítés
technológiája. Mindenképpen érdemes
felfigyelnünk azokra a külföldrõl beho-
zott dugványozó gépekre, melyek a
svéd, olasz technológia részeként
szálvesszõt felhasználva egy menetben
végzik a dugványvágás, dugványozás
munkafolyamatát. Elõnyként kell emlí-
tenünk az igen jó munkaminõséget, és
területi teljesítményüket, hátrány vi-
szont a magas beruházási költség.

Akác esetében, mint jövõben terjedõ
módszert, megemlíteném a magról
történõ helybevetést – amit néhány kí-
sérletünkben jó eredménnyel alkalmaz-
tunk –, ezen módszer elõnye a viszony-
lag alacsony ár, hátránya az elsõ évben
magasabb ápolási költség. A módszer
fejlõdésének feltétele a vetõgép tökéle-
tesítése, és az esetleges vegyszeres
gyomirtás módszerének kialakítása,
gyakorlatba történõ bevezetése.

A többi említett fafajnál a telepítés
egyéves magágyi csemetével történhet
a leggazdaságosabb módon.

Ápolás
Az energetikai ültetvények ápolása –
mint minden más intenzív termelési
rendszernél is – kulcskérdésnek

tekinthetõ. Általában az elsõ évben kí-
vánja meg a sorközi és sorápolást – sor-
távtól függõen a második évben a sorkö-
zi ápolást is. Külön fel kell hívni a figyel-
met az akác helybevetése esetén az elsõ
és második sorápolás jelentõségére, me-
lyen az egész technológia sikere múlhat.

Kitermelés
A kitermeléssel kapcsolatban két irányt
különböztethetünk meg. A minirotációs
rendszer esetén levágó, járva aprító,
szecskázó géppel, a hosszabb ciklusú
ültetvények esetén motorfûrészes tõel-
választás, esetleges értékfa kiválasztása,
majd aprítás jöhet számításba. Minden-
képpen érdemes felhívni a figyelmet ar-
ra, hogy a mai gyakorlat szerint a terme-
lési ciklus része egy hosszabb-rövidebb
tárolási szakasz, ehhez várhatóan sem
az erõmûvek, sem a magán felhaszná-
lás – pellet vagy brikettgyártás – nem
rendelkezik megfelelõ méretû tárolási
kapacitással. Ez mindenképpen terület-
veszteséget, esetenként kisebb mértékû
minõségromlást vonhat maga után. A
felszedésnél pedig kisebb-nagyobb
mennyiségû veszteség is jelentkezhet.
Mindenképpen érdemes azonban a tá-
rolásra, szárításra megfelelõ figyelmet
fordítani, mert a víztartalom igen
jelentõsen befolyásolja a fûtõértéket,
ezen keresztül pedig a termesztés gaz-
dasági eredményét is. Itt szeretnénk
felhívni a figyelmet arra, hogy bár a
mai fejlesztések zöme az aprítás, az
aprítéktermelés irányába halad, a fel-
használás jelentõs része azonban le-
hetne továbbra is a sarangolt válasz-
tékban való értékesítés, megfelelõ

tüzelõberendezések fejlesztése, el-
terjedése esetén.

Végezetül egy érdekes gondolattal
szeretnénk kiegészíteni azokat a min-
denki által ismert érveket, melyek az
alternatív energiatermelés fontosságát
minden létezõ fórumon támogatják
vagy ezzel éppen ellenkezõleg tá-
madják. 

Ha egy-egy kistérség a saját kör-
nyezetében megtermelt energiahor-
dozót hasznosítja – ne adj isten jelen-
tõs elszállításra is jut belõle –, akkor a
terület jövedelmezõsége, tehát lakos-
ságmegtartó képessége jelentõsen ja-
vulhat. Mint egyszerû példát gondol-
juk végig, ha egy település fûtésének
egy részét a térségben megtermelt
biomasszával oldja meg, ezek a költ-
ségek a térség gazdálkodóinak bevé-
teleit, nem pedig ismeretlen távolság-
ban található érdekkörök nyereségét
gazdagítják. Fotó: Pápai G.
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Napjainkban ésszerûnek tûnik mezõgaz-
dasági mûvelés (fõleg szántó) alatt álló te-
rületen végzett erdõtelepítéssel bõvíteni
az energetikai célú faanyag mennyiségét.
Ezek az erdõtelepítések kizárólag ezt a
célt szolgálják, ezért viszonylag egyszerû
a velük szemben támasztott követelmé-
nyeket megfogalmazni:

A lehetõ legrövidebb idõ alatt, minél
kisebb ráfordítással, az elérhetõ legna-
gyobb fatömeget adják.

Ebben a cikkben a célunk az, hogy
elõkalkuláció segítségével bemutassuk
a szóba jöhetõ fafajok egyikének (akác)
az eltérõ ültetési hálózat és vágáskor
szerint differenciált jövedelmezõségét.
Az elemzés eredménye segítséget nyújt
a földhasznosítás módjának megválasz-
tásához (erdõ vagy szántó), és
erdõtelepítés esetén a különbözõ variá-
ciók közötti döntéshez.

A gazdaságossági számítások ered-
ményei azonban csak a döntéshez
szükséges információk egy részét jelen-
tik. Nem elhanyagolható továbbá az
sem, hogy a földterület erdõvel történõ
hasznosításából egyéb elõnyök is szár-
maznak. Mezõgazdasági holt idényben
ad munkát és hosszabb távon is biztos-
ra vehetõ jövedelmet, valamint javítja a
meglévõ gépek kapacitásának kihasz-
nálását. Gyakran parlag területek hasz-
nosítását teszi lehetõvé.

A különbözõ vágásfordulóval kezelt
energetikai célú ültetvények közül csak
10 éves vágásfordulóra készítettünk
kalkulációt. A 2-5 év alatt letermelt faál-
lomány betakarítása praktikusan egyedi
– kombájn típusú – gépet igényel. Je-
lenleg még nincsenek megbízható in-
formációk ilyen technikáról, így az erre
épített kalkulációk is túl nagy bizonyta-
lansággal terheltek. Az 5 évnél idõsebb
gyorsan növõ fafajok már az erdészeti
gyakorlatban alkalmazott módon is
kezelhetõk. Az állományok 10 éves ko-
rára az öngyérülés következtében az
„erdõhöz” közel álló állapot alakul ki.
Így a kitermelés és felkészítés költségei
a gyakorlati tapasztalatok alapján vi-
szonylag nagy biztonsággal becsül-
hetõk. A 6-9 éves vágásfordulóval ke-
zelt állományok az elõbbi kalkuláció
fajlagos értékeivel jellemezhetõk. A lo-

gikusan magasabb fakitermelési költsé-
geket nagyjából egalizálja a korábban
jelentkezõ árbevétel. 

Az értékelés másik tárgya a 20 éven-
ként kitermelt energetikai célú erdõ
(energia erdõ). Ebben az esetben a
megszokott fakitermelés szükséges pa-
raméterei változatlan formában alkal-
mazhatók.

Csak az akác szempontjából jó és kö-
zepes termõhelyi körülményeket vet-
tünk figyelembe. A fatermõképesség
rohamosan csökken a termõhely romlá-
sával, ezért ennél gyengébb területeken
semmi értelme nincs az energetikai cé-
lú erdõtelepítésnek. A 10 éves vágásfor-
duló fatermését – jó és közepes ter-
mõhelyre – a korábbi ERTI kísérletek
(Halupa, Rédei) adták. A 20 éves vágás-
forduló naturális hozamait az erdõne-
velési modellek és a fatermési táblák
alapján becsültük. A jó termõhely ese-
tén a II. fatermési osztály, a közepesnél
pedig a IV. FTO adataira építettünk.

Az erdõtelepítés ültetési hálózatánál
minden esetben 2,50 m-es sortávolság-
gal kalkuláltunk. Ennek oka egyrészt a
legalább 10 éves vágásforduló, más-
részt a különbözõ gépek alkalmazási
lehetõsége. Ez utóbbi a takarékos költ-
ség-felhasználást segíti.

Az állomány létesítési költségeit a
tábla mérete is befolyásolja. Kis terület
esetén (2 ha>)  jelentõsen nõnek a költ-
ségek. Az egyben mûvelt terület nagy-
ságának emelkedése pedig jótékonyan
csökkenti az 1 ha-ra jutó ráfordításokat.

Mint minden elõkalkuláció, ez az
elemzés is bizonytalansággal terhelt. Az
ebbõl eredõ kockázat csökkentése érde-
kében a faállomány létesítésénél a mini-
málisan szükséges, de viszonylag nagy
biztonsággal eredményes mértékben állí-
tottuk be a kalkulációba az egyes beavat-
kozásokat. A költségszint a 2006. év or-
szágos átlagát igyekszik tükrözni.

A számításokat elvégeztük a közvet-
len költségek (anyag, energia, fizikai élõ-
munka) szintjén és + 20 % általános  költ-
séggel terhelten is. Ennek azért láttuk ér-
telmét, mert a változások a rezsi nélküli
szinten követhetõk megbízhatóbban, és
a magántulajdonosok saját munkája eb-
ben a körben értékelhetõ. Hasonló meg-
fontolásból hagytuk el az áfa-t is.

A bemutatott eredmények az áfa nél-
küli teljes költség szintjén érhetõk el. 

Az ültetési hálózat szempontjából is
differenciáltunk az elemzés során. Ez
utóbbi egyrészt hatással van az ültet-
vény létesítési és kitermelési költségei-
re, másrészt befolyásolja a fatermés
mennyiségét is.

A létesítési költségeket az ERTI ko-
rábbi munkái során összeállított mun-
karendszerekre építve adjuk meg.

Az egyes munkarendszerek között
csak a felhasznált szaporítóanyag mennyi-
ségében (ültetési hálózat) van különbség.

Az energetikai célú erdõtelepítések lé-
tesítési költségei tartalmazzák a terület
elõkészítés, ültetés, ápolás és az egyes
letermeléseket követõ erdõmûvelési be-
avatkozások ráfordításait.

Jövedelmezõségi számítást végez-
tünk arra az esetre is, amikor meglévõ
akácerdõt alakítunk át energetikai célú
erdõvé. Ebben az estben a véghasznála-
tot követõ vágástakarítás után 2,50 m-es
sortávolsággal gyökérszaggatás törté-
nik, amit már csak ápolási beavatkozá-
sok követnek.

A létesítési költségek egy része ma-
gántulajdonosok esetén megtakarítha-
tó. A tényleges pénzkiadás csökkent-
hetõ saját munkával a szükséges cse-
mete megtermelése és a kézi ápolás
esetében. A csemetéhez azonban jó
minõségû, ellenõrzött mag szükséges. 

A jövedelmezõségi számításokat több
fatermesztési modellre elkészítettük.

A modellekbõl követhetõ vágásfor-
dulónként a bruttó és a nettó fatérfogat,
valamint az értékesíthetõ fatömeg. Az
egyszerûség kedvéért a fajlagos töme-
get 1 t/nm3-re vettük, amelynek az ára
12 eFt/t a felhasználás helyén.

Látható a modellekbõl a vágásfordu-
lónként elérhetõ jövedelem és a teljes,
többszörös ciklus jövedelme is.

Az eltérõ vágásfordulók és ültetési
hálózatok összehasonlíthatóságát az
éves átlagos jövedelem és a belsõ ka-
matláb teszi lehetõvé. Ez utóbbinak az
az elõnye, hogy érzékletesen megjele-
níti az idõ hatását.

A belsõ kamatláb a vágásforduló és a
többszörös vágásforduló, vagyis a teljes
ciklus alatt, különbözõ idõben történõ rá-
fordítások és a szintén eltérõ idõben
elérhetõ hozamok különbségeként meg-
kapott nyereség hányadát jelenti. Ha a ho-
zamokat és a költségeket a belsõ kamatláb
segítségével az erdõsítés induló idõpon-

MAROSI GYÖRGY1 – MAYER BALÁZS2

1 ERTI Tud. oszt. vez.
2 Intézeti mérnök

Az energetikai célú erdõk
(faültetvények) gazdaságossága
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tjára diszkontáljuk, majd elõjel helyesen
összevonjuk, eredményül 0-t kapunk. Ez-
zel a módszerrel a teljes ciklus eltérõ nagy-
ságát kiküszöbölõ jövedelmezõségi érték-
sorrendhez jutunk. Az egyes változatok
közötti választásnak ez az egyik legfonto-
sabb támpontja, mivel jellemzõen a befek-
tetés-hozam szemléletet tükrözi.

Az éves átlagos jövedelemnek akkor
van igazán jelentõsége, ha elegendõen
nagy területen gazdálkodunk, és  min-
den évben hozzájuthatunk ehhez a ho-
zamhoz. Ebben az esetben a teljes ciklus
jövedelmének egy évre számított értéke
valósághûbb képet fest az értékarányok-
ról, mint a belsõ kamatláb. Ezt az állapo-
tot azonban nem könnyû elérni.

A táblázatokban a következõ munka-
rendszerek (1-12 sorok) eredményei lát-
hatók:

1. és 2. 2,50 m x 0,5 m ültetési háló-
zat, 5 x 10 éves vágásforduló, jó és kö-
zepes termõhely.     

3. és 4. 2,50 m x 1,0 m ültetési háló-
zat, 5 x 10 éves vágásforduló, jó és  kö-
zepes termõhely.

5. és 6. 2,50 m x 1,0 m ültetési háló-
zat, 3 x 20 éves vágásforduló, jó és  kö-
zepes termõhely.

7. és 8. 2,50 m x 2,0 m ültetési háló-
zat, 5 x 10 éves vágásforduló, jó és kö-
zepes termõhely.

9. és 10. 2,50 m x 2,0 m ültetési há-
lózat, 3 x 20 éves vágásforduló, jó és
közepes termõhely.      

11. és 12. Meglévõ akácerdõ vég-
használat utáni átalakítása energetikai
célú felhasználásra, 2,50 m-es sortáv,  4
x 10 éves vágásforduló, jó és közepes
termõhely.

Az eredmények 
Az elemzések eredményeit foglaltuk
össze az 1. táblázatban. Teljes idõszak:

Az elemzésekbõl levonható fõbb
tanulságok 

Fatermés
A 10 éves vágásfordulóval kezelt fa-

ültetvények 50 év alatti fatermése 2,50
m x 1,0 m ültetési hálózat mellett a leg-
nagyobb jó termõhelyen. A sûrûbb és a
ritkább induló hálózat is alacsonyabb
értéket ad. 

A 10 éves és a 20 éves vágásforduló
összehasonlításában a 2,50 m x 1,0 m-
es induló hálózatú  akácos a rövidebb,
a 2,50 m x 2,0 m-es pedig a hosszabb
periódusokban ad nagyobb fatömeget.

A közepes termõhelyeken már ki-
egyenlítettebb a helyzet.

A rövidebb vágásforduló esetén te-
hát általában a sûrûbb indulási hálóza-
tot célszerû választani. Az alacsony cse-
meteszámmal (2200 db/ha) történõ
erdõsítés esetén a nagyobb vágásfordu-
ló a kedvezõbb. 

Jövedelmezõség 
A jó termõhelyen az éves átlagos jö-

vedelem a hosszabb vágásfordulóval
(20 év) kezelt energiaerdõ elõnyét mu-
tatja. Ezen belül a ritkább ültetési háló-
zat a jövedelmezõbb. 

A gyakoribb letermeléseknél a 4000
db/ha induló  csemeteszám  adja a leg-
nagyobb éves átlagos jövedelmet,
megelõzve mind a sûrûbb, mind pedig
a ritkább hálózatot. 

A belsõ kamatláb közel fordított sor-
rendet mutat. Itt egyértelmûen megmu-
tatkozik a gyakoribb (10 évenkénti) le-
termelés és a ritkább induló hálózat
elõnye. 

A közepes termõhelyen kiegyenlítet-
tebb eredményeket kapunk. Az éves át-
lagos jövedelemnél az elõzõ termõhelyi
kategóriához hasonló sorrend adódott.
A belsõ kamatláb is általában a gyako-
ribb letermelés elõnyét mutatja. Azon-

ban még ez sem tudja a viszonylag ala-
csonyabb fatermés miatt a sûrû ültetési
hálózat (8000db/ha) magasabb létesíté-
si költségeit kiegyenlíteni.

A közepes termõhelyen tehát
erõsödik a ritkább hálózatú állományok
pozíciója. Ez érthetõ, hiszen a jelentõs
mértékben lecsökkent fatermés ugyan-
olyan létesítési költségekkel áll szem-
ben. A termõhely romlásával a ritkább,
hosszabb ideig fenntartott állományok
adják a kedvezõbb jövedelmezõséget. 

Összegezésként a fatermés, az éves átla-
gos jövedelem és a belsõ kamatláb együt-
tes figyelembe vétele alapján az ajánlható
modellek sorrendje a következõ. 

Jó termõhelyen (2. táblázat)
Bár ez egy kissé elnagyolt összeha-

sonlítás, hiszen az egyes ismérvek
egymáshoz mért súlya  nem jelenik
meg, azért  megközelítõleg megfelelõ
tájékoztatást kaphatunk az ajánlható
értéksorrendrõl. Az  alacsonyabb he-
lyezési szám mutatja a kedvezõbb vál-
tozatot.

Közepes termõhelyen (3. táblázat)
A két termõhelyre kapott sorrend

összevetése is azt erõsíti, hogy a gyen-
gébb termõhelyen általában  hosszabb
ideig célszerû fenntartani az állományt.
A választható hálózatból pedig inkább
az alacsonyabb csemeteszám ajánlható.

Az energetikai célra átalakított
akácosok jövedelmezõsége 

Az energia ültetvénnyé átalakítható  ál-
lományok fatermési és jövedelmi hely-
zete leginkább a 2,5 m x 0,5 m hálóza-
tú, 5 x 10 éves ciklusban kezelt ültet-
vénnyel vethetõ össze.

Az éves átlagos fatermés (m3 vagy t)
valamivel kedvezõbb az átalakított állo-
mányoknál. Az éves átlagos jövedelem-
ben már nagyobb mértékû az elõny.
Még ennél is kedvezõbb a helyzet a
belsõ kamatláb esetén, mindkét ter-
mõhelyi kategóriában.

A kedvezõ jövedelmezõség alapvetõ
oka az alacsony létesítési költségekben
keresendõ.

Tehát, ha van rá lehetõség, célszerû
ezt a módszert választani az erdõtelepítés
helyett. Bár a hátránya egyértelmûen az,
hogy fatömeg szempontjából lényegesen
kisebb forrásbõvülést jelent, mint az új
erdõ (ültetvény) létesítése.

A teljes ciklustól eltérõ jövedelmezõ-
séget mutat az elsõ vágásforduló, hiszen
ezt teljes egészében terheli a létesítési
költség.

Az elsõ vágásforduló eredményei a
4. táblázatban láthatók.

Látható, hogy a közepes termõhe-

1. táblázat
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lyeken veszteség prognosztizálható az
elsõ vágásfordulóban, a rövidebb (10
éves) periódus esetén.  Ezen a helyze-
ten minden bizonnyal sokat javít a most
készülõ támogatási rendszer. 

Végsõ következtetésként egyértelmû-
en megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi
ár- és költségviszonyok mellett jövedel-
mezõ földhasznosítási forma az energe-
tikai célú faanyagtermesztés. 

Fontos azonban szem elõtt tartani,
hogy mint minden, a földdel kapcsola-
tos gazdasági tevékenység, ez is elsõ-
sorban az adott fafaj számára jó ter-
mõhelyen biztosítja az elvárt jövedel-
mezõséget. 

A kalkulációnkban bemutatott hely-
zetet némileg módosíthatja az, hogy
nem számoltunk az elkerülhetetlen táp-
anyag-utánpótlás költségével, és a tá-
mogatási rendszer kedvezõtlen hatásá-
val. Viszonylag nagy biztonsággal állít-
ható, hogy a kettõ együtt sem fogja ron-
tani a jövedelmezõséget. 

Az energetikai célú fatermesztés nö-
velésének minden bizonnyal kedvezõ
hatása lesz  a sarangolt, primér fatermé-
kek felhasználási piacán kialakult fe-
szültség csökkentésében is. 

A  termelõk és a felhasználók  együt-
tes és fenntartható érdekeltsége nélkül
azonban  a kínálat növelése egymagá-
ban hosszú távon nem feltétlenül váltja
ki az elvárható kedvezõ hatást.

4. táblázat

2. táblázat

3. táblázat

A PANNONPOWER HOLDING Zrt.
2005 áprilisában, mintegy 500 ezer tõ
felhasználásával hozta létre Szent-
lõrinc közelében, Királyegyházán
energiaültetvényét. Az ún. pilot-projekt
keretében egy 45 hektáros területen a
térségben egyedülálló létesítményen 1-
2 éves vágásfordulójú, összesen 10 fajta
„energianövény” várja a betakarítást.
Az energianövények a „zöld energia”
következõ generációjának képviselõ-
jeként kerülhetnek használatba. Széles
körû felhasználásuk az agrárium
számára is kedvezõ lehetõséget
teremt. 

Az eddigi tapasztalatok szerint a
speciálisan energetikai felhasználás
céljából nemesített fafajta ellenálló,
igénytelen, és gyorsan növekedik; ezál-
tal gyors utánpótlást jelenthet a „zöld
energiát” termelõ erõmûvek számára.
Az energiaültetvény eredményei
kiválóak: a növények betegségekkel
szemben ellenállóak, a megeredési
arányuk 95% feletti, az újrahajtás pedig
eredményes. A növények élettartama
egy ültetés után 10 év, az idõjárási szél-
sõségeket pedig kiválóan tûrik.

A PANNONPOWER HOLDING Zrt.
egy integrátori rendszer kiépítésével

azon fáradozik, hogy a környezetbarát
és környezetkímélõ „zöld energiafor-
rás” minél jobban, minél szélesebb kör-
ben elterjedjen.

A témával kapcsolatban további
információ kérhetõ Rudolf Péter,
fejlesztési fõmérnöktõl a 72/534-380-as
telefonszámon.

Farkasné Németh Krisztina,
marketing szakértõ

Energiaültetvény: zöld
energia a Dunántúlon

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738

rendszeresen szemlézi

» OBSERVER «
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A kemény sarangolt választékok piacá-
nak mélypontja 1999-re tehetõ. Ebben
az évben a Zalaerdõ árjegyzéke erdei
rakodói paritáson 4300 Ft/ m3 + áfa
áron tartalmazta a kemény egységes tû-
zifát, a közeli nagy lemezgyár ûrméte-
renként 2240 Ft-ért vásárolta a forgács-
lapfát, Olaszországba tölgy-cser rostfát
4700 Ft/m3, Ausztriába  a bükk papírfát
6300 Ft/m3 áron szállítottuk. A nyomott
árak ellenére – csakúgy mint ország-
szerte – jelentõs készletgondokkal is
küzdöttünk. 

Az országos helyzetet jól tükrözi a
FAGOSZ felkérésére az Agrármarketing
Centrum megbízásából a Szoci-Gráf Piac-
és Közvélemény-kutató Intézet által ké-
szített felmérés, mely elsõsorban a lakos-
ság körében a tûzifa és az alternatív
fûtõanyagok (fûtési technológiák) elterje-
désének változásán keresztül próbálta
feltárni a kialakult helyzet okait, és felvá-
zolni a jövõ kilátásait. Az elemzés az okok
közül elsõ helyre a földgáz-program hatá-
sát helyezi, melynek felfutása a 90-es
évek elején gyorsult fel. A nagymérvû ál-
lami támogatással végrehajtott hálózatfej-
lesztés eredményeként szinte a legkisebb
településekre is eljutott a vezetékes gáz.
Ebben az idõben más fûtési rendszerek –
beleértve a hagyományos fatüzelést is –
elmaradott technikai színvonaluk miatt,
állami támogatás hiányában nem tudták
felvenni a versenyt a földgázzal, melynek
felhasználásához is jelentõs ártámogatás
tapadt. A faaprítékkal üzemelõ kisközös-
ségi tûzifára alapozott energiatermelés ki-
építésének támogatás hiányában esélye
sem volt. Csak néhány helyi kezdemé-
nyezés hozott csekély eredményt iskolák,
óvodák, falusi kultúrházak aprítékkal
történõ fûtésével. Nem használt a fatüze-
lés ügyének az erõs negatív propaganda,
ami a „fa kivágása”  ellen folyt. Az ágazat
nem tudta elfogadtatni a közvéle-
ménnyel, hogy a fakitermelés természe-
tes és fontos eleme a korszerû erdõ-
gazdálkodásnak, nem pedig természetká-
rosító tevékenység.  A természetvédõk
erdõgazdálkodás-ellenes propagandája
ellen nem volt – és bizony ma sincs – ha-
tékony  ágazati marketing. 

Hatással volt a kínálati piac kialaku-
lására a rendszerváltás után magántulaj-
donba került erdõkben évrõl évre na-
gyobb mennyiségben beinduló fakiter-
melés is. Széthullott a korábban jól

mûködõ kereskedelmi lánc (TÜZÉP
Vállalat), látványosan emelkedtek a fu-
varköltségek, ez behatárolta a gazdasá-
gos értékesítés távolságát. 

A sarangolt választékokat felhasználó
iparágak belföldön és külföldön egy-
aránt kihasználták ezt a helyzetet. Figyel-
men kívül hagyva nem csak kibocsátott
késztermékeik piacának pozitív változá-
sait, de a növekvõ fakitermelési és szállí-
tási költségeket is, folyamatos nyomást
gyakoroltak a szállítókra: bár jelentõs
mennyiségek szállítására szerzõdtek, az
árakat évrõl évre csökkentették. Az ex-
portpiacokon megjelent a korábban csak
elenyészõ mennyiségû szállításokat tel-
jesítõ kelet-európai országok olcsó fa-
anyaga, ugyanakkor meghatározó gyártó
kapacitásokat helyeztek át a tulajdono-
sok a kelet-közép-európai nyersanyag-
bázisok közelébe, csökkentve ezzel a ha-
gyományos magyar exportpiacok felve-
võképességét.

A folyamatok eredményeként egy kí-
nálati jellegû egyensúly keletkezett, saj-
nos az erdõgazdálkodást nehéz hely-
zetbe hozó alacsony árszinten. 

Ebbe a helyzetbe „robbant” az
erõmûvek minden korábbi képzeletet
felülmúló mennyiségi igényének bom-
bája. Megjelentek hazánkban is a kor-
szerû vegyes- és fatüzelésû energiater-
melõ technológiák. A megújuló energia-
forrásokon alapuló energiatermelõ be-
rendezések alkalmazása uniós elvárá-
sokban rögzült. Hazánk uniós kötele-
zettségeinek szinte kizárólag a meglévõ
szénerõmûvek fatüzelésû technológiára
való átállásával tudott eleget tenni. Jelen-
tõs piaci hatásként jelentkeztek a fosszi-
lis energiahordozók világpiaci ártenden-
ciái, amelyek keresletnövekedést idéz-
tek elõ az európai fapiacokon. 

A kialakult helyzet természetesen ne-
gatívan érintette a tradicionális felhasz-
nálói kört. Elsõsorban az alacsony fa-
árakra és a jelentõs
túlkínálatra ala-
pozva a lemezipar
kapacitásbõvítõ
beruházásokra ké-
szült. A megválto-
zott piaci helyzet
heves reakciókat
váltott ki. Vádak
hangzottak el: az
erõmûvek faigé-
nye elérhetetlen
magasságokba hajt-
ja az alapanyag-

árakat, a fejlesztések emiatt leállnak, a
befektetõk más célországokat keresnek. 

Biztosak lehetünk abban, hogy egy
nagy léptékû kapacitásbõvítés a hazai le-
meziparban adott körülmények között
hasonló piaci folyamatokat indított volna
el. Az árak ugyanígy emelkedtek volna, a
felhasználók ugyanígy a vészharangot
kongatnák, csak talán egymásra, nem pe-
dig az erdõgazdálkodókra, az erõmû-
vekre és az energiapolitikára hegyeznék
ki érveiket. Nem elfogadható az az érvelés
sem, hogy a magasabb ár miatt a lapgyá-
rak fejlesztéseiket más országokba helye-
zik át. Nem lehet kérdéses, hogy a fejlesz-
tések kapcsán belépõ többlet alapanyag-
igényüket a gyárak a korábbi árszinten
nem tudták volna beszerezni, kapacitás-
fejlesztési terveikben ezzel a várható árnö-
vekedéssel számolniuk kellett.

Mára a helyzet jelentõsen áttekinthe-
tõbbé vált. Elkészültek a szerzõdések
mind a hazai, mind a külföldi felhaszná-
lókkal, természetesen a korábbinál maga-
sabb árakkal a megváltozott kereslet – kí-
nálati viszonyoknak megfelelõen. Nincs
ma olyan  hazai forgácslap- vagy farostle-
mezgyár, mely alapanyaghiány miatt le-
hetetlen helyzetbe került volna. Új beru-
házásként Mohácson több százezer ûrmé-
ter fát feldolgozó korszerû lemezgyár
épül, biztosak lehetünk abban, hogy nem
fog alapanyaghiányban szenvedni.

A Zalaerdõ Zrt. faforgalmában a 2003-
as évtõl következett be egy „árrobbanás”
a sarangolt választékok körében, ame-
lyet az országban beinduló nagy fatüze-
lési erõmûvek által elõidézett kereslet
generált. Az erõmûvek fafelhasználásá-
nak növekedésével kialakult keresleti
piac jelentõs hatással volt árainkra. Ha-
gyományos piaci vevõinket igyekeztünk
a megszokott mértékekig megtartani, de
emellett törekedtünk a valós piaci moz-
gásokat áraikban érvényre juttatni. Az
árképzésre az „erõmûvi árak” voltak leg-

HORVÁTH FERENC1 – GÓBER ZOLTÁN2

A fatüzelésû erõmûvek: átok vagy áldás?

1 Termelési igazgató
2 Kereskedelmi elõadó Tûzifa árváltozás trendje 2002 és 2007 között
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inkább hatással. A grafikon a tûzifa
árváltozásának tendenciáját mutatja be
2002-tõl napjainkig.

A részvénytársaságunknál bekövet-
kezett nagymértékû erdõkárok (2004-
ben cca. 140 000 m3; 2005-ben cca: 100
ezer m3; 2006-ban cca. 55 000 m3 egész-
ségügyi termelést kellett végrehajtani)
hatására 2003-tól teljesen megváltozott
fakitermelésünk szokásos választék-
összetétele. A száradéktermelésekbõl
kikerülõ faanyag minõségi összetétele
miatt jelentõsen megnõtt a sarangolt vá-
lasztékok mennyisége, romlott a felké-
szített választékok minõsége. Ezt a
gyenge minõségû tûzifaválasztékot az
ekkor induló erõmûvek (Pécs, Heili-
genkreuz) részére tudtuk csak nagy
mennyiségben, jó áron értékesíteni.
Emellett a többletmennyiségnek kö-
szönhetõen képesek voltunk továbbra
is maradéktalanul kiszolgálni saran-
golt választékokkal tradicionális
vevõinket. Általánosságban elmond-
ható, hogy a tûzifaárak változásának
tendenciáját a piac minden szerep-
lõjénél érvényesíteni tudtuk. A táblá-
zat a különbözõ sarangolt termékek
árváltozásának mértékét mutatja be az
elmúlt években.

A táblázatban szereplõ értékek jól
érzékeltetik a sarangolt választékok
utóbbi években bekövetkezett
felértékelõdését, ami lehetõséget ad a
fakitermeléseink során korábban hulla-
dékként kezelt alacsonyabb értékû vé-
konyfa és törzskiválasztó gyérítési fa-
anyag nagyobb mérvû felkészítésére. A
termékek ára ma már fedezi a rárakódó
fajlagos költségeket. 

A ma rendelkezésre álló faanyag jelen-
tõs részét az energiaipar szívja fel, de már
az erdõgazdálkodók és a felhasználó
erõmûvek is keresik a sarangolt tûzifa ki-
váltásának lehetõségeit, többi között a
most a vágásterületeken maradó termelé-
si apadék gazdaságos hasznosítása révén
is.  Rövid idõn belül megteremtõdhetnek
az alternatív tüzelõanyagok felhasználásá-
nak mûszaki, gazdasági feltételei. Ehhez
azonban meglevõ, mûködõ felvevõpia-
cok kellenek, amit egyebek mellett a meg-
valósult erõmûvi fejlesztések biztosítanak. 

Ismert, hogy az üzemtervi lehetõsé-
gekhez képest mintegy 1,5-2 millió bruttó

m3-rel alacsonyabb az évente kitermelt fa-
mennyiség. Ez a tartalék elsõsorban a
magánerdõkben, a természetvédelmi
korlátozás alatt álló erdõterületeken, vala-
mint az állami erdõgazdálkodók által ke-
zelt területeken a gyenge minõségû fa-
anyagot adó, ún. küszöb alatti  erdõkben
halmozódik fel évek óta. Addig, amíg az
ökonómiai körülmények jelentõsen nem
javultak, esély sem volt a sorsukra ha-
gyott gyenge faállományok kitermelésé-
re, és a termõhelyi potenciálnak megfele-
lõ értékesebb állományokkal történõ fel-
váltásukra.

A FAGOSZ Elnöksége 2004-ben állást
foglalt a fából termelt zöldenergiával
kapcsolatban. Az állásfoglalás legfonto-
sabb megállapításai ma is helytállók:

„1. Rövid távon a fára alapozott
áramtermelés és a már megkezdett
fûtõmûvi beruházások 2004-ben megje-
lenõ faigénye a lehetõ legmagasabb
szinten legyen kielégítve

1.1. a vágási apadék egy részének ki-
hozatalával, ehhez támogatási program
készítésével,

1.2. az erdõtervi lehetõség nagyobb
arányú kihasználásának serkentésével,

1.3. a további új faenergetikai prog-
ramok beindításának átütemezésével,
illetve 

1.4. a további faforrás lehetõségek
feltárásával, és az irreális természetvé-
delmi korlátozások elkerülésével

1.5 a vonatkozó árszabályozó GKM
miniszteri rendelet átdolgozásával úgy,
hogy a további esetekben 5 és 20 MW
között sávosan csökkenjen az „ártámo-
gatás” 20 MW fölött pedig ne legyen
„ártámogatás” és zöldáram átvételi köte-
lezettség sem.

2. Hosszú távon ugyanakkor
bõvíteni kell a fakitermelés lehetõségét,
valamint fel kell tárni és kidolgozni a
fán kívüli egyéb biomassza-felhasználá-
si forrásokat is:

1.3. az erdõtelepítés támogatásának
bõvítésével, valamint energiaültetvé-
nyek telepítési feltételeinek és
ösztönzõinek megteremtésével és e
program beindításával,

1.4. az energiafû-termelés feltételei-
nek megteremtésével

1.5. a „használtfa”-begyûjtés és fel-
dolgozás megszervezésével és e tevé-

kenység támogatá-
sával, illetve

további lehetõ-
ségek feltárásával,
illetve a természet-
védelmi korlátozá-
sok ésszerû keretek
között tartásával.””

Amennyiben megvalósulnak a fenti cé-
lok, megvalósulhat a kívánatos egyensúly
az erdõgazdálkodás, a fafeldolgozás és az
energetikai ipar igényei között. Mára en-
nek egyre több jele látszik. Piaci értékelé-
seink alapján elõzetesen egy lassan
növekvõ sarangolt piacot prognosztizál-
hatunk, ahol a nagy belépési korlátok mi-
att (magas tõkeszükséglet, gazdaságos
üzemméret) új piaci szereplõk belépése
csak korlátozott mértékben várható. Ha-
zánkban a meglévõk mellett további nagy
teljesítményû hõerõmûvek létesítése nem
várható, viszont a nyugat-európai orszá-
gokban jellemzõ kisközösségi energiater-
melõ technológiák további terjedése
prognosztizálható. Ezeknek a kisfelhasz-
nálóknak esetlegesen csak közvetlen kör-
nyezetükben lehet árfelhajtó szerepe, in-
kább csak árkövetés várható esetükben.

Átok vagy áldás tehát a nagy fatü-
zelésû erõmûvek megjelenése? 

Ha az erdõgazdálkodók szempontjából
értékeljük a fapiaci változásokat, egyér-
telmûen áldásnak kell tekintenünk. Ma
12-15 000 Ft+áfa áron tudjuk értékesíte-
ni erdei rakodón a tûzifát, a hazai és a
külföldi feldolgozóipar is elfogadta a
korábbinál jóval magasabb piaci árakat.
Ne feledkezzünk meg azonban vala-
mennyiünk felelõsségérõl, amit mi erdé-
szek a magyar erdõkért és a magyar
erdõgazdálkodásért viselünk. Vala-
mennyiünk számára egyértelmûvé kell
tennünk: csak a jól mûködõ faipar biz-
tosíthatja az erdõgazdálkodás stabilitá-
sát. Hiú reményekbe ringatnánk ma-
gunkat, ha azt hinnénk, hogy az utóbbi
évek piaci tendenciái töretlenül tovább
folytatódnak. A határ nem a csillagos ég!
Meg kell szilárdítani elért piaci kapcso-
latainkat és pozícióinkat. Minden part-
nerre szükségünk van, képviselje akár
az ipar, az erõmûvek, vagy a lakosság
igényeit. A számunkra is optimális hely-
zet kialakításához és fenntartásához át-
gondolt, kiszámítható, hosszú távon ki-
egyensúlyozott kereskedelempolitika
kell.

Áldás vagy átok a nagy fatüzelésû
erõmûvek megjelenése? 

Az erõmûvek megjelenésének is köszön-
hetõ javuló piaci helyzet levegõhöz juttat-
ta a magyar erdõgazdálkodást. Áldás lesz
ez a magyar erdõk javára is, ha a keletke-
zett többletjövedelmek egy részét az
erdõbe forgatjuk vissza: egészségesebb,
gazdasági és természeti értékét tekintve is
jobb állományok létrehozása és fenntar-
tása érdekében. Erdészként ez kötelessé-
günk!

1. táblázat. Áremelések mértéke az elôzô évhez viszonyítva 
az egyes választékcsoportokban
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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-

FEKETE LAJOS*

* FALCO vezérigazgató, FAGOSZ elnök

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
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MERCZER ISTVÁN*

Levegõszennyezés – szélsõséges idõjárás
– klimatikus változások – globális felme-
legedés – kutatások - félelmek – társadal-
mi összefogás – demonstrációk – politi-
kai megnyilatkozások. Az írott és elektro-
nikus sajtóban, a  médiákban az utóbbi
idõkben a legtöbbet használt kifejezések.
„Hová jutunk, mi lesz veled Föld, milyen
életkörülmények várnak ránk és gyerme-
keinkre?” – tesszük fel nap mint nap a
kérdést. A válasz egyszerûen hangzik, ha
nem változtatunk földi életmódunkon, a
földi élet végzetébe rohan, a szennyezést
mielõbb csökkentenünk kell. További
társadalmi és gazdasági összefogásra,
szabályozásra van szükség, hiszen láthat-
juk, hogy a Kiotói Egyezmény nagysze-
rûsége ellenére, átütõ sikert, végleges
eredményt a klímaváltozás megakadá-
lyozásában nem hozott.  

Nem fukarkodtak a nagy szavakkal
a március közepén tartott EU-csúcs be-
fejeztével a tagállamok Brüsszelben
összesereglett vezetõi. Minden állam- és
kormányfõ történelmi áttörésrõl, új ipa-
ri forradalom nyitányáról beszélt, miu-
tán a német elnökségnek sikerült politi-
kai megállapodást tetõ alá hozni az új
uniós integrált éghajlat-változási és
energiapolitika fõ elemeirõl. Egyoldalú
kötelezettséget vállaltak a tagállamok,
hogy 2020-ig 1990-hez viszonyítva át-
lagosan legalább 20 százalékkal – or-
szágosan eltérõ mértékben – mérséklik
az üvegházhatást okozó gázok kibo-
csátását. Jelezték ugyanakkor, hogy a
többi fejlett országgal együtt akár 30
százalékos visszafogásra is hajlandóak
lennének. Az unió teljes energia fo-
gyasztásában 20 százalékra emelkedik
a megújuló energiaforrások részará-
nya. (HVG 2007. március 17.)

Magyarország diplomáciai vezetõi az
értekezlet aktív szereplõi voltak, bár a
magyar szakértõk szerint országunk,
természeti adottságaiból adódóan, a 15-
16 %-nál magasabb megújuló energia-
forrás-arányt nem képes elérni. Az
összetétel változásához százmilliárdos
beruházásokra (1 százalékpontnyi eme-
lés 30 milliárd forint) van szükség. A
globális versenyben a „zöld technológi-
ák” fejlesztése kitörési pont lehet, de a
befektetõknek világos távlatokat kell
nyújtani. A gazdaságban, így elsõsor-
ban az energiaszektorban átren-

dezõdésre van szükség. A beruházások
egész Európát, de elsõsorban a kelet-
európai új tagállamokat, így Magyaror-
szágot is tekintve sok ezer új munkahe-
lyet teremthetnének. 

A Kárpát-medence a megújuló ener-
giaforrások – szél, nap, víz és geotermi-
kus energiaforrás, valamint a biomassza
és hulladékokból nyerhetõ energia – te-
kintetében változó adottságokkal ren-
delkezik. Hazánkban a megújuló ener-
giaforrások mindegyik tényezõjének ki-
aknázására találunk példát, kisebb vagy
nagyobb léptékû beruházásokat, azon-
ban széles körben elterjedt, nagy volu-
menû energiatermelésrõl még nem be-
szélhetünk. Az egyik legnagyobb válto-
zást hozta a kiemelt hõerõmûvek bio-
massza programja, amely nagyságrend-
jét tekintve hozzávetõleg 200 MW kapa-
citás váltott ki a szilárd szénhidrogének
felhasználásából hengeres tûzifa alap-
anyag égetésével. A vastag tûzifa továb-
bi felhasználásának természetes erdõál-
lományainkból mennyiségi korlátai
vannak, amely szélsõ értékéhez közelít.   

A magyarországi változások húzó ága-
zatává válhat az agrárium, így az
erdõgazdálkodási szektor. Bár országunk
európai léptékkel szemlélve nem túl nagy
élõfakészlettel rendelkezik, még találha-
tunk tartalékokat a dendromassza-gaz-
dálkodásban. A Dél-Dunántúlnak, így So-
mogy megyének kiemelt adottságai van-
nak. Jelentõs, részben parlagon hagyott
mezõgazdasági területeket találunk, ame-
lyek a természetes és az ültetvényszerû
erdõgazdálkodás lehetõségét hordozzák
(erdõtelepítések, energia ültetvények).
Somogy erdõsültsége nagymértékben az
országos átlag feletti, amely jelentõs den-
dropotenciális tényezõ a régióban. A
SEFAG Zrt., mint kiemelt társaság a me-
gye erdõterületeinek 50%-án folytat
erdõgazdálkodást. A cég által kezelt terü-
letek élõfakészlete 19,5 millió m3, az évi
átlagos növedék  pedig 626 ezer m3. A

rendelkezésre álló fatömeg 71,5%-a ke-
mény fafaj, amely tüzeléstechnikai szem-
pontból jelentõs alapanyagbázisnak szá-
mít. A pécsi hõerõmûvel kötött hosszú
távú szerzõdés a hengeres tûzifa lakossá-
gi igényen felüli részét leköti. A tartalékok
az apadékok, így elsõsorban a vékonyfa
hasznosításában rejlenek.  

A kifejlett fa esetében a lomb és a vé-
kony gallyak 20-25%-ot, a törzs rész 60-
70%-ot, míg a tuskó és a gyökérzet
mintegy 10-15%-ot tesz ki (Herpay et
al., 1984).

Az ERTI 1979. évi dokumentációiban
található Dérföldi Antal vékonyfa szá-
zalékokat tartalmazó táblázata. A táblá-
zatokból egy állomány 5 cm-nél véko-
nyabb faanyagának az állomány bruttó
fatérfogatához viszonyított százalékos
arányát, az állomány fafaja, átlagos
mellmagassági átmérõje és átlagmagas-
sága alapján olvashatjuk ki. Ezen táblá-
zatokat dr. Gólya János tanszékvezetõ
egyetemi docens összegezte és egysze-
rûsítette oly módon, hogy az állomány
fafaja és mellmagassági átmérõje alap-
ján meghatározható legyen a vékonyfa-
százalék. 

Rumpf János egyetemi tanár 2002-ben
készült tanulmánya alapján – amelynek
bizonyos táblázatai tartalmazzák a faki-
termelési, vékonyfa- és kéreg-apadékok
százalékos adatait a mellmagassági
átmérõ függvényében – fafajonként és
minõségi osztályonként meghatározhat-
juk a keletkezõ apadékok, így a vékony-
fa-apadék mennyiségét. 

A fakitermelésekkel – elõ- és vég-
használat, egészségügyi termelések –
érintett területeken évente átlagosan 50
em3 (1999. 49 290 m3 – forrás: Szakdol-
gozat 2005.  Szabó Kristóf V. évfolya-
mos erdõmérnök-hallgató) vékonyfa
keletkezik, amelybõl a lakosság gyûj-
téssel 15 em3-t hasznosít. A redukált te-
rületek átlagos vékonyfa-produktuma
32,90 m3/ha, amely az országos átlag fe-
lett van. A véghasználatok esetében
26,20 m3/ha vékonyfa keletkezik. Az
üzemtervi lehetõségeket figyelembe
véve, 20-25 em3 reálisan tervezhetõ vé-
konyfa-mennyiség áll rendelkezésre,
amelynek jelentõs hányada a vágásta-
karítások során égetéssel megsemmi-
sül, ill. hasznosítatlan marad. A vékony-
fa-apadék a nagyarányú kéregtartalom
következtében a vastagfa hõértékénél
magasabb energiatartalmat biztosít.

Energiaváltozások – egy csepp a tengerben 
(Az erdészeti ágazat lehetséges szerepe az energiafelhasználás forrásainak összetétel-változásában.)

* Fahasználati osztályvezetõ, SEFAG Zrt.
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Napjainkban az erdõfelújítás I. kivi-
telének gyors, pontos, szakszerû és
idõben történõ végrehajtása a tartamos
erdõgazdálkodás összetett rendszeré-
nek elsõ legfontosabb gyakorlati lépé-
se. A tarvágásos üzemmódot követõ ül-
tetés a vágástakarítás nélkül nem
végezhetõ el. Az ültetést akadályozó
vékonyfa szõnyeg felszámolása komoly
élõmunkát igényel. A vágástakarítás el-
végzése és a vékonyfa hasznosítás filo-
zófiájának találkozása meghatározza
azt a tendenciát, amely a szakszerûség,
a környezetvédelem és a gazdaságos-
ság irányába mutat, és nem utolsósor-
ban összhangban van azokkal a gondo-
latokkal, amelyek a Föld lakosságát
foglalkoztatják. Az erdõ másodlagos
terméke a „zöld technológia”, a meg-
újuló energia termelésének elsõdleges
alapanyagává válhat. A vékonyfa, mint
energiaforrás látszólag csepp a tenger-
ben, azonban a változások következe-
tes véghezviteléhez minden század-, ill.
tizedszázalékos aránynövekedés hoz-
zájárulhat. 

Természetesen a felismerés kevés, a
változásokat a piaci mechanizmus, a
kereslet és kínálat találkozása alakítja,
azonban az állam szerepének növelésé-
vel a folyamatok kedvezõ irányba terel-
hetõk.  Az alapanyagtermelõk számára
a technológiák „aprópénzre” váltható
megoldást kínálnak. A lehetõség elõt-
tünk áll.  

Az vékonyfa felkészítéséhez napja-
inkban kézzelfogható, egyszerû, a gya-
korlatban kipróbált technológiák állnak
rendelkezésre:

Erdei vékonyfaapríték-termelés
A vágásterületeken visszamaradó vé-

konyfa a fakitermelés munkarend-
szerétõl függõen a vágásterületen, az
erdõállomány határvonalán, a munka-
padokon és rakodókon egyaránt haté-
konyan aprítással feldolgozható. Az er-

dei apríték mozgatása konténeres szál-
lítójármûvet, felterhelése egyes esetek-
ben – földre ürítés – speciális rakodógé-
pet igényel.

A termelés fázisai mobil aprítógép
esetében:

– az ágfa felkeresése, összegyûjtése
és felterhelése a behordó asztalra,

– aprítás,
– a tároló konténer ürítése, az

apríték átadása szállításra vagy készle-
tezés.

Vékonyfa (rõzse)-köteg-termelés
Az észak-európai biomassza energe-

tikai rendszerekbõl ismert vékonyfa
(rõzse) -kötegelõ gép kihordó szerel-
vényre és tehergépkocsira szerelt válto-
zatai kiválóan alkalmasak a vágásterü-
leten felhalmozódott alapanyag felgyûj-
tésére. A termelt kötegek szállítása nem
igényel speciális eszközt, hiszen a
klasszikus faanyagszállító tehergépko-
csik, a hagyományos markolóval alkal-
masak a feladat elvégzésére. A
rõzsekötegek aprítása a hõerõmûvekbe
vagy fûtõmûvekbe telepített aprítógé-
pekkel megoldható.

A termelés fázisai:
– a vékonyfaapadék összegyûjtése

és felterhelése daruval a behordó asz-
talra,

– a rõzse tömörítése,
– az anyag kötözése,
– a köteg méretre vágása,
– a termék készletezése.
A gép az észak-európai fenyõállo-

mányokban jól bevált technológia ré-
sze, a 2004-ben folytatott kísérletek és
próbaüzem (NYME – SEFAG Zrt.) gya-
korlati tapasztalatai alapján a magyaror-
szági keménylombos erdõkben is alkal-
mazható.

A fakitermelések végrehajtásának
módját, ütemét a vezértermékek hatá-
rozzák meg. Alapvetõen „vezértermék”
az erdõ, mint az erdõgazdálkodás
elsõdleges fenntartható produktuma,
míg az erdõhasználat vezértermékei a
legnagyobb értéket produkáló fûrész-
ipari alapanyagok. A harmadlagos, járu-
lékos termékkörbe tartozik a vékonyfa.
A munkarendszerek tervezésekor az
egyik legfontosabb irányelv, hogy a ve-
zértermékek termelési logisztikai láncá-
ban, a vékonyfa-feldolgozás ne okoz-
zon kedvezõtlen hatásokat.  

Akár az európai, akár a hazai szak-
mai és politikai nyilatkozatokat vizsgál-
juk, azt a következtetést fogalmazhatjuk
meg, hogy az erdei apadékok feldolgo-
zásának jelene és távlati jövõje van.
Szeretnénk tudni, hogy a globális kör-
nyezet- és természetvédelem markáns
megnyilatkozásai az energiaszektor pi-
aci mechanizmusaiban is érvényre jut-
nak. A lehetséges alapanyag termelõk
köre olyan szabályozást vár, amely az
energiatermelõkön kívül az energiafor-
rás elõállítóit is támogatja a termelés so-
rán.  Reméljük, hogy a világméretekben
kis léptékû programok is teret kapnak
abban a gyökeresnek ígérkezõ válto-
zásban, amely nélkül a Föld jövõje iránt
érzett aggodalmunk nem szûnhet meg.  
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A KEFAG Zrt. a Dél-Alföldi Régió legna-
gyobb erdõgazdálkodója. Mintegy 60
ezer ha állami területen gazdálkodunk.
A termõhelyi viszonyok miatt a gyorsan
növõ, rövid vágásfordulójú erdõál-
lományok alkotják területeink zömét,
melyeken a tarvágást követõen teljes ta-
laj-elõkészítéssel mesterséges úton újít-
juk fel a véghasznált területek három-
negyedét.

Cégünk évente  800-1000 ha terüle-
ten végez tuskózást. Az energiahordo-
zók árának emelkedése, a komplex fa-
anyag-hasznosítás igénye, és természe-
tesen a várható gazdasági elõnyök
együttes hatása eredményeként a
PAPIERHOLZ-AUSTRIA GMBH, a
FRIKUS nemzetközi szállítmányozó cég
és a KEFAG Zrt. közös projektbe kez-
dett, melynek célja az volt, hogy meg-
határozzuk a hektáronként képzõdött
tuskómennyiséget, a lehordás, aprítás,
szállítás optimális technológiáját, gép-
parkját, bekerülési költségét, a
képzõdött apríték jellemzõit.

Ennek érdekében 2005 õszén, és
2006 tavaszán több héten át tartó kísér-
letet hajtottunk végre. Különbözõ mód-
szerrel és gépekkel kísérleteztünk a tus-
kók vágásterületi felterhelése, kiszállí-
tása, leterhelése tekintetében. Vizsgál-
tuk a tuskó nedvességtartalmának függ-
vényében a képzõdött apríték atroton-
na értékeit. 

Meghatároztuk a hektáronként vár-
hatóan képzõdõ  apríték-mennyiséget,
mely az adott területeken 32 atroton-
na/ha értéknek bizonyult.

A  rendelkezésünkre álló digitális
térképi állományok segítségével elké-
szítettük erdészetenként a tuskózott te-
rületek logisztikai tervét, mellyel az volt
a célunk, hogy olyan depózó helyeket
jelöljünk ki, melyek a tuskózott terü-
letektõl maximum 3 km-re helyezked-
nek el, az aprítógép és a szállítógépek
meg tudják közelíteni, és a depózó he-
lyeken  leaprított anyagot felterhelés
után el tudják szállítani. Megállapítható,
hogy a kituskózott területeknek csak
mintegy 70%-a felel meg az elvárások-
nak, így az elvileg évente képzõdõ
mintegy 30 000 atrotonnányi mennyi-
ség várhatóan  a 2/3-ára csökken. A
Heiligenkreutzban történt próbaégeté-
sek alapján komoly problémát okozott
az aprítékban fellelhetõ jelentõs
mennyiségû homokfrakció. 

A tuskót legalább 2,5 hónapig de-
pózni kell ahhoz, hogy a nedvességtar-
talom a kívánt mértékre csökkenjen, a
szél, a csapadék és a fel-, leterhelés
eredményeként a homok leperegjen ró-
la. A kísérletet idén is folytattuk, febru-
ár 26-28. között egy a célnak jobban
megfelelõ, nagyobb teljesítményû aprí-
tógéppel a homokfrakció jelentõs há-
nyada már az aprítás során elkülönít-
hetõvé vált az égetésre szánt aprítéktól.
Amennyiben a tuskó a kiemelés után hu-
zamosabb ideig a helyén marad, úgy az
esetlegesen talajban maradó gyökér- ré-
szek útján folyamatosan nedvesség után-
pótlást kap, mely hátráltatja a száradási
folyamatot.    Ezért célszerû a tuskóki-
emelés után a tuskólehordást maximum
2 héten belül végrehajtani, hiszen ekkor
még viszonylag magas nedvességtarta-
lom miatt az anyag plasztikus, a felterhe-
lés, szállítás hatékonyabban végezhetõ. 

A fentiekben leírt vizsgálattal párhuza-
mosan a FALCO Rt.-vel közösen is végez-
tünk aprítási kísérleteket, melynek során
2006. 14-15. heté-
ben frissen kiemelt,
illetve több éve de-
pózott tuskókat ap-
rítottunk. 

Tapasztalatok: 
– a DW-3060-as

aprítógép a friss
tuskó aprítására
nem, vagy csak
igen rossz hatás-
fokkal alkalmas;

– az aprítógép
homokon való
mozgatása csak
speciális gépekkel
lehetséges;

– a leaprított
anyag elszállításá-
ra alkalmas speci-
ális szerelvények
mozgása szintén
komoly problémá-
kat okozott;

– a leaprított
anyag leszállítás,
és átrostálás után
forgácslapgyár-
tásra alkalmatlan
volt;

– az átrostálás
követõen tüzelési
célra való haszná-
lata további után-
aprítást igényelt;

– 1 tonna tiszta, utánaprított és kész
tüzelõanyag a FALCO Rt. telephelyén
30%-os bruttó nedvességtartalom mel-
lett 18 250 Ft/tonna nettó önköltségen
állt meg. 

A legnagyobb kérdés az, hogy ho-
gyan és mekkora költséggel lehet a
kituskózott területrõl lehordani az
anyagot, ezért tuskólehordási próba-
üzemet tartottunk 2006. év májusá-
ban, ahol egy VOLVO homlokrakodó-
val és 2 db billenõs felépítményû, ko-
moly terepjáró képességû jármûvel
próbálkoztunk. A hektáronkénti fajla-
gos költség meghaladta a 200 000 Ft-
ot. Mivel ez sokszorosa annak az ér-
téknek melyet a remélt bevétel fedez-
ni tud, a kísérletet 2 nap után befejez-
tük. Ezek az eszközök rentábilisan
nem tudják végrehajtani a kívánt fel-
adatot. 

Generális megoldásnak egy 6x6-os
kerékképletû, önrakodó, billenõs fel-
építményû szállítójármû látszik, mely-
nek prototípusát a FRIKUS  2007 ápri-

Tuskóhasznosítás a Duna–Tisza közén

* vezérigazgató-helyettes, KEFAG Zrt.

Tuskókiemelés 

Tuskólehordás homlokrakodóval, 6x6-os kerékképletû teherautóval
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lisában tervez nálunk kipróbálni. Az
eddigi tapasztalataink alapján – mivel
cégünk komoly invesztíciót nem kí-
ván végrehajtani – a tuskóhasznosí-
tásban számunkra egy módszer elfo-
gadható, a potenciális  vevõnek kell a
területrõl elszállítania a tuskót az álta-
lunk kijelölt depózó helyre, a vágáste-
rületet pedig csak akkor vesszük át,
ha erdõsítésre – esetleg kisebb terep-
rendezés után – az már alkalmas. Ter-
mészetesen alapvetõ cél az, hogy a
tuskóprogram a törvényben elõírt

erdõfelújítási határidõk betartását
nem akadályozhatja meg.

Megítélésünk szerint ez úgy valósít-
ható meg, ha a területen fellelhetõ vá-
gástéri hulladékot a tuskózás elõtt tö-
kéletesen eltávolítjuk a területrõl, így a
tuskózás után a kiemelt tuskó lehordá-
sával már mélyforgatásra alkalmas te-
rületet nyerünk. Célunk az, hogy a vá-
gástéri hulladékot is leaprítsuk, hiszen
ezzel újabb értékes, a piacon jól elhe-
lyezhetõ terméket nyerhetünk. Több
érdeklõdõ vállalkozás jelentkezett a

vágástéri hulladék hasznosítására, je-
lenleg velük tárgyalási szakaszban va-
gyunk. Meggyõzõdésünk, hogy óriási
lehetõség rejlik a vágásterületi hulla-
dék és a tuskó hasznosításában, me-
lyet csak a logisztikai folyamatok opti-
malizálása után lehet kiaknázni. Az
erdõfelújítás finanszírozásában, mely
egyre nagyobb terheket ró az
erdõgazdálkodóra, komoly forrásokat
remélünk az eddig a tuskópásztákba
összetolt,  gyakorlatilag veszni hagyott
faanyag értékesítésébõl. 

Tuskóaprítás a depózott tuskóból. Apríték felterhelése szállító jármûre

Sikeres erdõgazdálkodás
Az ÁPV Zrt. igazgatósága elfogadta az
állami tulajdonban lévõ 19 erdészeti
részvénytársaság 2007–2009. évekre szóló
üzleti tervét. A gazdaságok erre az évre 60
milliárd forintos árbevétellel és 2,2 mil-
liárd forint adózás elõtti eredménnyel szá-
molnak. Költségvetési befizetésük 8,3 mil-
liárddal haladja meg az állami támogatá-
sok összegét. A társaságok közel hatezer
fõnek adnak közvetlenül munkát, 10 ezer
vállalkozásnak és 40 ezer családnak biz-
tosítanak közvetve megélhetést.

(Heti Válasz)

Próbaüzemben az elsõ magyar
szélerõmû-park

Megkezdõdött a próbaüzem az elsõ
magyar szélerõmû-parkban: a Moson-
szolnok térségében 36 millió eurós –
közel 9 milliárd forintos – beruházás elsõ
gépe már elindult, a további 11
erõmûvet folyamatosan állítják munká-
ba. A 12 széltorony 78 méter magas,
rotorjuk 90 méter átmérõjû. 52 ezer
megawatt/óra termelést várnak tõlük. A
beruházás megtérülési ideje 10-13 év. A
park várhatóan legalább három évtize-
den keresztül termeli az elektromos
áramot üzemanyagköltség nélkül.

(Élet és Tudomány)

* * *

A Nagy Katasztrófa
Sir Nicholas Stern közgazdász szerint az
éghajlatváltozás következtében 2050-re
több mint 2 billiárd forinttal csökkenhet a
világgazdaság termelése. A 2050-ig elõre
jelzett 2-3 Celsius-fokos globális felmele-
gedés egyes harmadik világbeli orszá-
gokban drasztikus csapadékcsökkenés-
hez vezethet, míg más államoknak az ol-
vadó gleccserek okozta árvizekkel kell
majd megküzdeniük. Az elkövetkezõ né-
hány évtizedben az emberiség egy olyan
hatalmas gazdasági és társadalmi törés
veszélyét teremtheti meg, amilyent a vi-
lágháborúk vagy a nagy gazdasági világ-
válság hozott.

(Élet és Tudomány)

Szemle
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Társaságunk Északkelet Magyarország
állami tulajdonú erdõállományainak va-
gyonkezelését látja el. A termõhelyi
adottságoknak megfelelõen a kezelé-
sünkben álló erdõket zömében a gyor-
san növõ keménylombos, valamint lágy-
lombos és kisebb mértékben a fenyõál-
lományok alkotják. Erdõkezelésünkben
egyszerre van jelen az ültetvényszerû,
túlnyomó többségében adventív fafa-
jokból álló gazdálkodás és a természet-
szerû erdõk fenntartását célzó, õshonos
fafajok alkotta erdõtársulások kezelése. 

Az erdõállományainkat alkotó fafajok
sajátosságának, valamint tudatos piac-
építõ és termékfejlesztõ magatartásunk-
nak köszönhetõen fakitermeléseink so-
rán az országos átlagnál több elsõdleges
faválasztékkal számolunk. Vágásterüle-
teinken nem ritka a 30-40-féle külön-
bözõ hossz- és átmérõcsoportot felölelõ
fatermék.

Az értékteremtõ választékolás után
az ágtuskó, a választékolási eselék, va-
lamint az 5 cm-nél vékonyabb gally
összegyûjtését követõen a vágásterüle-
ten visszamaradó vágástéri apadék ez
idáig nem képezett értékesíthetõ áru-
alapot, viszont a véghasználati terüle-
tekrõl történõ eltávolításuk jelentõs
többletmunkát és többletköltséget je-
lentett társaságunknak. Az egyre szigo-
rúbb környezetvédelmi elõírások, a
gyorsan emelkedõ élõmunka költségei,
valamint a mûködési területünkön is
megjelent igény a megtermelt faanyag
széles körû energetikai hasznosítására,
vezetett ahhoz a gondolathoz, hogy az
állami tulajdonú erdészeti részvénytár-
saságok közül elsõként 2005. évben a
tulajdonos által kiírt pályázati forrás és
saját erõ bevonásával szerezzünk be
mobil, a változatos terepi adottságok le-
küzdésére alkalmas, lehetõleg egysze-
mélyes munkavégzést lehetõvé tevõ
aprító berendezést.

Az aprítéktermelés nem új keletû
kezdeményezés szakmánkban. Koráb-
ban a 60-as években megindult folya-
matgépesítés során történtek már lépé-
sek mobil és stabil aprítógépek mun-
karendszerbe állítására és ezáltal az er-
dei dendromassza komplex hasznosí-
tására. Akkoriban, a tömörfa helyette-
sítését és kiváltását célzó forgácslap és

falemezgyártás, valamint a faanyag
egyéb kémiai hasznosítását (furfurol-
gyártás) szolgáló termelés iránti érdek-
lõdés nyomán nõtt meg az igény a
faaprítékra. 

A feldolgozási szokások átalakulása,
a gyorsan változó fapiaci igények egy
idõre háttérbe szorították az aprítékter-
melést a primer erdei választékok iránti
kereslet növekedése következtében. A
forgácslap- és falemezgyártók kiépítet-
ték saját telephelyeiken az aprítékter-
melési lehetõségeket, ahol az apríték
minõsége, mérete és fafaj-összetétele a
gyártástechnológia receptúrája szerint
változtatható volt. Ezzel az apríték erdei
elõállítása elveszítette súlyát és elsor-
vadt a hazai erdõgazdálkodásban.

Az alternatív erõforrások iparszerû
termelésbe vonása nyomán, az energia
szektor az egyetlen bõvítetten újrater-
melhetõ alapanyag, a fa energetikai
hasznosításának irányába mozdult el.
Ennek nyomán ismételten elõtérbe ke-
rült a dendromassza-hasznosítás kér-
désköre és reflektorfénybe a faapríték
elõállítása. Ezzel, a kisebb értékû
sarangolt faválasztékok, a fûrészipari
hulladék és melléktermék feldolgozása
és homogenizálása iránt ugrásszerûen
megnõtt az igény és elõször a magán-
szektor, majd az állami kezelésben levõ
erdõk mûködtetõi is egyre nagyobb
érdeklõdést mutattak az aprítás iránt. 

Az aprítéktermelés során az egyéb-
ként nem, vagy csak korlátozottan piac-
képes faanyagot homogenizáljuk, és
egyöntetû felhasználási lehetõséget biz-
tosítunk az így képzõdött termék szá-
mára. A termelési folyamat során a
késztermék magasabb készültségi fokú-
vá válik a bevitt hozzáadott érték révén.
Igaz, a piac szereplõi által ajánlott árak
ma még ezt nem minden esetben iga-
zolják vissza.

Társaságunk a megfogalmazott elvá-
rásoknak leginkább megfelelõ gép-
rendszer kialakítása elõtt széleskörûen
tanulmányozta a jelenleg forgalomban
lévõ aprítógépeket, azok teljesítmé-
nyét, az egyes gépek rugalmasságát,
használhatóságát, a beszerzés feltétele-
it, az ismert felhasználók minõségi elvá-
rásait, a gyártott apríték szemcsenagy-
ságát és minõségi összetevõit.

Hosszas egyeztetések és megfonto-
lások után választottuk a munkarend-

szer vezérgépének a HEM-360-as JENZ
aprítógépet.

Az aprítógép függesztett kivitelû,
ezért mint meghajtó és eszközhordozó,
egy megfelelõ teljesítményû és megbíz-
ható, speciális erdészeti erõsítéssel ké-
szült FENDT 930 Vario traktor beszerzé-
se mellett döntöttünk. Az egyszemélyes
munkavégzés biztosítása érdekében a
gépegységet egy beiktatott közbensõ
konzollal felszerelt daruegységgel is el-
láttuk. A daru segítségével a gépkezelõ
további kisegítõ személyzet alkalmazása
nélkül 14 m szélességû pásztában képes
a vágástéri hulladék összegyûjtésére.  

A gépegység próbaüzemére, a Halá-
pi Erdészet területén 2005-ben keletke-
zett szélkár felszámolásában került sor.
A szélkárral érintett területen a fakiter-
melõk tõelválasztást végeztek, majd az
aprítógép a roncsolódott és egyéb ipari
felhasználásra nem alkalmas vékony
egyedek teljesfás aprítását végezte el. A
gép, a vágásterületen a pászták kijelölé-
sét követõen járvaaprítást végzett. Az
aprítékot egy magasított oldalfalú bil-
lenõs pótkocsira fújta, melyet univerzá-
lis mezõgazdasági vontató mozgatott. A
gördülékeny munkavégzés érdekében
két erõgép és a hozzá tartozó pótkocsi
alkotta a kiszállítás háttérlogisztikáját.

Kedvezõtlen, a munka termelékeny-
ségét hátráltató tapasztalatként értékel-
tük, hogy a kiszállítást végzõ jármûsze-
relvények vállalkozói üzemeltetésben
voltak és mûszaki állapotuk nem-
megfelelõsége okán viszonylag sok
állásidõvel kellett számolnunk.

A képzõdött erdei aprítékot a közben-
sõ rakodóról vállalkozókkal szállíttattuk
bérfuvarozás keretében a végpiacra. Ta-
pasztalataink itt is kedvezõtlenül alakul-
tak, mert a folyamatos egyeztetések elle-
nére, a szállítások idõpontja – a vállalko-
zó egyéb irányú lekötöttsége okán- ter-
vezhetetlenné vált.

Ekkor született vezetõi döntés arról,
hogy teremtsük meg az aprítéktermelõ
rendszer háttérlogisztikáját és biztosít-
suk annak sajáterõs üzemeltetését.

A tervezést és az ajánlatkérést
követõen, 2006. április végére a korsze-
rû közúti fuvarozást biztosító IVECO tí-
pusú áruszállító kamion, majd május
végére a kiszállítást végzõ 2 db ZETOR
FORTERRA traktor és az egyenként 32
ürm3-es önürítõ FLIEGL pótkocsi, vala-

BÍRÓ IMRE

A faanyag teljes körû hasznosítása a
NYÍRERDÕ Zrt. területén

* Erdészeti igazgató, NYÍRERDÕ Zrt.
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mint a felterhelést biztosító MANITOU
MLT-731 típusú többcélú rakodógép
beszerzése és beüzemelése is megtör-
tént. A géprendszert társaságunk üze-
melteti és saját, teljes munkaidõs
fõfoglalkoztatású kiszolgáló személyzet
alkalmazásával mûködtetjük.

A géprendszer jelenleg a társaságunk
vagyonkezelésében álló erdõterületek vá-
gástakarítását, valamint a fagyártmány üze-
mi melléktermékeink aprítását hajtja végre.

A gépek kiválasztása során igyekez-
tünk oly módon eljárni, hogy a speciá-
lis felépítmények ellenére a többcélú
és többfunkciós hasznosítás is megold-
ható legyen. Az energetikai célú
apríték erõmûi átvételének szünetelte-

tése esetén a kamion, és a kiszállítást
végzõ szerelvények fûrészpor, kéreg és
gyaluforgács, de egyéb ömlesztett áru
rövid távú szállítását is végre tudják
hajtani, a mûködési területünkre esõ,
és azon kívül elhelyezkedõ egyéb
vevõink felé. Az aprítógéppel a saját fa-
anyag aprítása mellett bérmunka vég-
zésére is módunk nyílik. Ez fûrészüze-
mi hulladék béraprítását, vágásterület-
takarítást, megszüntetésre kerülõ gyü-
mölcsöskertek kitermelt faanyagának
aprítását, út- és vasútpászták takarításá-
ból, valamint hullámtereken álló
erdõállományokból az invazív, özön-
fafajok kitermelését követõ anyag fel-
dolgozását egyaránt jelenti.

Az erõgépek mindegyike azonnal al-
kalmazható akár az erdõmûvelésben a gé-
pi ápolások során, akár a fahasználatban,
a faanyag-közelítésben, kiszállításban.

Társaságunk az üzemeltetési tapasz-
talatok alapján kedvezõen ítéli meg a
géprendszer mûködését. A beruházás
megtérülését biztosítottnak látjuk.

Amennyiben az általunk megtermelt
aprítékot felhasználók állami támogatása
hosszú távon mûködõképes marad, va-
lamint a velünk üzleti kapcsolatban lévõ
egyéb piaci partnereink fizetõképessége
és vásárlókedve nem romlik, úgy az éves
munkaidõalap kihasználásával az aprítá-
si teljesítmény további fokozására is
lehetõségünk nyílik.  

Az Alföldi Erdõkért Egyesület Mûszaki
Szakbizottsága, az Országos Erdészeti
Egyesület Gépesítési Szakosztálya,
Megújuló Energia Szakosztálya és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrár-
kamara Erdészeti, Vadászati és Halásza-
ti Osztályának együttes szervezésében
2006. november 16-án szakmai napot
tartottak a Nyírerdõ Zrt. rendezésében.

A szakmai nap délelõttje a baktalóránt-
házi Vay Ádám Gimnázium és Szak-
munkásképzõ Intézetben folyt, ahol a
résztvevõk Kaknics Lajos vezérigazgató
(Nyírerdõ Zrt.) megnyitó köszöntõje után
három elõadást hallgattak meg.

Elsõként Bíró Imre, a Nyírerdõ Zrt.
Baktalórántházi Erdészetének igazgató-
ja adott tájékoztatást a Nyírerdõ Zrt.
tevékenységérõl és mûszaki fejlesztési
stratégiájáról, mely a fa energetikai
hasznosítását célozza. Elmondta, hogy
a Nyírerdõ Zrt. éves fakitermelési
lehetõsége mintegy 250 000 nettó m3,
melynek közel a fele tüzifa minõségû.
Szólt az aprítéktermelésrõl általában,
kiemelve, hogy:

– nem új keletû kezdeményezés, az
erdészszakma már korábban is tett kí-
sérletet üzemszerû bevezetésére;

– nagy beruházás-igényû, célspeci-
fikus gépek szükségesek hozzá;

– újra felfedezett tevékenység, a
zöldenergia felkarolása okán;

– kisebb értékû választékok, vagy
eddig nem hasznosított fatermékek áru-
alapba vonását célozza meg azok ho-
mogenizálásával;

– kibõvül a fa hasznosításának

lehetõsége, a vágástéri apadék, tuskó
bevonásával országosan akár 20-30%-
kal több faanyag juthat a piacra;

– a végfelhasználói oldal mennyiségi
igényei nehezen kiszámíthatóak, ami
komoly gond a termelés tervezésénél;

– a beruházások megtérülésének
biztosítása érdekében folyamatosan új,
fizetõképes piacokat kell keresni a vég-
termék számára.

Vázolta a Nyírerdõ Zrt. beruházási fi-
lozófiáját, mely az aprítéketermelés mû-
szaki problémáinak megoldását céloz-
za. Ennek indítékai között az alábbiak
szerepelnek:

– a választékolási fegyelem betartá-
sával a vágásterületen az 5 cm Ø-nél vé-
konyabb faanyag marad vissza, mely-
nek hasznosítása (különösen a nyár- és
fenyõállományok esetében) igen korlá-
tozott (lakossági gyûjtés);

– a gyérítésekben visszamaradó vé-
konyfa gyûjtésére csak idõszakosan
van lakossági igény;

– a vágástakarítás égetéssel történik,
melynek korlátozása várható;

– csökken a vágástakarításban mobi-
lizálható kézi munkaerõ, valamint gyor-
san emelkedik a kézi munkaerõ ára.

Mindezért céljuk volt – melynek

Energetikai célú fahasznosítás és
annak gépesítése a Nyírerdõ Zrt.-nél

1. kép
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megvalósítása elindult – a vágástéri
apadék árualapba vonása. Ehhez egy-
személyes munkavégzést lehetõvé tevõ,
magajáró, a változatos terepi adottsá-
gokhoz jól alkalmazkodó aprító gépcso-
portot és azt logisztikailag kiszolgáló gé-
peket szereztek be (ezek a gépek a dél-
utáni terepi gépbemutató tárgyai).

Ezt követõen prof. dr. Marosvölgyi
Béla egyetemi tanár (NYME) a faener-
getika magyarországi helyzetérõl, prob-
lémáiról és fejlesztési lehetõségeirõl
szólt. Elmondta, hogy az ország:

– összes élõfakészlete: ~330 millió
m3 (100%);

ennek éves növekménye: ~12 millió
m3 (~4%);

az éves fakitermelés pedig: ~7 millió
m3 (~2%).

Az évente kitermelt fából az
erõmûvek jelenleg kb. 1,5 millió m3-t
használnak fel, tehát szó sincs az összes
kitermelt fa elégetésérõl. A megújuló
energiahordozók között meghatározó-
nak nevezte a fát, mert a fa:

– mint tüzelõanyag jól ismert, a tüze-
léstechnikája kiforrott;

– tüzeléstechnikai tulajdonságai a
legjobbak;

– hamutartalma kicsi, a hamu ter-
mékként hasznosítható;

– kén-, klór- és káliumtartalma kicsi;
– betakarításánál többféle megjele-

nési forma (apríték, hengeresfa) lehet-
séges;

– problémamentesen tárolható;
– környezet- és természetvédelmi

szempontból is problémamentes (pol-
len kizárható).

A jövõt tekintve szükségesnek látja
az energetikai ültetvények fejlesztését,
létrehozását, melyek létesülhetnek:

– lágyszárúakkal (egynyári növények-
kel, pl. búza, tritikale stb., évelõkkel, pl.
energiafû, pátlikafû);

– nádfélékkel (pl. energianád /mis-
canthus/, olasznád /arundó/);

– fás növényekkel (bokor- és cserje-
félékkel (pl. fûz, tamarix, eleagnus stb.)
és faalakúakkal (pl. akác, nyárak, fü-
zek, császárfa, bálványfa stb.).

A megújuló energiahordozók ter-
mesztését szükségesnek tartja azért is,
mert az hozzájárul:

– a racionális földhasznosításhoz
(mûvelési kötelezettség–eladható ter-
mék);

– a munkahelyteremtéshez, az érték-
teremtéshez és az értékvisszatartáshoz;

– a helyi energiaforrások kihasználá-
sához;

– a lakosság helyben tartásához;
– a vidékfejlesztéshez;
– az infrastruktúra-fejlesztéshez;
– a helyi energiaellátás biztonságá-

nak növeléséhez.
Harmadikként Jung László vezér-

igazgató helyettes (Egererdõ Zrt.) a „Fa-
energetika hasznosítása, felhasználásá-
nak lehetõségei az észak-magyarorszá-
gi térségben” címmel tartott elõadást.
Szólt:

– a Föld energiatermelésérõl, ame-
lyen belül a megújulók aránya 14%;

– az EU irányelvekrõl, amelyek a
megújuló energiák részarányának nö-
vekedését írják elõ;

– a hazai elvárásokról és vállalásokról;
– a jelenlegi helyzetünkrõl, mely sze-

rint a megújuló energiahordozó rész-
aránya 3,6%;

– a megújulók megoszlásáról a Föld
egészét illetõen;

– az össz-energián belül a megújulók
megoszlásáról;

– a megújulóból termelt villamos
energia mennyiségérõl, részarányáról;

– az EU erdõvagyonáról;
– a hazai erdõterület és élõfakész-

letrõl és azok változásáról;

– a hazánkban kitermelt fa választé-
káról (kb. a fele tüzifa);

– az erõmûvekben felhasznált ener-
giahordozókról, ezen belül a megúju-
lókról.

A nap délutánján terepi gépbemutató-
ra került sor a Nyírerdõ Zrt. Baktalóránt-
házi Erdészetének területén, melynek so-
rán a résztvevõk üzem közben tekinthet-
ték meg következõ gépeket:

– a FENDT-930 TMS-VARIO típusú
nehéz univerzális traktort a rászerelt,
tolóüzemben mûködtetett HEM-360 tí-
pusú aprítógéppel (1. kép) és EWI-465-
L típusú hidraulikus daruval,

– a ZETOR 11741.11T + I FORTERRA
40-KM-4WD típusú erdészeti felszerelt-
ségû mezõgazdasági traktort,

– GIGANT ASW-268 típusú önürítõs,
tömörítõs pótkocsit (2. kép),

– az IVECO STRALIS AT440S43T/P
típusú kéttengelyes nyergesvontatót,

– a MANITOU MLT-731 T típusú er-
dészeti/faipari felszereltségû teleszkó-
pos rakodógépet (3. kép),

– a SCHWARZMÜLLER SPA 3/E-S tí-
pusú mozgópadlós nyerges félpótkocsit,

– a GAZELLA 33023 típusú kisteher-
autót (mely szervizkocsiként mûködik
az elõzõ gépek kiszolgálására).

Prof. Dr. Horváth Béla
OEE Gépesítési Szakosztály elnöke

Jung László
OEE Megújuló Energia Szakosztály

elnöke
Kaknics Lajos

Nyírerdõ Zrt. vezérigazgatója, Sz-Sz-
B-m-i Agrárkamara alelnöke

Szabó József
AEE Mûszaki Szakbizottság elnöke

2. kép 3. kép

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!
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Az Országos Erdészeti Egyesület és
a Faipari Tudományos Egyesület ve-
zetésével faenergetikai munkacso-
port alakult 2004. évben, az erdõ-
mûvek és a faipari üzemek alap-
anyag-ellátásának biztosítása érde-
kében.

I.
Az erdészet és a faipar a rendszerválto-
zásig szoros együttmûködésben, gyak-
ran közös szervezetben végezte szak-
mai tevékenységét. Az elmúlt tíz évben
történt alapvetõ változások arra hívták
fel a figyelmet, hogy megérett a helyzet
az ágazat helyzetének újragondolására.
Ennek alapvetõ oka, hogy mindkét terü-
let a kormányzati irányításban folyama-
tosan veszít pozíciójából, az új gazdasá-
gi-társadalmi rendben érdekérvényesítõ
erejük nem számottevõ.

Szükségessé teszi az újragondolást
hazánk európai uniós csatlakozása is.
Magyarországnak EU-tagként sokkal
nagyobb figyelmet kell fordítani a kör-
nyezetvédelmi feladatok megnöveke-
désére, melyhez hazai és EU-források is
megnyílnak. A megújítható energiafor-
rások hasznosítása és a faanyag hosszú-
távra történõ beépítése, a CO2-kibocsá-
tás csökkentése érdekében EU-elvárás.
Fel kell készülni az új lehetõségekre és
az új kihívásokra.

Az ágazatban feszültségek forrása,
hogy az EU-elvárások által is diktált
megújítható energiaforrás, a fa, milyen
mértékben áll rendelkezésre mind a ha-
gyományos felhasználók, mind az újon-
nan belépõ energetikai hasznosítók
számára. Fontos az ágazat jövõje szem-
pontjából, hogy az eddigi spontán fo-
lyamatok, melyek sokkoló hatással je-
lentek meg, tervezetten, szervezetten,
az érdekeltek minél teljesebb összhang-
ja mellett, hosszú távra és minél na-
gyobb kormányzati, politikai támoga-
tottsággal oldódjanak meg.

II.
A LIGNO NOVUM – WOOD TECH er-
dészeti és faipari szakvásár 2003. évi
soproni rendezvényén került megszer-
vezésre a Faipari Tudományos Egyesü-
let, az Országos Erdészeti Egyesület, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Kar Faipari Gépészeti Intézete
szervezésében „A faenergetika új kihí-
vásai” c. konferencia. A konferencia
utáni élénk vita sem hozott közeledést
az érdekelt fafeldolgozók (falemezgyár-

tók) és a faenergetikai ipar szereplõi
között. A résztvevõk szûkebb csoportja
elhatározta, hogy az ügy fontosságára
való tekintettel tovább folytatják a mun-
kát, de kizárólag szakmai alapon és
ágazati kérdésként kezelve a témát. Az
OEE, a Pécsen megrendezésre került
FATE-OEE konferencia lehetõségét ki-
használva, 2003. november 19-re össze-
hívta a soproni konferencián részt vett
érdekelt szervezetek képviselõit egy
egyeztetésre, a MEFA Rt. székházának
tanácstermébe. A jó hangulatú, elõre-
mutató megbeszélésen, széles szakmai
kört átfogó vélemények és javaslatok
eredményeként, a jelenlévõk elhatároz-
ták, hogy intézkedési tervet dolgoznak
ki a problémák kezelésére. A témában
készült szakmai anyagokat felhasznál-
va, az OEE intézkedési terv tervezetet
állított össze, melyet a FATE vélemé-
nyével kiegészítve, a szakmai munká-
ban érdekeltekkel egyeztetett.

III.
A feladat megoldására és következetes
végigvitelére az OEE és a FATE „Faener-
getikai Munkacsoport”-ot hozott létre. A
munkacsoport hangolja össze a kitûzött
feladatokat, melyeket a szakértõk szak-
mai anyagai támasztanak alá. A munka-
csoport mûködése nyitott, arra szabály-
zat, elõírás nem készül. A munkacsoport
tagjai és támogatóik azonos érdekek
mentén szereplõ szövetséges szerveze-
tek, melyek ezt a közös tevékenységü-
ket várhatóan az intézkedési terv megva-
lósításáig tartják fenn.

Intézkedési terv
az erdészet és a faipar ágazati
megerõsítésére, különös tekintettel a
faenergetikával és falemezgyártással
összefüggõ feladatok összehangolására

A.) Hazai és nemzetközi áttekintés
az erdészet és faipar kormányzati
szervezetére

1. Nemzetközi példák, különös te-
kintettel az EU országaira

2. Javaslatok az erdészet és faipar ha-
zai kormányzati képviseletére

– Erdészet; fûrészipar; faipar
– A területek közötti kapcsolat intéz-

ményes kialakításának lehetõségei

B.) Hatástanulmány elkészítése
1. Az erdõgazdálkodásban elméletileg

kitermelhetõ faanyag meghatározása

2. Az újratermelhetõ faanyag komp-
lex hasznosítása, a gyakorlat rendelke-
zésére álló faanyag mennyisége

Fakitermelés:
– állami erdõgazdálkodás
– magán erdõgazdálkodás
– egyéb erdõgazdálkodók
Egyéb lehetõségek
3. A felhasználható faalapanyag

bõvítési lehetõségei:
– a kitermelés fokozása az üzemtervi

lehetõségig (állami és magán is)
– 250 000 ha magánerdõ faanyagá-

nak bevonása (kényszerkezelés, támo-
gatás)

– erdõtelepítések fokozása (parlag-
területek, mezõgazdaságból kivont te-
rületek) 

– energetikai ültetvények létrehozása
– természetvédelmi korlátozások

enyhítése, erdõcserék
– vágástéri fa-melléktemék hasznosí-

tása
– elõhasználatok faanyagának hasz-

nosítása (koronarészek, vékonyfa)
– alföldi erdõfelújításokban összetolt

tuskók hasznosítása
– használt fa (alt holz)-program bein-

dítása
– fûrészipari melléktermékek bevo-

nása (kéreg, fûrészpor stb.)
– importlehetõségek feltárása
4. Falemezgyártás
– Helyzetértékelés
– Hazai és külföldi érdekeltségû fale-

mezgyárak Magyarországon, jelenük és
jövõjük

– Faalapanyag-igény és -összetétel
jelene és jövõje

– Költség-hozam viszonyok
5. Faenergetika
– Helyzetértékelés
– EU elvárások és hazai intézkedések
– A faenergetika hazai helyzete
– Jövõbeni fejlesztések és hatásaik
Nagy erõmûvek
Közepes méretû, kistérségi, üzemi,

intézményi fûtõmûvek, hõközpontok
Kis méretû, családi fûtõkazánok 
6. Az erdõgazdálkodók, falemez-

gyártók és faenergetikai ipar szerep-
lõinek együttmûködési lehetõségei

– Közös cégek alapítása
– Részesedés a vállalkozásban
– Hosszú távú szerzõdés
– Együttmûködési megállapodás
7. A fakereskedelem, fahasznosítás

jövõbeni alakulása
8. Javaslatok a fahasznosítás

jövõbeni felhasználási területeire és

Faenergetikai munkacsoport
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arányaira a piaci zavarok elkerülése ér-
dekében

9. Javaslatok a szükséges új kutatá-
sok és technikai fejlesztések megindítá-
sára Pl.: használt fa mennyiségének
meghatározása, kísérleti gyûjtõtelep
(faudvar) létrehozása

Vágásterületi melléktermék kötege-
lésének mûszaki és technológiai fejlesz-
tése

Erdészeti energetikai program kidol-
gozása

10. Jelenlegi jogszabályi háttér és ér-
tékelése

– Hazai szabályozás

– Nemzetközi, EU-szabályozás
– Egyéb bevonható források, támo-

gatások
11. Pénzügyi támogatási szabályozás

bõvítése, forrásbevonási lehetõségek
megteremtése, javaslatok a szükséges
törvényi és kormányzati szabályozás
módosítására és támogatási rend módo-
sítására, hogy a munkacsoport által el-
készített javaslatok eredményeként
mûködõképes projekt jöjjön létre.

C.) Közönségkapcsolati program
– Célcsoportok, célszemélyek meg-

határozása (politikusok, kormányzat;

civil szervezetek; társadalom; erdész-
társadalom) 

– Üzenetek megfogalmazása
– Eszközrendszer meghatározása,

mûködtetése
Az Intézkedési tervben megfogalma-

zott feladatok elfogadása után kerül
meghatározásra a szükséges határidõ és
a kidolgozásra vállalkozó szervezetek
és személyek felkérése.

Az Intézkedési terv tervezetét össze-
állította Ormos Balázs.

Az intézkedési terv ma is aktuá-
lis, megvalósításra vár!

Bajorországban a hetvenes évek óta
hangsúlyozzák a fa energetikai haszno-
sításának fontosságát és Weihen-
stephanban dolgoznak a kapcsolódó
gyakorlati kérdéseken.

Az Európai Unió elsõ agrárreformját
követõen a Bajor Mezõgazdasági Minisz-
térium kezdeményezésére megalapítot-
ták a C.A.R.M.E.N. e.V. (Centrales Agrar-
Rohstoff- Marketing- und Entwicklungs-
Netzwerk) közhasznú egyesületet.

Akkoriban két fatüzelésû fûtõmû
mûködött Bajorországban. Ma több
száz. Az egyesület (C.A.R.M.E.N.) min-
den, az állam által támogatott projekt-
ben szakmailag részt vesz. A fa energe-
tikai hasznosításának elõnyei olyannyi-
ra ismertek a tartományban, hogy a né-
met szövetségi támogatások több mint
50%-a éveken át Bajorországba került.

Az alábbiakban a fent említettek kö-
zül mutatunk be egy sikeresen
mûködõ, szövetkezeti tulajdonban lévõ
faapríték-fûtõmûvet. 

A hollfeldi biomassza-fûtõmû
A fûtõmû története

A fûtõmû története több mint négy
évre nyúlik vissza, amikor is a szomszé-
dos településen mûködõ biomassza-
fûtõmû sikerén felbuzdulva a hollfeldiek
is elhatározták, hogy néhány közintéz-
mény hõellátását biomassza hasznosítá-
sával oldják meg.

450 ha-os erdõterületével Hollfeld
városa a régió legnagyobb köztestületi
erdõtulajdonosa. Ezenkívül a Hollfeldi
Erdõtulajdonosok Társulása 1200 tag-
gal, a város 20 km-es körzetében, to-
vábbi 9500 hektárnyi tulajdonnal ren-

delkezik. Ilyen feltételek mellett garan-
tált a tüzelõanyag-ellátás.

A technika
A hollfeldi fûtõmû egy 1000 kW név-

leges teljesítményû biomassza-kazán-
nal rendelkezik. Csúcsigény, és a bio-
massza-kazán karbantartási munkálatai
idején a szomszédos iskolában találha-
tó 2x875 kW-os, fûtõolajjal mûködõ ka-
zán biztosítja az ellátás folyamatosságát.

A biomassza-kazán tüzelõanyag-
ellátása automatikus adagolással, beszál-
lító-toló szerkezet és keresztirányú szállí-
tócsiga segítségével történik; az égetés
lépcsõs elõtolórostélyos tüzelõberen-
dezésben megy végbe egy álló hõcserélõ
segítségével.

A füstgáztisztítást egy multiciklon –
mely centrifugális erõ segítségével

A fa energetikai hasznosítása bevételt
teremt a régióban

A bioenergia használata egy bajorországi példán keresztül

A fûtômû A tüzelôanyag-tároló



Erdészeti Lapok CXLI. évf. 4. szám (2007. április) 133

csökkenti a rajta keresztülhaladó füst-
gáz portartalmát – végzi.

A szálló és rostélyos/szilárd hamut
konténerekben gyûjtik, kezelésérõl
szakszerûen gondoskodnak.

Tüzelõanyag
Kizárólag a régióból származó, az

erdõ- és tájgazdálkodás során kitermelt
faanyagot hasznosítanak (erdei válasz-
ték, kéreg, apríték, nyesedék). A be-
szállítás biztonságáról az erdõtulaj-
donosok aprítékkal gondoskodnak.

Üzemeltetõ és fogyasztók
A biomassza-fûtõmû  beruházója és

üzemeltetõje a Biomasse Heizanlage
Hollfeld GmbH, melynek tulajdonosai
Hollfeld város képviseletében álló sze-
mélyek, a Maschinenring Agrarservice
GmbH, a Maschinenring Fränkische
Schweiz és a Hollfeldi Erdõtulaj-
donosok Társulása. (Maschinenring –
MR: Mezõgazdasági Gépkör; mezõgaz-
dasági üzemek társulása mezõgazdasá-
gi gépek közös használatának céljá-
ból) 

A beruházási költségek egy részét a
tüzelõanyag-beszállítási jogok mezõ- és
erdõgazdálkodóknak történõ eladásá-
ból fedezték. Ezáltal õk nemcsak a
fûtõmû beszállítói, hanem tulajdonosai
is. Érdekképviseletüket az MR Agrarser-
vice GmbH látja el, amely felel a tulaj-
donosok befektetéseiért és védi érde-
keiket.

A fogyasztók között a helyi általános-
és középiskola, a városi csarnok, az
idõsek otthona, a városháza, a templom,
valamint privát fogyasztók találhatók;
éves összes hõszükségletük 4800 MWh.

A fûtõmû létrehozása a tervezéstõl
az üzembe helyezésig kb. négy évet
vett igénybe (2000-2004).

A fûtõmû elõnyei a régió számára
Az erdõgazdálkodásból származó un.

elõhasználati, kisméretû faanyag kiter-
melési és szállítási költségei teljesen
megtérülnek, és ezzel lehetõvé válik a vi-
déki munkahelyek megtartása, vagy lét-
rehozása a mezõ- és erdõgazdálkodás-
ban. A fûtõmû építését, üzemeltetését és
karbantartását túlnyomórészt helyi vállal-
kozások végzik. Ezzel az értékteremtés
nagy része a régióban marad.

Környezeti elõnyök
A növények fejlõdésük során szén-

dioxidot vesznek fel a levegõbõl. A bio-
massza energetikai hasznosításakor ez
a CO2-mennyiség szabadul fel; ezáltal a
megújuló nyersanyagok szén-dioxid
körforgása zárt folyamatot alkot.

(Ezzel ellentétben a fosszilis energia-
hordozók, mint az olaj vagy a földgáz
energetikai hasznosításakor korábbi
földtörténeti korokban tárolt szén-dioxid
szabadul fel, mely a mai atmoszférában
való CO2-felhalmozódáson keresztül az
üvegházhatás növekedéséhez vezet.)

További elõnyt jelent a biomassza szál-
lításának és tárolásának veszélytelensége.

A biomassza-fûtõmû üzemeltetésé-
vel éves szinten kb. 1400 tonnával ke-
vesebb fosszilis forrásból származó
szén-dioxid kerül a levegõbe, és kb.
500 000 liter fûtõolaj takarítható meg.

Technikai adatok
A biomassza-kazán teljesítménye:

1000 kW
A csúcsigény idején mûködõ kazá-

nok teljesítménye: 2x875 kW
Tüzelési technika: rostélyos tüzelõ-

berendezés
Füstgáztisztítás: multiciklon
Beszállító-toló szerkezet nagysága:

38 m2

Tároló: 750 m3

A berendezés üzembe helyezésének
költségei (kerekítve)

Biomassza-kazán és alkatrészei 
(szállítórendszer) 306 000 €
Hidraulika 96 000 €
Épület és a hozzá tartozó 
infrastruktúra 469 000 €
Távhõhálózat (fõhálózat) 309 000 €
A fogyasztóknál kiépített átadó 
állomások 116 000 €
Telek vételi ára 25 000 €
Tervezés 178 000 €
Összesen 1 499 000 €

Bajorország és az Európai Unió
összesen 436 000 €-val támogatta a pro-
jekt megvalósulását.

C.A.R.M.E.N. – a megújuló nyers-
anyagok koordinációs központja

– együttmûködés a tudomány, a gaz-
daság, a mezõgazdaság és a politika
képviselõivel

– tanácsadás magánszemélyeknek és
vállalkozásoknak

– piaci elemzés készítése
– biomassza-projektek kezdeménye-

zése, véleményezése és koordinálása
– támogatásokkal kapcsolatos kérdé-

sekben való segítségnyújtás
– oktatási anyagok biomassza téma-

körben
– fórumok, szakmai kerekasztal-

beszélgetések szervezése és lebonyolítása
– elõadások Németországban és Eu-

rópa számos más országában
– évkönyv a biomassza témakör jeles

képviselõinek írásaival és cégjegyzékkel
– nawaros®,havonta megjelenõ

szaklap a legaktuálisabb hírekkel
– brosúrák a biomassza energetikai

és ipari hasznosításával kapcsolatosan
– az európai-regionális Biomassza

Napok koordinálása

Schulgasse 18
D-94315 Straubing

Tel: +49 9421 960 300
Fax: +49 9421 960 333

E-Mail: contact@carmen-ev.de
URL: http://www.carmen-ev.de
Ref.: Karl Hanglberger progr. vez.

Pribék Andrea, ELTE-hallgató

A multiciklonA biomassza kazán
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Összefoglalás
A Veszprém megyei Úrkúton 1917 óta
termelnek mangánércet, részben külfej-
téses (1917 - 1994), részben földalatti bá-
nyászattal (1935-tõl napjainkig). Az érc
dúsítása során nagy tömegben felhalmo-
zódott maradékanyag magas agyag-, és
nyomelem-tartalma, valamint a növényi
növekedésre gyakorolt elõnyös hatása
miatt mezõgazdasági, erdészeti és
komplex rekultivációs célok megvalósí-
tásában segítséget nyújthat.

A mangános agyag kialakulása,
jellemzõi

Az érc bányászata és dúsítása
Az úrkúti bányászatot, viharos törté-

nete új fejezeteként, az Országos Érc- és
Ásványbányák (OÉÁ) széthullása
(1992) óta a Mangán Kft. végzi.

Az úrkúti mangánérc jura korú, ten-
geri üledékes eredetû agyagos kõzet.
ásványos összetétel alapján két fõ érctí-
pust különítünk el, a karbonátos
(MnCO3) és az oxidos (MnOx, MnOOH,
stb.) mangánércet. Az oxidos ércre
jellemzõ, hogy a nagy Mn-tartalmú,
nagy fajsúlyú, kemény rétegek puha,
alacsonyabb Mn-tartalmú tarka agyag-
rétegekkel váltakoznak, amelyek vas-
tagsága néhány cm-dm nagyságrendû.
Az érc képzõdésére, megjelenése válto-
zatosságának okaira vonatkozóan szá-
mos elmélet született, ezek legjobb
összefoglalását Polgári et al. adja. A
mûvelhetõ oxidos érckészletek kimerü-
lése miatt a dúsítás 1997-ben megszûnt,
azóta csak karbonátos ércet termel az
úrkúti bánya.

A dúsítás a Mn-tartalom növelésére,
a meddõ agyagásványok eltávolítására
irányult. Az oxidos érc esetében ez fizi-
kai úton megvalósítható, a karbonátos
ércet viszont csak költséges vegyipari
eljárással lehetne dúsítani. A dúsítás
alapelve a kezdetektõl (1924) fogva vál-
tozatlan volt a mûvelhetõ oxidos érc-
készletek kimerüléséig. A technológia
lényege, hogy a meghatározott szem-
nagyságúra tört nyers ércet és a bányá-
ból emelt karsztvizet összekeverve za-
gyot hoztak létre. Amely szemcsékben
az agyagtartalom nagyobb a Mn rovásá-
ra, azok kisebb sûrûségûek, és viszont.

Így a zagyot forgókaros mosóberende-
zés segítségével sûrûség szerinti elvá-
lasztásnak lehet alávetni. A maradék
zagy jelenti a mangános agyagot (III.
osztályú Mn-érc). Ezt csõvezetéken jut-
tatták a tározókba.

A mangános agyag kutatása
Az Úrkút községtõl D-re húzódó, el-

gátolt Ördög-árokban három tározót
alakítottak ki az évtizedek során, me-
lyek több, mint 20 ha-on Szabó Z. szá-
mításai szerint összesen 2.8 Mt mangá-
nos agyagot tartalmaznak. Átlagos
mélységük 7-12 m. Az Ördög-árkot a
Kabhegy ÉNy-i oldaláról lezúduló csa-
padékvizek vájták ki, nagyobb
esõzések és a hóolvadás alkalmával a
víz jelenleg is igyekszik követni eredeti
útvonalát. Jellemzõ a mangános agyag
kötöttségére és fedettségére, hogy a dú-
sítás (utánpótlódás) megszûnése óta
eróziós elszállítódás nem lép fel.

A mangános agyag fizikai és kémiai
jellemzõinek meghatározása fúrásos
kutatással kezdõdött (1986, 2001). a
fúrási folyóméterenként vett mintákat
az 1. táblázatban ismertetett intézmé-
nyek elemezték, ennek eredménye-
ként komplex ismeretanyag gyûlt
össze, amely alapján a felhasználás
lehetõsé-geinek elemzését el lehetett
végezni.

2002-2003 folyamán 2 ha-os terület
megbontásával járó bányászati termelé-
si kísérletet végeztünk, amely lehetõvé
tette a fizikai tulajdonságok térfogati
változásainak tanulmányozását és az át-
fogó mintavételezést.

Fizikai-szerkezeti jellemzõk
A mangános agyag fekete színû, na-

gyon finom szemcsés, ragacsos, vályog-
szerû anyag. Fizikai jellemzõi a mestersé-
ges ülepítés körülményeibõl adódnak,
ami nagymértékben hasonlít a folyó által
szállított üledék lerakódásához. A dur-
vább szemcsék a betápláló csõvezeték
végpontja közelében rakódtak le, ettõl tá-
volodva egyre finomabb frakció található.
A szemeloszlási vizsgálatok eredményei
szerint átlagosan az anyag mintegy 75 %-
a 0–5, 98 %-a 0–63 µm szemnagyság-tar-
tományba tartozik. A tározók alatti erede-
ti talajt (barna agyag, lösz) elért fúrások
jól elkülönülõ talpszintet tártak fel, jelen-
tõs bemosódási nyomok nélkül.

Fontos fizikai jellemzõ a mangános
agyag víztartalma, amely a tapasztalatok
szerint 40-55 V/V %, tehát képlékeny
anyagról van szó,. Viszont mindhárom
tározó eredeti felszíne kemény, gépjár-
mûvel járható. A felszíni 1-1.5 m vastag
kemény réteg alatt nõ meg a víztartalom
ugrásszerûen. Jellemzõ, hogy nyers álla-
potban depónián tárolva, néhány cm
vastag felületi száradás már megvédi a
készlet belsejében levõ anyagot a kiszá-
radástól és gyakorlatilag évek múlva is
azonos marad a nedvességtartalma.

Kémiai tulajdonságok
Az OÉÁ Egri Laboratóriumában

1986-ban végzett DTA vizsgálatok alap-
ján a mangános agyagot a 2. táblázat-
ban összefoglalt fontosabb ásványok
alkotják.

A vegyelemzés eredményeit [%] a 3.
táblázatban foglaltuk össze.

VÍGH TAMÁS*

Mangános agyag mint bioenergetikai
nyersanyag?

1. táblázat

* Okl. bányamérnök
1 Differenciál-termoanalízis



Erdészeti Lapok CXLI. évf. 4. szám (2007. április) 135

Az elemzések alapján az alábbi kö-
vetkeztetéseket lehet levonni:

– A mangános agyag összetevõi a
mangánérchez képest a dúsítási folyamat
során nem változtak, csak az arányok.

– A mangános agyag csak az ásványi
eredetû érc természetes anyagait tartal-
mazza, másodlagos vegyi átalakulás
nem következett be.

– Az elvégzett vizsgálatok szerint nem
tartalmaz veszélyes, toxikus anyagokat a
megengedettnél magasabb arányban

– Az ásványos összetevõk stabil, oxi-
dos alakban vannak jelen, ezért további
vegyi átalakulás (pl. agresszív szulfidos
reakciók kialakulása) nem várható.

– A kémhatása semleges, helyenként
gyengén lúgos (pH = 7,0 – 7,7)

– Sugárbiológiai kockázatot nem je-
lent környezetére.

Tehát a természetes eredetû érc és
karsztvíz keveréke természetes anyag-
ként fogható fel.

Meg kell említeni a mangánoxid-tarta-
lomból fakadó jelentõs kationadszorp-
ciós képességet. Ennek köszönhetõ a
nyomelemek jelenléte, amelyek az élõ
szervezetek számára optimális mennyi-
ségben találhatóak a mangános agyag-
ban, így azzal együtt a talajba vihetõk.

Biológiai tulajdonságok
A Mn az élõ szervezetekben sokol-

dalú szerepet tölt be, hiánya kimutatha-
tó az élõlények rendellenes
fejlõdésében. A növények tápanyagcse-

réjében fontos szerepe van, pl.
az enzimek aktiválásában, a fo-
toszintézis katalizálásában. A
növények átlagos Mn-igénye
30-150 g/t között változik. Az
állati szervezetekben is nélkü-
lözhetetlen mikroelem: enzim-
rendszerekhez kapcsolódik,
szerepet játszik a szövetlégzés-
ben, részt vesz a csontképzés-
ben, a nemi folyamatokban.
Mn-hiány esetén a növendék
állatok fejlõdése lelassul, ellen-
álló képességük csökken. A Mn
túladagolása viszont amnézia
kialakulásához vezet.

Az 1986-os vizsgálatok egy
része már a mezõgazdasági hasznosítás
lehetõségeinek elõzetes felmérésére
irányult. Ennek keretében az alábbi
megállapításokat tették:

– A tározók konszolidált, növények-
kel borított felszínérõl származó min-
tákban a mikroorganizmusok száma
közel azonos a talajokra jellemzõ mik-
roorganizmus-számmal.

– A MÁFI2 talajtani értékelése szerint
erõsen kötött, kolloiddús anyag, ala-
csony humusz- és CaCO3-tartalommal,
összes sótartalma a talajokra vonatkozó
határértékek alapján a „kissé sós” foko-
zatnak felel meg, így sóérzékeny növé-
nyek számára kedvezõtlen. A felvehetõ
kationok mennyisége alapján „jól ellá-
tott” (N, P, K, Ca), ill. „közepesen ellá-
tott” (Zn, Cu) kategóriába tartozik. Ter-
mészetesen a Mn és Fe tekintetében
„nagyon magas”. 

A mangános
agyag felületén ki-
alakuló biotópok a
három tározón jól
követhetõen vál-
tották egymást:

– Már a feltöltés
alatt álló tározók
peremén megje-
lentek a mocsári
életközösségek,
kialakult a nádas.

– A feltöltés be-
fejezése után az
egész felületet ná-
das borította be

– Elõször a pe-

remen, majd az egész felületen füzek
jelennek meg

– A füzeket a nyárak majd a nyír követi.
Az legrégebbi (I.-es) tározón nagy

átmérõjû (40-60 cm), 20 m magas füzek
és fehér nyárak találhatók (1. kép), a II.-es
felületét összefüggõ, rudas nyár-nyír-fûz
pionír erdõ borítja. A III. tározó még a ná-
das és a bokros-fás biotóp közötti átme-
net állapotában figyelhetõ meg.

A biológiai vizsgálatok az emberre és
állatra kifejtett esetleges káros hatások-
ra is kiterjedtek. Egyértelmûen megálla-
pítható volt, hogy toxikus, irritáló,
allergén vagy mutanogén hatást sem az
érc, sem annak összetételéhez teljesen
hasonló mangános agyag nem vált ki.
Ezt maga a mangánérc-bányászat ta-
pasztalata is igazolja, máskülönben az
eddigi 90 év alatt az ilyen jellegû prob-
lémáknak felszínre kellett volna kerül-
niük a dolgozók körében.

A mangános agyag, mint másod-
nyersanyag

A Mangán Kft. a mangános agyagot
kezdettõl fogva nem hulladéknak, ha-
nem potenciális nyersanyagnak tekinti,
éppen ezért a Magyar Geológiai Szolgá-
lat ásványvagyonként nyilvántartja. Bá-
nyászati termelése sajátos konzisztenci-
ája miatt sok nehézségbe ütközött.
Megoldásként az alpesi sípályákról is-
mert alacsony talpnyomású könnyû dó-
zer és az egysoros borona kombináció-
ja vált be, mint hatékony jövesztõ-
közelítõ gépsor. (2. kép)

A felhasználására irányuló kísérletek
több szálon futnak. Legkézenfekvõbb
lenne a nyersanyag fémtartalmának ko-
hászati felhasználása. A továbbdúsításra
vonatkozó kísérletek azonban, a nagy
térerõsségû mágneses szeparálással
(Newport, Wales, 1998) és a ciklono-
zással (Aachen, 2006) kapcsolatban,

2 Magyar Állami Földtani Intézet

2. táblázat

3. táblázat

1. kép Az I. tározó felszínén kitermelt nyár tuskófa, háttérben a tározó
betongátja
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nem hozták meg a kívánt eredményt.
Így tudomásul kell venni, hogy ennek
az anyagnak a fémtartalma a mai tech-
nológiai fejlettség mellett még nem te-
szi „érccé” az alapanyagot. Másik lehet-
séges terület a különleges szilikátipari
adalékanyagként való felhasználás. Er-
re a célra csak a mangános agyag legfi-
nomabb szemnagyságú és teljesen
szennyezõdésmentes része alkalmas.
Több magyar és német tégla- és cserép-
gyártó cég kísérletei kedvezõ eredmé-
nyekre vezettek: túl azon, hogy új szín-
világú termékek születtek, a kopásálló-
sági, fagyállósági, szilárdsági tulajdon-
ságok is javultak. Nagyobb volumenû
felhasználása azonban olyan mérvû
technológiai fejlesztést igényel a tégla-
gyártásban, ami a gazdaságosságot kér-
désessé teszi.

A mezõgazdaság (erdészet) számára
a mangános agyag, mint talajjavító- és
mikroelem-pótló adalék jöhet számítás-
ba. Az elsõ, inkább csak népi megfigye-
léseket eredményezõ „kísérlet” 1968
nyarán történt, amikor egy felhõsza-
kadás alkalmával átszakadt az egyik tá-
rozó gátja, és a mangános agyag az Úr-
kút környéki szántóföldekre került. Eb-
ben az évben az érintett területek re-
kordtermést produkáltak. A késõbbi, tu-
dományos kísérletek, valamint Kovács Z.
geológus által, saját szõlõültetvényén tett
megfigyelések és nem utolsósorban a tá-
rozó felszínén burjánzó növényzet gyors
növekedése is alátámasztják ezt. A MÁFI

talajtani értékelése szerint a mangános
agyag „alkalmas Mn és Fe bevitelére az
ilyen hiányú talajokba, (…) sós, szikes ta-
lajok esetén csak elõzetes szabadföldi kí-
sérletek kedvezõ eredménye esetén”. Ha-
sonlóképpen nyomelemek (3. táblázat)
bevitelére is alkalmas. A részletek kidol-
gozására irányultak az 1. táblázatban is
említett tenyészedényes és kisparcellás
szabadföldi kísérletek. Ezek fontosabb
eredményei az alábbiak:

– Javította a homokos talajok szerke-
zetét

– Nõtt a terméshozam, különféle kul-
túrnövények esetén

– Napraforgónál nõtt az olajtartalom
és csökkent a hamutartalom

– Fitotoxikus hatást nem észleltek
A talajokba juttatható dózis elméleti

alapokon számított mennyisége 10
t/ha, a kísérletek során 3-5 t/ha eseté-
ben is hatékonynak bizonyult alkalma-
zása. Meg kell azonban említeni, hogy
egyrészt ezek a kísérletek akkor még
mûszakilag nem oldották meg a mangá-
nos agyag egyenletes kijuttatását a
szántóföldekre. Ebben a szilikátipari
adalékanyag-gyártási kísérletek (porí-
tás, granuláció) eredményei hozták a
megoldást, így ma már képesek len-
nénk mûtrágyaszóró gépre feladható
formában kiszerelni a mangános agya-
got. Másrészt, a kísérletek nagyparcel-
lás szemlélettel zajlottak, így a kister-
melõi hasznosíthatóságot nehéz meg-
ítélni. A rendszerváltás és az OÉÁ meg-
szûnése megakadályozta a kísérletek
további folytatását. 

Az erdészeti felhasználás elsõsorban
erdõtelepítések, erdõsítések esetén jöhet
szóba. A 3. képen látható a II. tározó fel-

színén spontán létrejött nyíres kereszt-
metszete. A nyíregyedek magasságának
változása (a famagasságok burkológör-
béje) a tározó mélységének változásával
korrelál. A nyírre jellemzõ sekélyen szer-
teágazó gyökérzet miatt ez az összefüg-
gés nem tûnik logikusnak, de valószínû,
hogy az egyre vastagodó mangános
agyagréteg egyenletesebbé teszi a terü-
let vízgazdálkodását is. 2003-ban készí-
tette el az ÁESz Veszprémi Erdõtervezési
Irodája az ajkai körzet erdõtervét. Ennek
keretében Dávid l. készített leírást a ké-
pen látható állományról, melynek fõbb
adatai a 4. táblázatban olvashatók. A te-
rület 420 m átlagos tengerszint feletti ma-
gasságú, bükk klímájú.

Elvégeztünk egy egyszerû mérést. A
tározó teljes szélességét felölelõ, mint-
egy 20 m széles, fahasználattal nem
érintett mintatérben 80 db nyír magas-
ságát és mellmagassági törzsátmérõjét
mértük meg, a faegyedek helyének rög-
zítésével. Eredményeinket a 4. képen
ábrázolt diagramon foglaltuk össze.
Meg kell jegyezni, hogy az állomány
kora homogénnek tekinthetõ.

Mindez összevethetõ a kultúrnövé-
nyeknél kísérletileg igazolt kedvezõ ha-
tással. További kutatásokat igényel en-
nek egyértelmû, akár fafajspecifikus
igazolása.

További, jellegében az erdészetihez
hasonló felhasználási lehetõség a bá-
nyászattal és egyéb ipari tevékenység-
gel érintett területek komplex rekultivá-
ciója. A mangános agyag kötött, szerke-
zete és a növények növekedésére gya-
korolt kedvezõ hatása segítséget nyújt-
hat olyan esetekben, amikor a
megfelelõ termõréteg kialakítása nehéz-

2. kép. Mangános agyagtermelés speciális dó-
zerrel (Fotó: Horváth S.)

4. táblázat

3. kép. A II. tározó felszínén természetes úton kialakult nyíres magasságának változása a tározó mélységének függvényében. Elôtérben a bá-
nyászattal érintett felszín.



Erdészeti Lapok CXLI. évf. 4. szám (2007. április) 137

ségekbe ütközik, pl. meddõhányók
erdõsítése során. Erre vonatkozóan saját
hatáskörben tudunk kísérleteket lefoly-
tatni. A Mangán Kft. egyes, meddõhányó
mûvelési ágú területeire vonatkozóan
erdõtelepítési tervvel rendelkezik, mely-
nek megvalósítása során eredetileg azo-
nos „termõhelyi” adottságú parcellákon
mangános agyaggal terített, „földlabdás”
(az ültetõgödörbe juttatva) és mangános
agyag nélküli referenciaterületeket ter-
vezünk kialakítani, melyeken a mangá-

nos agyag hatása vizsgálható lesz. Való-
színû, hogy a 10 t/ha elméleti dózis
ilyen esetben nem vehetõ figyelembe,
az eredeti termõréteg hiánya miatt. Ha-
sonló kísérleteket folytattak a Honolului
Egyetemen (Hawaii, USA) a jelentõs
ipari keményfa-alapanyagot szolgáltató
koa magoncaival. Részben ausztrál
mangánércbányákból, részben a tenger
alatti mangánrögök feldolgozásából
származó mangános agyaggal kezelt ta-
lajba ültetett koa magoncokkal végeztek

kísérleteket. A növények az ültetés utá-
ni hatodik, ill. tizedik hónapban végzett
mérések szerint – eltérõ keverési ará-
nyok mellett a legkedvezõbb értékeket
figyelembe véve – 50 %-kal nagyobb
magassági, 30 %-kal nagyobb átmérõbe-
li növekedést produkáltak a nem kezelt
kontrollnövényekhez képest. Ezek a ta-
pasztalatok némi fantáziával a csemete-
kerti alkalmazásokat is elõrevetítik. A
Hawaii-n használt mangános agyag
több Mn-t (22 %), kevesebb Fe-at (4,4
%) és közel azonos mennyiségû SiO2-ot
(28 %) tartalmazott, az egyéb összetevõi
és fizikai tulajdonságai is hasonlóak az
úrkúti mangános agyaghoz, viszont
jelentõsen kisebb a víztartalma (8 %).

További célkitûzések
A vázolt ötletek kidolgozása érdekében
a Mangán Kft. szándékában áll az aláb-
bi kísérletek lefolytatásához segítséget
nyújtani, illetve ezekben részt venni:

– a tározókon spontán kialakult állo-
mányok erdészeti tudományos vizsgá-
lata,

– tenyészedényes kísérletek – akár a
Hawaii tapasztalatok figyelembe vételével,

– meddõhányók erdõtelepítési kísér-
letei, a csemeteültetésnél való alkalma-
zás mûszaki megoldásai.

Reméljük, néhány év múlva jelentõs
eredményekrõl számolhatunk be az úr-
kúti mangános agyag erdészeti alkal-
mazásait illetõen.

4. kép Magasság és átmérô változása a II. tározó felszíne keresztmetszetében

Erdeink villamos energia elõállítási célzattal
történõ elégetése olyan, az erdõkkel szemben
elkövetett bûntett, amelyben nekünk, erdészek-
nek nem szabadna segédkeznünk, ugyanis fe-
jünkre fogják olvasni a minket követõ erdészge-
nerációk. Erdeink védelmében nem megoldás
az energiaültetvények létrehozása sem, mert
nem lehet megoldás egy súlyos környezetkáro-
sításnak egy másik környezetkárosítással való
kiváltása. 

A zöld áram – a biomassza elégetésével nyert
elektromos energia – korántsem zöld. Elõál-
lításakor, az egységnyi elektromos energiamennyi-
ségre vetítve másfélszer annyi szén-dioxid és sok-
szoros vízgõz szabadul fel a légkörbe, mint a fosszi-
lis szén elégetésekor. A zöld áramot elõállító
erõmûvek 20% alatti hatásfokkal mûködnek.

Ki kell mondanunk, hogy a „Biomassza el-
égetése nem terheli többlet-szén-dioxiddal a
légkört” – kiotói megközelítés, az emberiség
fennmaradását közvetlenül veszélyeztetõ dog-
ma. Ez a tézis nyújt ugyanis ideológiai alapot a
biomassza erõmûvek állami támogatásához, a
biomassza kontroll nélküli (határokon átívelõ)
eltüzeléséhez és az élõvizek fito-planktonjának
üzemanyaggá alakításához. 

Élõ erdõk, élõ vizek nélkül nincs emberi élet a
Földön. A kiotói dogma, pedig mint a globális fel-

melegedés elleni hatékony eszközt, mint „üveg-
ház barát” tüzelõanyagot, éppen ezeket teszi az
energiaszektor szabad prédájává.

Állami támogatásnak nevezem a megújuló és
a kapcsolt villamos energia átvételéhez kapcsoló-
dó kompenzációs célú pénzeszközt (hazánkban
a KÁP) – amivel kiegészítik a zöldáram átvételi
árát –, valamint a vagyonértékû üvegházhatású
gáz (ÜHG) kibocsátási kvóta jóváírását – amivel,
a klímakereskedelmi törvénnyel érintett ÜHG ki-
bocsátók csökkenthetik az elszámolandó ÜHG
kibocsátásukat a tényleges kibocsátásukhoz ké-
pest. A széntüzelésû erõmûvek átállása bio-
massza tüzelésûre ÜHG kibocsátás-csökkentõ,
kibocsátási kvótajóváírást lehetõvé tevõ (támoga-
tandó) beruházásnak minõsül. 

A kiotói dogmának köszönhetõen elõállt az a
képtelen valóság, hogy ma erdeink faanyagának
elhamvasztásával áldozunk a globális felmelege-
dés oltárán.

Az erdeinkben a társadalom, a gazdaság és a
környezetvédelem hármas pillérén álló, fenntart-
hatónak nevezett erdõgazdálkodás tartósan felbo-
rulni látszik az egymás után üzembe helyezett bio-
massza erõmûvek és tulajdonosaik mértéktelen
profit-, és faétvágyának köszönhetõen. 

Mindezekbõl következõen ágazatunk ezután
nem tudja majd folyamatosan ellátni a lakosságot

tüzelõ-, a faipart, pedig megfelelõ alapanyaggal.
A tûzifa és a faipar alapanyagául szolgáló egyéb
választékok hiánya visszatérõ jelenség lesz.

Politizálni még zöldre festett motorfûrésszel
sem lehet, márpedig úgy tûnik, hogy a nemzet-
közi klímapolitikában ezt a „zöld motorfûrész
kezelõi szerepet”, osztották ki nekünk, erdé-
szeknek (amennyiben hagyjuk).

Ágazatunknak és a Föld erdeinek is létérdeke,
hogy a klímakereskedelmi törvényeket kiter-
jesszék az élõ erdõkre! Minden erõnkkel erre a
célra kellene összpontosítanunk, szembeszállva a
nagy ÜHG kibocsátók és a Kiotói Jegyzõkönyv
dogmagyártóinak ellenállásával, ellenérdekeivel.

Addig, amíg ez nincs így, évente hazánk erdei-
nek folyónövedékében megkötött szén-dioxid-
mennyiség után legkevesebb 14-14,5 millió piacké-
pes vagyonértékû kibocsátási egységtõl esünk el.

Kezdeményeznünk kell erdeink, a környezet
és az erdészszakma presztízsének a védelme ér-
dekében, hogy a biomassza villamos energia
elõállítási célzattal történõ erõmûi elégetésének
támogatását, erõmûi kapacitási korlátok nélkül,
teljes egészében szüntessék meg. Továbbá kez-
deményeznünk kell a klímakereskedelmi tör-
vény kiterjesztését az élõ erdõkre.

Buzás Zoltán 
erdõmérnök, agroökológus szakmérnök

Erdeink elhamvasztásával áldozunk...
A zöld áram: fekete
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„és megint fölnéztem az égre / álmaim
gõzei alól (J. A.)” – miközben a lapunk-
ban az elmúlt 17 évben megjelent klí-
maváltozással kapcsolatos írásokat né-
zegettem – és látom, hogy a legmaga-
sabb régióban kavarog már a téma, az
EU csúcson már megállapodás is szüle-
tett errõl, és készül a nemzeti éghaj-
latváltozási, klímavédelmi stratégia is. 

Nagyon megnyugtatónak látszik,
hogy az erdészetet nem érte váratlanul
és felkészületlenül a helyzet, ezt már
csak az e lapban megjelent tanulmá-
nyok közül kiemeltek sora is bizonyít-
hatja:

Pálvölgyi-Szedlák, 1990, 1996 /,-
Führer-Járó, 1991 /,- Víg, 1994 /,- Má-
tyás, 1996 /, Gácsi, 1999 /,- Somogyi,
2001 /,- Tasnády, 2006 /.

A felsoroltakon kívül, itt nem rész-
letezhetõen még sokan foglalkoztak a
klímaváltozással hozzászólások, referá-
tumok (Kiemelten, Szodfridt I.) stb. for-
májában. A címszó a csatlakozó szakte-
rületeken, mint a termõhellyel, az ad-
ventív fafajokkal, a biomassza szerepé-
vel stb. kapcsolatosan is bemutatásra
került. Képet kaptunk négy Erdõ és Klí-
ma konferenciáról, amelyek anyaga kö-
tetekben is megjelent.

Mindenesetre, a klímaváltozást érin-
tõ megnyilatkozásainál mindenki fi-
gyeljen az elõdökre!

A klímaváltozás erdészeti értékelésé-
hez szükséges kutatásokat is felvázol-
ták már 1991-ben a fenti tanulmányban.
Most eljött az összegzés ideje, remélem
nem jelentkezik a „ No de hol a tavalyi
hó? (F. V.)” szindróma.

Az elmélet oldaláról szívesen olvas-
nánk arról, mi alapozza meg ezt a mos-
tani nagyobb bizonyosságot az elõre-
jelzésekben, mit tartogat számunkra az
ez év februárjában nyilvánosságra ho-
zott, az ENSZ égisze alatt készült IPCC
jelentés?

A klímaváltozás hatásainak keresése-
kor az erdészek számára legelõször
felmerülõ gyakorlatias kérdés a fafaj-
megválasztás, és máris érintkezünk a
természetvédelemmel.

Szeretnék e hasábokon egy üzenetet
küldeni feléjük néhány sorban. Én –
úgy érzem – megtehetem ezt, hiszen az
EL 2004. májusi számában bátorkodtam
javasolni a konszenzuskeresés szelle-
mében – (E cikknél az EL 2004. évi tar-
talomjegyzékében tévedésbõl Csiha
Imreként szerepelek.) –, hogy a magyar
erdészet adjon át a természetvédelem-

nek háromezer hektár erdõt. Természe-
tesen teljes érdektelenség követte javas-
latomat, talán ha … most nem kérnék a
tízszeresét?

Az üzenetem a természetvédelem fe-
lé pedig:

1. Ha a klímaváltozással az õsho-
nosság mítosza foszladozik, a tájide-
genség bunkója bumeránggá változhat.

2. A jelen helyzetben vigyázzanak az
erdészettel szembeni protokollra: „Ne
tapossatok rajta nagyon, (A. E.)”!

3. Gondoljanak arra, ha elbocsátják a
természetvédelmi õreiket, hogyan vál-
lalják a felelõsséget az erdõkért, azok
védelméért, fõként a szervezett fatolvaj-
bandákkal szemben?

Írásom utolsó részében a gyakorló
erdész kollégáimhoz kívánnék még
elsõsorban szólni.

Egy erdész legyen nyugodt, tudja mi-
lyen a klíma, hiszen minden erdõrész-
letnél megtalálható a termõhely ténye-
zõi, jellemzõi között. Bizonyára egysze-
rûsítésnek tûnik, de nem kell ezt a ré-
szét túlbonyolítanunk. Ugyanis, a mak-
roklímahatárok, az alapok megadása, a
globális változások észlelése és közvetí-
tése felénk az elméleti szakemberek
dolga.

A klímaváltozás alulnézetben

Állásfoglalás Borhídi Attila akadémikus
székfoglalóján elhangzottakkal kapcsolatban*
1. Az erdészeti tudományok mûvelése és gyakorlati alkalmazása a biológiai alaptudományok (ökológia, botanika, zooló-

gia stb.) eredményeinek hasznosítása nélkül nem lehetséges. Ezért az Erdészeti Bizottság fontosnak tartja, hogy komo-
lyan vegyen minden olyan kritikai megállapítást, amely az erdei ökoszisztémák stabilitásának fenntartását és ökológiai
funkcióinak megõrzését kívánja elõmozdítani.

2. Az erdészettudomány mûvelõi (és természetesen a gyakorlati szakemberek is) ugyanakkor joggal várják el, hogy a bio-
lógiai alaptudományok képviselõi, amennyiben erdõgazdálkodási kérdésekben foglalnak állást, azt az erdészet tudomá-
nyos és gyakorlati eredményeinek ismeretében tegyék. A biológiai és az erdészeti tudományok közötti véleménycseré-
nek nem tesz jó szolgálatot, ha kiemelt tudományos rendezvényen, vagy tudományos kiadványban olyan elmarasztaló
megállapításokat fogalmaznak meg, amelyekbõl hiányzik a tárgy kellõ mértékû ismerete. Különösen nem, ha a megál-
lapítások valóságtartalma vitatható.

3. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy az akadémikus úr szélsõségesen elmarasztaló megítélése a magyar erdõgazdálkodásról
és prominens képviselõirõl – véleményünk szerint – nem veszi figyelembe az erdészet, az erdészettudomány, nemkü-
lönben a természetvédelem történeti fejlõdését, valamint az ökonómiai és ökológiai realitásokat sem. Amennyiben ilyen
megállapítást az MTA tagja tesz, azzal félrevezeti a tudományos élet és a gyakorlat szakembereit, ezért etikai szempont-
ból is elfogadhatatlan.

4. Fontosnak tartjuk megállapítani, hogy az elõremutató, konstruktív párbeszéd feltétele, hogy a partnerek egymás állás-
pontját megértve, kölcsönös tisztelettel és tudományosan megalapozott igazságok birtokában viszonyuljanak egymás-
hoz. Ilyen véleménycserére az MTA Erdészeti Bizottsága továbbra is nyitott és együttmûködésre kész.

2007. március 14.

MTA Argrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága

* Megjelent 2006 novemberében a „Székfoglalók, 2001, Élettudományok” kötetben. Kiadó: MTA Akadémiai Mûhely, Budapest. Az erdészetre vo-

natkozó megállapítások megjelentek az Erdészeti Lapok 2006. decemberi számában a 407. oldalon
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Mi figyeljünk józan szakmaisággal a
helyi mezo- és mikroklímára, hogy si-
keres legyen az erdõsítés.

A problémát éppen az jelenti, hogy
az ilyen irányú, a szakmai igényességet
mutató, sok pontos munkát igénylõ he-
lyi kezdeményezések nincsenek rend-
szerbe foglalva, segítve, megbecsülve.

Jellemzõ, hogy Páll M. már 1994-
ben felvetette: létesítsünk erdészeti
mérõállomás-hálózatot, mérjünk, és
hogy mit, mivel, arra Csányi S. 1995-
ben javaslatot tesz itt az EL-ben, és
2006-ban Tasnády P. újból javasolja az
országos hálózatot.

A klímaállomások szükségességének

értékeléséhez, a megvalósításhoz kelle-
ne ma új ágazati iránymutatás – talán a
klímastratégia részeként –, ami felszínre
hozhatna sok gyakorlati tapasztalatot.

Változunk-e mi is, vagy csak a klíma,
kérdezhetjük végül?

Csuka Imre
ny.em.

A természet védelme, erdeink megõrzése és
jövõben kívánatos kezelése érdekében a Környe-
zet- és Természetvédõ szervezetek az elõzõ négy
évben elfogadott állásfoglalásaikhoz hasonlóan, a
várható változások tükrében (erdõtörvény módo-
sítás, nemzeti parki törvény, ÚMFT, ÚMVT,
NATURA 2000 stb.) felkérik az Országgyûlést, a
Kormányt, az illetékes hivatalokat és intézménye-
ket, az alábbi intézkedések megtételére. 

Állami erdõk, védett állami erdõk kezelése,
erdõket érintõ szakigazgatás: 

Az állami erdõterületek maradjanak tartós ál-
lami tulajdonban és kezelésben! A zöld civil szer-
vezetek tiltakoznak az állami erdõk esetleges pri-
vatizációja ellen, mert az ilyen jellegû kezdemé-
nyezések a széles szakmai és társadalmi egyezte-
téssel elõkészített Nemzeti Erdõprogram céljainak
mondanak ellent. A program szerint a gazdasági
haszonszerzés helyett az állami erdõk értékének
növelése a cél, és az ehhez szükséges kezelõ szer-
vezet hosszú távú mûködtetése az állam feladata. 

A védett állami erdõk kezelése régóta konflik-
tusok forrása. Véleményünk szerint ezen erdõk
kezelését nem elsõsorban a kezelõ szervezet in-
tézményi hovatartozása határozza meg. A civil
szervezetek a kezelés céljának meghatározását és
az ehhez szükséges szervezeti, jogi és pénzügyi
feltételek tisztázását tartják döntõen fontosnak.
Elvárjuk a kormányzattól, hogy a probléma meg-
oldásához és a konfliktusok feloldásához szüksé-
ges döntéseket alapos helyzetelemzéssel és ha-
tásvizsgálattal készítse elõ. Felkérjük az illetékes
minisztériumokat (KvVM, FVM, PM), hogy ezen
feladatok koordinálására hozzanak létre tárcakö-
zi bizottságot, és az egyeztetésbe az érintett civil
szervezeteket vonják be. A civil szervezetek fel-
kérik az Országgyûlést, hogy az illetékes bizott-
ságokban (környezetvédelmi, mezõgazdasági
stb.) is vitassák meg az erdõk vagyonkezelésé-
nek kérdését. 

Az Országos Találkozón részt vevõ civil szer-
vezetek aggodalmukat fejezik ki az erdõket érin-
tõ szakigazgatási szervezetek (erdészeti- és zöld-
hatóság) személyi és anyagi feltételeinek ellehe-
tetlenülését eredményezõ, az utóbbi idõszakban
tapasztalható intézkedésekkel kapcsolatban. Az
Országos Találkozó résztvevõi határozottan kérik
az ügyben illetékes döntéshozókat a társadalmi
érdekek érvényesítésére hivatott intézményi hát-
tér megerõsítésére. 

Vadászat:
A természetközeli erdõgazdálkodásnak to-

vábbra is egyik fõ akadálya a túlszaporított nagy-
vadállomány. A civil szervezetek döbbenten ta-
pasztalják, hogy sok esetben a vadászati érdekek
megakadályozzák az erdõk társadalmi elvárások-
nak megfelelõ, fenntartható kezelését, olyan ese-
tekben is, amikor ugyanaz gyakorolja az erdõ- és
a vadgazdálkodás jogát. 

A környezet- és természetvédõ szervezetek
szerint az erdei vadkár (vadhatás) mérésére moni-
toring rendszert kell mûködtetni (pl. a meglévõ
Erdõvédelmi Hálózathoz kapcsolódóan).

Nyomatékosan kérjük, hogy a vadgazdálko-
dási üzemtervek jóváhagyásához a mindenkori
erdészeti hatóság szakhatósági hozzájárulása is
szükséges legyen. 

Az állami támogatások alapelveivel összefér-
hetetlennek tartjuk a vadkár elhárítására irányuló
intézkedések állami forrásokból való finanszíro-
zását (2004-ben az erdõtelepítési támogatások ke-
retében vadkárelhárító kerítésekre 800 hektár
tölgyerdõ telepítésére elegendõ támogatás kifize-
tésére került sor). 

Erdõkkel kapcsolatos támogatások:
A civil szervezetek üdvözlik az elmúlt év során

a hazai erdõk természetességének szempontjából
várhatóan pozitív hatással járó támogatások ki-
dolgozását. Javasoljuk, hogy a természetszerû
erdõk fenntartását és természetességének javítá-
sát, területi növelését, továbbá közjóléti funkciói-
nak kielégítését célzó intézkedések élvezzenek
prioritást.

Mi, az erdõk természetvédelmével is foglalko-
zó szervezetek, szeretnénk újból kérni és javasol-
ni, hogy az ÚMVP 2. tengelyébõl erdõtelepítések
címén csak az õshonos fafajok kapjanak támoga-
tást, és kategorikusan zárjuk ki az agresszíven ter-
jedõ nem õshonos fafajok (akác) támogatását. Er-
re hazánkat törvényben is elfogadott nemzetközi
egyezmény kötelezi. Hazánk ugyanis elfogadta,
és törvénybe iktatta a „Biológiai Sokféleség
Egyezményt”, melyet az 1995. évi LXXXI. Tör-
vényben hirdettek ki. 

Továbbra sem látjuk biztosítottnak a Natura
2000 területeken lévõ erdõk megfelelõ kezelését
biztosító szabályozási és támogatási rendszer
meglétét. Elvárjuk, hogy az illetékes minisztériu-
mok egymással és az érintett érdekképviseleti és
egyéb szakmai szervezetekkel egyeztetve

sürgõsen dolgozzák ki a szükséges szakmai, tá-
mogatási kereteket.     

Az erdõtörvény módosítása: 
Az erdõtörvény módosítása kapcsán a civil

szervezetek átfogó javaslatot juttattak el az illeté-
kes minisztériumoknak. Az õshonos fafajokból ál-
ló, természetes és természeteshez közel álló erdõk
megõrzése és fenntartása érdekében szükséges-
nek tartjuk az erdõk természetesség szerinti kate-
gorizálását, természetességi mutató bevezetését,
és ezeknek az erdõtervekben való megjelenítését.
A készülõ új szabályozás és a hozzá tartozó támo-
gatási rendszer ezekre a kategóriákra épüljön. 

Az EU csatlakozás egyik hozadéka, hogy ma
már Magyarországon is figyelemmel kell lenni az
Aarhusi Egyezményre (kihirdetve: 2001. évi
LXXXI. Törvénnyel) illetve ennek megfelelõ EU
irányelvekre. Ebbõl különösen az adatokhoz va-
ló hozzáférés, illetve a döntéshozatali folyama-
tokban való társadalmi részvétel lehetõségének
biztosítása érdekes (Orsz. Erd. Adattár, Körzeti
Erdõtervek, Orsz. Erdészeti Tanács stb.). Úgy vél-
jük, hogy azon állampolgároknak, illetve közös-
ségeiknek, akiknek a táji környezetét erdõk al-
kotják (területi, földrajzi érintettség), illetve azok-
nak a civil szervezeteknek, melyek alapító doku-
mentumuk szerint az erdõk ügyével illetve általá-
ban természeti erõforrások védelmével foglal-
koznak (szakmai érintettség), meg kell adni eze-
ket a jogokat. 

A jelenlegi szakigazgatás sok esetben tehetet-
len a falopásokkal, illegális fakitermelésekkel
szemben. Fontosnak tartjuk, hogy szigorú és egy-
értelmû szabályok biztosítsák az erdõk védelmét
a bûnözés e sajátságos formájával szemben, és
gondoskodjanak az elkövetõk megbüntetésérõl.
Úgy véljük, ehhez több jogszabály – köztük a Btk.
– összehangolására van szükség.

Klímaváltozás:
A klímaváltozás várhatóan már a közel-

jövõben jelentõs hatást fog gyakorolni a hazai
erdõk állapotára. A hagyományos vágásos
erdõgazdálkodás során létrejött egyszerû szerke-
zetû, kevés fafajból álló erdeink alkalmazkodó-
képessége korlátozott. Szükségesnek tartjuk a ter-
mõhelyi változásokat követni képes, magas bio-
diverzitású erdõk kialakulását elõsegítõ kezelési
módszerek és erdõtelepítési technológiák széles
körû alkalmazását.

A környezet- és természetvédõ szervezetek
XVII. Országos Találkozója állásfoglalása 

ERDEINK JÖVÕJÉRÕL 
Kecskemét, 2007. március 17.
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A növények egymásra gyakorolt káros ha-
tásaira már az ókorban is felfigyeltek, köz-
ismert példája ennek a közönséges dió
(Juglans regia), amelynek árnyéka Plinius
Secundus szerint (i. sz. I. sz.) egyaránt ká-
ros emberre és növényre. Lippai János az
1664-ben írt „Posoni kert” címû munkájá-
ban már tanácsokat is ad, mely növényeket
nem szabad egymás közelébe ültetni. A dió
árnyékáról õ is Pliniushoz hasonlóan ír: „a
Dió fának nehéz, s-ártalmas az ember fejé-
nek, és mind azoknak a fáknak, a melyek
alatta, vagy közel vannak hozzá. Azért jobb
õtet magánossan ültetni, és közönségesen
az út-félen, a hol nem sok kárt tehet; mert
árnyéka is olly mérges annak, hogy semmi
vetemény, vagy fa, nem nõhet-alatta, meg
mellette is. De kivált-képpen, természet-
szerént-való ellensége néki a Tölgy-fa;
azért, nem kel ezt hozzá ültetni…”.

A közönséges diónak valóban olyan
jelentõs a növényfajok növekedését és
fejlõdését gátló, ún. allelopatikus hatása,
hogy a hatásért felelõs vegyületéhez, a
juglonhoz viszonyítva állapítják meg más
növényfajok allelopatikus potenciálját.
Magát az allelopátia kifejezést elõször
Molisch, bécsi növényélettan-professzor
alkalmazza 1937-ben, azóta azonban a fo-
galom számos jelentésváltozáson ment
keresztül. Ma tágabb értelemben az
allelopátia fogalmát nemcsak növények,
hanem mikroorganizmusok és gombák
közötti kölcsönhatásokra is alkalmazzuk,
megnyilvánulásának tulajdonítjuk például
a fokhagyma (Allium sativum) vagy az
ecsetpenészek (Penicillium spp.) baktéri-
umölõ hatását is. Az allelopatikus hatás
növényfajonként, azok morfológiai és fi-
ziológiai jellemzõinek köszönhetõen
másként jelentkezik, de eltérõ koncentrá-
cióban ugyanaz a vegyület serkentõ vagy
gátló hatást is kiválthat. Ilyen vegyület
például a növényi hormonok között az
auxin, amely kis mennyiségben növeke-
dést serkentõ, nagy mennyiségben azon-
ban növekedést gátló hatású.

Az allelopatikus hatások közül talán a
legismertebb a csírázást gátló hatás, de csí-
rázást késleltetõ, vagy akár a gyökérnöve-
kedést késleltetõ hatás is ugyanilyen
elõnyös lehet az allelopatikus hatású nö-
vény számára, hiszen a másik növényfaj nö-
vekedésének késleltetésével olyan jelentõs
magassági növekedést vagy kiterjedt gyö-
kérzetet érhet el, amellyel nagyobb elõny-
höz jut „vetélytársaival” szemben. Az
allelopatikus vegyületek (=allelopatikum,
allelokemikália) befolyásolhatják a talaj
mikroorganizmusainak mûködését, ezáltal
közvetve hatnak a másik növényfajra, pél-

dául megakadályozhatják annak nitrogén-
kötését. Az allelopátia megnyilvánulásának
komplexitását tapasztalhatjuk a duglász-
fenyõ (Pseudotsuga menziesii) esetén,
amelynek újratelepítését a talajban lévõ
allelopatikus hatású baktériumok megaka-
dályozhatják azáltal, hogy gátolják a fenyõ
gyökérkapcsolt gombáinak, a húsbarna
pénzecskegombának (Laccaria laccata) és
a zsemleszínû fakógombának (Hebeloma
crustuliniforme) a szaporodását. Szintén in-
direkt hatásra utal a balzsamos nyár (Popu-
lus balsamifera) és a fekete dió (Juglans
nigra) mellé ültetett mézgás égerek (Alnus
glutinosa) néhány éven belüli pusztulása,
ugyanis az elõbbi két fafajból származó ve-
gyületek negatívan befolyásolják az éger
nitrogénkötõ sugárgombáját (Frankia sp.),
emellett a fekete dió juglonja közvetlenül is
hátráltatja a mézgás éger növekedését és
fejlõdését. Az allelopatikus hatás akadályoz-
hatja az újraerdõsülést és a természetes fel-
újulást is, sok esetben az aljnövényzetben
elõforduló lágyszárúak fejtenek ki csírázást
gátló vagy késleltetõ hatást a fás szárú fajok-
kal szemben, sõt moha- és zuzmófajok
allelopatikus hatását is megfigyelték fás fa-
jok csíranövényeire nézve. Beigazolódott,
hogy a magas aranyvesszõ (Solidago gigan-
tea) toxinjai megakadályozzák a madárcse-
resznye (Cerasus avium) csíranövényeinek
megtelepedését, a sasharaszt (Pteridium
aquilinum) pedig gátolja az erdeifenyõ
(Pinus sylvestris) és a közönséges luc (Picea
abies) csírázását és növekedését.

Allelopatikus hatású vegyületek egy-
aránt származhatnak élõ vagy elhalt növé-
nyi részbõl; a környezetbe párolgás, esõ-
vel történõ kimosódás vagy a növény ak-
tív kiválasztása által kerülhetnek ki, illetve
a növényi részek bomlása során is felsza-
badulhatnak. Hatásukat az éghajlati és

idõjárási viszonyok jelentõsen befolyásol-
hatják: nagy esõzések alkalmával az
allelopatikus vegyületek ki is mosódhat-
nak a talajból, vagy koncentrációjuk a ta-
lajban jelentõsen felhígulhat. Száraz vi-
szonyok között az allelopatikus hatás álta-
lában markánsabban jelentkezik: Ausztrá-
lia szárazabb vidékein az eukaliptuszok
illóolaja olyan erõteljesen párolog, hogy a
fák környezetében egyes fûfajok megtele-
pedését teljesen lehetetlenné teszi. Az
allelopatikus hatású növények által kibo-
csátott vegyületek mennyiségét és
minõségét belsõ (genetikai) és külsõ (kör-
nyezeti) tényezõk egyaránt meghatároz-
zák. A talajba kerülve az allelopatikus ve-
gyületek részben megkötõdnek a talaj-
szemcséken, részben pedig a talajoldatba
kerülnek. A talaj szervetlen összetevõinek
és mikroorganizmusainak köszönhetõen
számtalan átalakuláson mehetnek keresz-
tül, miközben elveszíthetik allelopatikus
hatásukat, de elõfordulhat, hogy azt átala-
kulásuk után is megõrzik (1. ábra).

A legtöbb allelopátiával kapcsolatos
megfigyelés természetesen a mezõgaz-
dálkodás témakörébõl származik, ilyen
például részben a talajuntság jelensége,
de számos gyomnövény takarmánynövé-
nyekkel szembeni allelopatikus hatása is
ismert. A gyomnövények és haszonnövé-
nyek közötti allelopatikus kapcsolat rég-
óta kedvelt és sokak által kutatott téma, a
gyomokkal szemben allelopatikus hatású
kultúrnövények a biológiai védekezés
szelektív és környezetkímélõ módját biz-
tosítják. E fajok felhasználása a gyomkor-
látozásban történhet mulcsozás által, de
ismertek allelopatikus hatású takarmány-
növények is: ilyen például a paprika
(Capsicum annuum), amelynek vegyüle-
tei gátolják a fehér libatop (Chenopodium

DR. CSISZÁR ÁGNES*

Növényi kölcsönhatások – az allelopátia

1. ábra: Az allelopatikus vegyületek bioszintézisét befolyásoló fôbb tényezôk* Egyetemi docens, NyME
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album), a szõrös disznóparéj (Amaran-
thus retroflexus), a fekete csucsor
(Solanum nigrum) és a lándzsás útifû
(Plantago lanceolata) fejlõdését. Ma már
nemcsak allelopatikus takarmánynövény-
fajok, hanem -fajták is ismertek; a gyom-
szabályozással kapcsolatos kutatások cél-
kitûzései közé napjainkban az allelo-
patikus hatásért felelõs vegyületek izolá-
lása és a termelõdésüket befolyásoló gé-
nek meghatározása is hozzátartozik.

Erdei ökoszisztémákban jelentkezõ
allelopatikus kölcsönhatás vizsgálatáról
már jóval kevesebb hazai munka született,
noha a lombkoronaszint és az aljnövényzet
közti allelopatikus és kompetíciós hatások
fás társulásokban sokkal erõteljesebben
megnyilvánulnak a fátlanokkal szemben, a
lombkorona és a gyökérzet hatalmas bio-
masszája miatt. Nem véletlen az sem, hogy
a hazai flórából eddig ismert kb. 150
allelopatikus hatású fajok egyharmada fás
növény, melyek többsége a Fagales, a Sali-
cales, a Pinales és az Ericales rendbe tarto-
zik. Szabó és munkatársai (1987) mecseki
és Mecsek környéki bükkösökben nyolc
domináns, lágy szárú növényfajt vizsgálva
azt tapasztalták, hogy a vizsgált fajokkal
történõ kezelés az erdei növények
fejlõdését nem gátolta, viszont a talaj mik-
robiológiai aktivitását a legtöbb esetben
nagymértékben serkentette. 24 tölgyerdei
faj csírázásgátló hatását vizsgálta Fekete
(1974) a soktérdû salamonpecséten
(Polygonatum odoratum) laboratóriumi, és
két társulásban (Orno-Quercetum, Querce-
tum petraeae-cerris) végzett terepi kísérle-
tekben. A laboratóriumi vizsgálatok tizen-
három, a terepi vizsgálatok öt, illetve hat
növényfaj esetében mutattak ki csírázás-
gátló hatást. A laboratóriumban jelentkezõ
gátló hatások közül azonban, számos a te-
repi vizsgálatok során nem nyilvánult meg,
a laboratóriumban hatástalannak bizonyult
kezelések pedig egy kivételével a terepen
is hatástalanok voltak.

További érdekes tény, hogy az
allelopatikus hatású fajok között mind ha-
zánkban, mind pedig világviszonylatban
igen jelentõs az adventív fajok aránya. A
hazai adventív fás szárú fajaink közül bi-
zonyított a zöld juhar (Acer negundo), a
gyalogakác (Amorpha fruticosa), a fehér
akác (Robinia pseudoacacia), a fekete
dió (Juglans nigra), a fehér eperfa (Morus
alba), a bálványfa (Ailanthus altissima)
és a kései meggy (Prunus serotina)
allelopatikus hatása. A felsorolt adventív
fajok közül a bálványfa allelopatikus hatá-
sa mind laboratóriumban, mind pedig a
természetben is megnyilvánul. A faj leve-
lének alkoholos kivonatával történõ keze-
lés a vizsgált harmincöt nyitvatermõ és ti-
zenegy zárvatermõ közül egy kivételével
mindegyik faj gyors hervadását okozta, a
megvágott szárfelület kezelésével szem-

ben csupán a Fraxinus americana bizo-
nyult ellenállónak. A csírázásgátló hatás
növényi szervenként és fejlõdési fázison-
ként is különbségeket mutathat. A bál-
ványfa esetén legerõsebb a kéreg, külö-
nösen a gyökér kérgének csírázásgátló
hatása, ezt követi a leveleké, majd a fa-
testbõl készült kivonaté. A levélkék
csírázásgátló hatása tavasszal, lombfaka-
dáskor a legnagyobb, a kéregé közvetle-
nül a levelek kifakadása elõtt. A gyökér-
kéreg-kivonat üvegházi alkalmazása
olyan erõs gyomirtó hatással járt, hogy ab-
ból természetes gyomirtó szer kifejleszté-
sének gondolata is felmerült. A bálványfa
egyedek körüli talaj szintén nagy mennyi-
ségben tartalmaz toxikus anyagokat, ezért
nem véletlen, hogy a bálványfaállomá-
nyokban lassú szukcesszió és szegényes
vegetáció figyelhetõ meg.

A lombhullató erdõk fafajainak az alj-
növényzet mintázatára gyakorolt jelentõs
hatását Missouri államban végzett kutatá-
sok is alátámasztották. A terepen és labo-
ratóriumban végzett vizsgálatok bebizo-
nyították, hogy a fafajok avarjának lebom-
lásakor olyan vegyületek keletkeznek,
amelyek több lágy szárú fajra nézve gátló
hatásúak. Az allelopatikus kölcsönhatá-
sok szerepe a vágásterületek mintázatá-
nak kialakításában is meghatározó lehet.
Csontos (1994) cseres-tölgyesek vágást
követõ szukcesszióját vizsgálva a „szelek-
táló foltok” hipotézisében feltételezte,
hogy a vágásterületen monodomináns
foltokat kialakító növényfajok állománya-
iból allelopatikus hatás miatt szorulnak ki
a vágásterület más pontjain elõforduló
egyes fajok. A vizsgálat eredményeként
beigazolódott a nagy cickafark (Achillea
distans) és a pókhálós imola (Centaurea
stenolepis) állományaiból kiszoruló hó-
lyagos habszegfû (Silene vulgaris) csírá-
zási százalékának és gyökérhossz-növe-
kedésének csökkenése az elõbbi két
növénybõl készült kivonat hatására.

Az allelopatikus potenciál meglétérõl
viszonylag egyszerû laboratóriumi vizsgá-
lat során is meggyõzõdhetünk. A csírázás-
gátló, illetve késleltetõ hatás tesztelésére
elõször célszerû olyan tesztnövényeket
választanunk, amelynek magjai gyorsan és
közel 100 százalékosan csíráznak, ilyen
például a fehér mustár (Sinapis alba). A
mustármagokat az ismeretlen allelo-
patikus hatású növény szárított hajtásából
készített vizes kivonattal öntözzük, majd a
mustármagok csírázási százalékát össze-
hasonlítjuk a kontrollként beállított, vízzel
öntözött mustármagok csírázási százaléká-
val. Ezt a módszert alkalmazva például az
amerikai-kõris-kivonattal öntözött mustár-
magok esetén 72%, a gyalogakác-kivonat-
tal öntözött magvak esetén csupán 50%-os
csírázást tapasztalhatunk. Az allelopatikus
potenciál meglétét ezután célszerû az

allelopatikus hatású növényfaj élõhelyén
elõforduló más fajokon is tesztelni, a labo-
ratóriumi vizsgálatok eredményeként ta-
pasztalt allelo-patikus hatást pedig üveg-
házi és szabadföldi kísérletekben tovább
vizsgálni.

Az allelopátia megnyilvánulásának
komplexitása és a gyakorlati alkalmazha-
tóságának nehézségei miatt az allelo-
patikus növényfajok kedvezõ hatásait
csak ritkán és szórványosan használják fel
az erdészetekben, erre vonatkozó példá-
kat elsõsorban külföldön találunk. Ameri-
kában egyes lombhullató fafajok terjedé-
sének megakadályozására különbözõ
lágy szárú fajokat [veres csenkesz (Festu-
ca rubra), tarka koronafürt (Coronilla va-
ria), szarvaskerep (Lotus corniculatus),
csomos ebír (Dactylis glomerata)] vetet-
tek az aljnövényzetbe. A legkedvezõbb
eredményt a csomós ebír vetését köve-
tõen tapasztalták, bár ebben a kísérletben
az allelopátia mellett a kompetíciós hatás
megnyilvánulását sem zárhatjuk ki. Másik
vizsgálatban, a talajban lévõ allelopatikus
vegyületek mennyiségét az aljnövényzet
allelopatikus hatású fajainak irtásával pró-
bálták csökkenteni, ezáltal elõsegítették
egyes fenyõfajok magoncainak növeke-
dését. Jobidon és munkatársai (1989) a
málna (Rubus idaeus) terjedésének meg-
akadályozására árpa-, zab- és búzaszal-
mát kevertek a földbe, ez csökkentette a
málna növekedését, ugyanakkor a Picea
mariana magoncaira kedvezõ hatással
volt. Allelopatikus hatásnak kitett fafaja-
ink növekedését és fejlõdését a megfelelõ
mikorrhiza partnerrel történõ beoltással is
elõsegíthetjük, kiválasztva az allelo-
patikus vegyülettel szemben rezisztens
gombapartnert, amely mintegy „megszû-
ri” a talajban lévõ káros vegyületeket. Ez-
zel kapcsolatos vizsgálatok már ismerete-
sek, de még hosszú idõre van szükség ah-
hoz, hogy az ilyen módon kezelt facseme-
ték a piacokon széles körben kaphatók
legyenek.

Az allelopatikus kapcsolatok szerepe
bizonyos esetekben az abiotikus környe-
zeti tényezõkkel egyenrangúnak tekint-
hetõ, más esetben azonban kevésbé mar-
kánsan nyilvánul meg; mindenestre, a más
növényfajokra, gombákra vagy mikroor-
ganizmusokra gyakorolt hatás döntõ fon-
tosságú adaptív tulajdonság lehet a növé-
nyek megtelepedése, fennmaradása és
terjedése szempontjából, az allelopatikus
hatású vegyületek pedig szelektivitásuk és
gyors lebomlásuk miatt a gyomkorlátozás
környezetkímélõbb módját biztosíthatják.
A téma aktualitását jól jelzi az 1996 óta
megrendezett Allelopátiás Világkong-
resszus és a hazai és külföldi szakiroda-
lomban megjelent számos szakcikk, ame-
lyek e rövid összefoglaló megírását is
nagyban elõsegítették.
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...az Erdõk ügyével kiemelten
foglalkozó országos, erdészeti va-

lamint a környezet- és ter-
mészetvédõ civil szervezetek

érdekegyeztetõ fórumáról
Idõpont: 2007.02.14., 13:10-16:20
Helyszín: Budapest, Erdészeti Infor-

mációs Központ Tanácsterme
Tárgy: Érdekegyeztetõ fórum
Résztvevõk:
Fagazdasági Országos Szakmai Szö-

vetség (FAGOSZ), Magán Erdõtulaj-
donosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége (MEGOSZ), Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület
(MME), Magyar Természetvédõk Szö-
vetsége (MTVSZ), Országos Erdészeti
Egyesület (OEE), Pro Silva Hungaria,
WWF Magyarország, 

Meghívotti státuszban: Magyar Ter-
mészetbarát Szövetség, Magyar Turista
Egyesület, Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület (OMBKE).

Levezetõ elnök: Luzsi József, a
MEGOSZ elnöke

Napirendi pontok: 
– NATURA 2000 erdészeti kifizetések

(Luzsi József, MEGOSZ)
– Nemzeti Parki Törvény harmonizá-

lása más társtörvényekkel (Ormos Ba-
lázs, OEE)

Luzsi Józsefnek (MEGOSZ), a Nim-
fea Egyesület sajtónyilatkozatával kap-
csolatos kérdésére Schmuck Erzsébet
elnök asszony (MTVSZ) reagált; ígéretet
tett arra, hogy rövidesen tisztázzák a
helyzetet és az eredményrõl vala-
mennyi résztvevõt tájékoztatják. 

A NATURA 2000 erdészeti kifizetések-
kel kapcsolatban az erdész oldal ismer-
tette az elõzményeket és a kialakult hely-
zetet. Hozzászóltak: Gyöngyössy Péter
(MTVSZ), Schmuck Erzsébet (MTVSZ),
Gálhidy László (WWF), Dr. Sárvári János
(MEGOSZ), Halmos Gergely (MME),
Gulth Ferenc (OMBKE), Ormos Balázs

(OEE), Lengyel Attila (MEGOSZ), Kavrán
Viktória (WWF). Mivel a vita során az ál-
láspontok nem közeledtek egymáshoz,
az erdész oldal szóban kompromisszu-
mos javaslatot terjesztett elõ, amelyet Dr.
Sárvári János (MEGOSZ) ismertetett. A
jelenlévõk egyetértettek abban, hogy a
javaslatot a zöld oldal megvitatja és záros
határidõn belül reagál arra. Az erdész ol-
dal a javaslattal kapcsolatban hangsú-
lyozta, hogy ezzel az immár harmadik
verzióval eljutottak kompromisszumos
lehetõségeik határához. 

A Nemzeti Parki Törvény harmonizá-
lása más társtörvényekkel napirendi pon-
tot Ormos Balázs (OEE) terjesztette elõ.
Elmondta, hogy az erdész oldal vélemé-
nye szerint semmi sem indokolja a nem-
zeti parkoknak külön törvényben való
megjelenését, ami csak tovább bonyolíta-
ná az amúgy is elég nehézkes szabályo-
zást és szinte lehetetlenné tenné a társtör-
vényekkel (erdõ, vadászati, természetvé-
delmi) való jogharmonizációt. Javasolta
ilyen értelmû közös levél megfogalmazá-
sát az FVM  és KvVM részére. A napirend-
hez hozzászóltak: Schmuck Erzsébet
(MTVSZ), Mõcsényi Miklós (FAGOSZ),
Figeczky Gábor (WWF), Gyöngyössy Pé-
ter (MTVSZ). A zöld oldal nem támogatja
ilyen levél megírását, de kifogásolják a
tervezett törvény elõkészítése során az
egyeztetés hiányát. A vita eredményeként
a jelenlévõk megegyeztek abban, hogy
ez legyen a következõ fórum egyik témá-
ja, amelynek lebonyolítását a zöld oldal
vállalta magára. 

Az erdész oldal felvetette egy Ficsor
Ádám szakállamtitkárnak (FVM) írandó
közös levél megfogalmazását a vidék-
fejlesztés keretében minél gyorsabban
megindítandó erdészeti jogcímek ügyé-
ben. Ezzel kapcsolatban az a döntés
született, hogy az erdész oldal a levél
tervezetét véleményezésre megküldi a
zöld oldal részére. 

Peták István elnök (Magyar Turista
Egyesület) megköszönte a fórumra való
meghívást. Jelezte, hogy az erdõ téma-
körében rendkívül fontosnak tartják,
hogy a témát minden oldal véleményé-
nek megismerésével járjuk körül. Jelez-
te, hogy szívesen részt vesznek ebben
az együttmûködésben és részt vesznek
a további fórumokon is. A hozzászólás-
ra Gyöngyössy Péter (MTVSZ) reagált.

Luzsi József elnök (MEGOSZ) meg-
köszönte a jelenlévõk aktív részvételét,
reményét fejezte ki, hogy a megvitatott
kérdésekben az álláspontok közelebb
kerültek egymáshoz, és kérte a rövide-
sen megküldésre kerülõ anyagokkal
kapcsolatos gyors írásos válaszokat,
majd ezt követõen lezárta a fórumot.  

Lejegyezte: Pallagi Ferenc
Budapest, 2006. február 19.

* * *
...a MEGOSZ Integrátori

értekezletérõl
Idõpont: 2007. március 19. 10 óra
Helyszín: Erdészeti Információs Köz-

pont Tanácsterme (1021 Budapest, Bu-
dakeszi út 91.).  

Luzsi József elnök köszöntötte a
megjelenteket. Elmondta, hogy a közel-
múltban bekövetkezett változások és a
nemsokára várható módosítások indo-
kolták és tették aktuálissá egy erdészeti
integrátori értekezlet összehívását. Kü-
lön megköszönte az elõadóknak, hogy
elfogadták felkérésünket és megnyitot-
ta a rendezvényt.

Klemencsics András fõosztályvezetõ-
helyettes (FVM) a de minimis rendeletrõl
adott tájékoztatást. Elmondta, hogy ezek
az úgynevezett „csekély összegû kifizeté-
sek” olyan feladatokat érintenek, ame-
lyeknek nemzeti keretbõl történõ fenn-
tartását és finanszírozását az adott uniós
tagország annak ellenére is fontosnak
tartja, hogy azok nem esnek egybe az
Unió általános elképzeléseivel. A de mini-
mis rendelet keretében felvehetõ összeg
3 év vonatkozásában 200 000 EURO,
amely tetszés szerinti ütemezésben
vehetõ igénybe a jelzett idõszak alatt. A
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2007. év vonatkozásában ennek kereté-
ben oldható meg a magánerdõ-gaz-
dálkodók számára az Erdészeti Feladatok
finanszírozása, továbbá amennyiben a
25-ös támogatási rendelet 2007. május 1-
ig kifuttatásra kerül, az addig meg nem
oldott olyan feladatok, mint az erdészeti
integrátori támogatások, parkerdõ fenn-
tartás, vagy az erdei kisvasutak. Sajnos a
Magyarországra kialakítandó de minimis
még nem látott napvilágot, kidolgozása
folyamatban van.

Luzsi József, a MEGOSZ elnöke a
2007. február 22-én aláírt FVM-
MEGOSZ, OEE, FAGOSZ megállapodás
Emlékeztetõjét ismertette részleteiben.
Sajnálattal állapította meg, hogy az ér-
dekképviseleteknek sok esetben még
mindig olyan ügyekért kell küzdeniük,
amelyekre az állam egyébként már kö-
telezettséget vállalt, illetve amelyeknek
megoldása, kifizetése természetes kell
hogy legyen az érvényben lévõ jogsza-
bályok alapján.  Elmondta, hogy né-
hány pontban további tisztázás, egyez-
tetés szükséges. Az elhangzottakkal
kapcsolatban az integrátori értekezlet
úgy döntött, hogy közös, egyeztetett ál-
láspontot alakít ki, és azt levélben meg-
küldi Gráf József földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszternek. 

Lapos Tamás fõtanácsos (FVM) a vi-
dékfejlesztés erdészeti jogcímeirõl tar-
tott részletes tájékoztatást. Elmondta,
hogy az NVT-ben és az AVOP-ban
szereplõ lehetõségekhez képest rendkí-
vüli elõrelépést jelentenek azok az er-
dészeti támogatási jogcímek, amelyek
az EMVA rendelet alapján a magyar vi-
dékfejlesztési elképzelésekben is meg-
jelennek. Különösen jelentõs ez, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy az eddig eltelt
idõszakban csupán egyetlen jogcím,
nevezetesen a mezõgazdasági területek
elsõ erdõsítése mûködött a vidékfej-
lesztés keretei között. Ismertette a vi-
dékfejlesztés négy tengelyét és az ezek-
hez kapcsolható erdészeti jogcímeket,
intézkedéseket különös tekintettel az
elsõ két tengelyre. Az elsõ tengelyen
belüli erdészeti intézkedések a hasonló
mezõgazdasági feladatokkal együtte-
sen, azokkal egyenértékû módon (!) je-
lennek meg, és várható kiírásukat ez a
tény is gyorsítja majd. A második ten-
gely erdészeti fejezetében szereplõ hét
intézkedés mielõbbi megindításáért vi-
szont komoly lépéseket kell tenni. Ne-
hezíti a helyzetet, hogy az egyes intéz-
kedések ebben a körben még külön-
bözõ kidolgozottsági fázisban vannak.
A jogcímekkel kapcsolatban Lapos Ta-
más elmondta, hogy azok meghatározó

része csak a magán erdõgazdálkodók,
míg kettõ – nevezetesen az infrastruktu-
rális beruházások és a nem termelõ be-
ruházások – az állami szektor számára
is nyitottak. 

Ali Tamás osztályvezetõ (MgSzH): A
mezõgazdasági területek elsõ erdõ-
sítése jogcím jelene és jövõje a támoga-
tási rendeletek tükrében címmel tartott
elõadást. Különösen nagy érdeklõdést
váltott ki az erdõtelepítések jövõjére
vonatkozó rész, amelynek keretében az
elõadó elmondta, hogy 2007 és 2013
között mintegy 70 000 hektár új erdõ
létrehozását irányozzák elõ, de nem
egyenletesen 10 000 ha/év ütemezés-
ben, hanem 15-16 ezer ha/évrõl folya-
matosan csökkenõ tendenciával szá-
molva. A tervek szerint így érnénk el a
költségvetési idõszak végére az évi
mintegy 6000 hektár erdõtelepítést. A
közeljövõben vitára bocsátandó támo-
gatási rendelettel kapcsolatban a fonto-
sabb tervezett változások a következõk:

– Az elsõ kivitel egységárai átlagosan
mintegy 20-30% csökkennek majd.

– A vadkár elhárító kerítések lehetsé-
ges hosszát limitálni fogják (200 fm/ha).

– A jövedelempótló támogatások fu-
tamideje átlagosan öt évvel lesz kisebb
és változik azok mértéke is (a szántó
mûvelési ág esetében elérhetõ legma-
gasabb támogatás csökken, míg rét, le-
gelõ esetében növekszik).

A jövedelempótló támogatást csak
természetes jogi személyek vehetnek
majd igénybe.

– Változik, és reményeink szerint
egyszerûsödik a pontozási rendszer és
a pályázatok adminisztrációja.

Bisztray György elnök (Kis- és Kö-
zépvállalkozások Egyesülete):  Az e-
Farmer projektet mutatta be. Tájékozta-
tott arról, hogy a tavaly indult projekt
célja az agráriumot érintõ információk
terjesztése és az agrártámogatások lehí-
vásának minél hatékonyabbá tétele. A
portál egyrészt a kérelmi ûrlapok hibát-
lan kitöltésében nyújt segítséget, más-
részt szerteágazó agrár-szaktanácsadási
funkciói révén hozzájárul a hatéko-
nyabb döntéshozatalhoz. A szolgáltatás
három fõ modulból épül fel: a közvet-
len terület alapú kérelem beadásából, a
szakmai dokumentumtárból és az ag-
rár-szaktanácsadásból. 

Paska Tamás Somogyi Erdõgazda
Kft. képviseletében ismertette az erdõ
hitelfedezetként való elfogadására vo-
natkozó elképzeléseket. Az ezzel kap-
csolatos anyagot valamennyi integrátor
az értekezletet megelõzõen kézhez
kapta, és érdeklõdésük esetén közvet-

lenül az OTP tanácsadójával vehetik fel
a kapcsolatot. 

Valamennyi elõadást követõen
lehetõség nyílt kérdések feltevésére, és
az adott téma részletes megvitatására. A
délutáni órákba nyúló értekezlet Luzsi
József zárszavával ért véget. 

Budapest, 2007. március 20.
Dr. Sárvári János

fõtitkár
* * *

Az integrátori értekezlet emlékeztetõjének
3. pontja értelmében az alábbi levelet jut-
tattuk el a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium vezetõjének. 

„Gráf József miniszter úrnak
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési

Minisztérium
Tárgy: a 2007. február 22-i megálla-

podással kapcsolatos észrevételek, ké-
rések

Tisztelt Miniszter Úr!
Szövetségünk 2007. március 19-én

integrátori értekezletet tartott, amely-
nek keretében részletesen megvitattuk
a 2007. február 22-én folytatott tárgyalá-
sunkról szóló Emlékeztetõt, valamint az
azóta eltelt idõszak eseményeit. A mai
napon kaptuk kézhez Benedek Fülöp
szakállamtitkár úr levelét, melyben a
fenti tárgyaláson nyitva maradt és így
Miniszter úr hatáskörébe utalt kérdé-
sekben született döntésekrõl tájékozta-
tott, és ezzel kapcsolatban a MEGOSZ a
következõ álláspontot alakította ki: 

a.) Sajnálattal vettük tudomásul, hogy
határozott kérésünk ellenére a 25-ös ren-
deletbe nem kerültek bele a 2007. évi Er-
dészeti Közcélú Feladatok (Emlékeztetõ
3., ill. 6. pont). Amint azt hangsúlyoztuk,
ez folyamatosságot és biztonságot jelent-
hetett volna az erdõgazdálkodók számá-
ra, és ez felelt volna meg a korábbi Meg-
állapodásnak is, ráadásul úgy, hogy ez
semmilyen többlet költséggel nem járt
volna. A döntés miatt elvi okokból is csa-
lódottságunknak adunk hangot, és külö-
nösen aggályosnak tartjuk, hogy az új
rendelet megjelenéséig semmiféle finan-
szírozásra nem lehet számítani. Aggasztó-
nak tartjuk továbbá azt is, hogy a de mini-
mis szabályok szerinti kifizetés összegha-
tára egyes erdõgazdálkodók esetében
korlátot jelenthet, amelyet így feleslege-
sen terhelnek majd a 2007-bõl származó
összegek. A jelen helyzetben vélemé-
nyünk szerint az egyetlen járható út, ha
legkésõbb 2007. május 1-ig megjelenik a
de minimis rendelet, hogy a magán-
erdõsök idõben tájékozódhassanak arról,
milyen feltételekkel kapják vissza a befi-
zetéseiket. Kérjük ezért Miniszter Urat,
szíveskedjék mindent megtenni annak
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érdekében, hogy a de minimis rendelet
minél elõbb megszülethessen, mégpedig
úgy, hogy biztosítsa az emlékeztetõben
vállalt „változatlan feltételek melletti mû-
ködtetéshez” szükséges kereteket. 

b.) Örömmel vettük tudomásul és
köszönetünket fejezzük ki azért, hogy a
2007. évi erdészeti integrátori támoga-
tás kifizetése a 14/2007 (III. 1.) sz. FVM
rendelet 5. §-a szerint valósulhat meg,
mert ez szolgálja legjobban az erdésze-
ti integrátori tevékenység töretlenségét. 

c.) Megismerve a 14/2007. (III. 1.) sz.
FVM rendelet teljes szövegét, tisztelettel
fel kívánjuk hívni Miniszter úr figyelmét,
hogy az Emlékeztetõ 2. pontjában foglalt
megállapodásnak, mely szerint „Az Euró-
pai Unióhoz történt csatlakozás elõtt
2004-ig nemzeti forrásból megkezdett
erdõtelepítések hátralévõ feladatainak fi-
nanszírozását a tárca biztosítja” jelenleg

nincsenek meg a jogszabályi feltételei,
ezért az a.) pontban foglaltakhoz hason-
lóan kérjük, hogy ennek haladéktalan ki-
dolgozását szíveskedjék biztosítani.

d.) Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a
jövõbeni uniós társfinanszírozott
erdõtelepítések tervezett egységár
csökkentése aránytalanul nagy az akác
és a nemes nyár fafajok tekintetében,
ami tovább növeli majd a jelenleg is ta-
pasztalható alapanyag és tûzifa hiányt,
hiszen ez a két fafaj illetve fajta adja
meghatározó mennyiségben ennek bá-
zisát. A MEGOSZ támogatja az õshonos
fafajok részarányának növekedését az
erdõtelepítésekben, de nem minden-
áron, és nem minden termõhelyen. 

e.) Különösen sajnáljuk, hogy Minisz-
ter úr döntése értelmében a Nemzeti
Erdõprogram (NEP) végrehajtására
2007-ben sem áll majd forrás rendelke-

zésre. Ezzel a NEP léte is megkérdõ-
jelezõdik, és továbbra sem indulhat el a
2004-es kormányhatározat végrehajtása.

f.) Végezetül közös érdekünk, hogy
az EMVA rendeleten belül az erdészeti
jogcímek minél elõbb jelenjenek meg.
Ennek különösen nagy jelentõséget ad-
nak a fentiekben részletezett azon dön-
tések, melyek véleményünk szerint hát-
rányosan érintik az ágazatot, ezért az
uniós forrásokhoz való hozzáférés nem-
csak szakmai, hanem sok erdõgazdál-
kodó számára egzisztenciális kérdés is.
Kérjük Miniszter úr szíves intézkedését
ez ügyben is az Emlékeztetõ mellékleté-
ben szereplõ prioritások lehetõség sze-
rinti figyelembe vételével. 

Budapest, 2007. március 20.
Tisztelettel:

Luzsi József
elnök”

Továbbra is turis-
tákat szállít az er-
dei kisvasút
Habár februártól a versenypiac hatásai
a vasúti személyszállításban is éreztetik
hatásukat, a Csühögõ néven ismert kis-
vasút továbbra sem tör a „nagyok” ba-
bérjaira.

A 2005-ös vasúti törvény módosítása
lehetõvé tette, hogy az erdõgazdasági,
magán- vagy önkormányzati kézben
lévõ kisvasutak is szerezhessenek térsé-
gi személyszállítási engedélyt. A február
7-én kiállított engedély lehetõvé tenné
a Mecseki Erdészeti Zrt. számára, hogy
– a MÁV ilyen jellegû tevékenysége
mellett – személyszállításra kössön
szerzõdést az állammal vagy az önkor-
mányzatokkal. Miután azonban a Szi-
getvár-Kaposvár vasútvonal jó ideje
megszûnt, ez az Almamelléki Erdei Kis-
vasút, a „Csühögõ” számára csupán elvi
lehetõség; ráadásul a kisvasút nyomtáv-
ja 600 mm, míg a MÁV vasútpályái 1435
mm-esek.

Így tehát a MÁV-nak ebben a térségben
nincs mitõl tartania, a „Csühögõ” továbbra
is csak szabadba vágyó turistákat és kirán-
dulókat szállít. A kisvasút menetrend sze-
rint közlekedik, amely a www.elvira.hu cí-
men lekérdezhetõ, és igény szerint akár
különjárat is rendelhetõ.

További információ kérhetõ Németh
Rudolf vasúti felügyelõtõl a 30/277-
7837-es telefonszámon. 

Czére Zsóka
projektvezetõ

A dél-amerikai Amazonas-folyó ma ke-
leti irányban szeli át a kontinenst, vize
az Atlanti-óceánba ömlik. Ám jóval ré-
gebbi idõkben nyugati irányba folyt, sõt
egy ideig egyidejûleg mindkettõbe – ál-
lapította meg egy új kutatás.

Mintegy 100 millió évvel ezelõtt, a
dinoszauruszok fénykorában, a kréta
idõszak közepén vált el egymástól Afri-
ka és Dél-Amerika: ekkor az utóbbi ke-
leti partjánál egy magas felföld keletke-
zett, amely a folyam folyását a konti-
nens közepe felé terelte, ahol idõvel
egy viszonylag alacsony, észak-déli
irányban haladó gerinc alakult ki, a
Purus Arch. Ez úgy változtatta meg a fo-
lyam folyásának irányát, hogy az Ama-
zonas egyik fele keletre, az Atlanti-óce-
án felé, a másik nyugatra, a még
emelkedõben lévõ Andok-hegység felé
folyt. Majd amikor ez utóbbi elért egy
bizonyos magasságot, a hegység ismét
megfordította a folyásirányt a Purus
Arch felé, amelyen végül sikerült áttör-
nie. Ekkor már akadálytalanul folyha-
tott kelet felé, majd miután a keleti
fennsík is erodálódott, eljutott egészen
az Atlanti-óceánig.

Az Amazonas folyásirányainak válto-
zását a véletlennek köszönhetõen fedez-
ték fel: a kutatók Dél-Amerika középsõ
részein lévõ üledékes kõzeteket vizsgál-
tak, hogy megállapítsák, milyen sebes-
séggel áramlik az üledék az Atlanti-óce-
án felé, és eközben olyan õsi ásvány-

szemcsékre bukkantak, amelyek a konti-
nens keleti, mára már erodálódott
felföldjérõl kellett, hogy érkezzenek. Ezt
követõen terjesztették ki ilyen irányba a
kutatásokat, s így derült fény a többszöri
irányváltásra is.

Az Amazonas az egyiptomi Nílus
után a világ második leghosszabb fo-
lyója, napjainkban 6762 kilométert tesz
ki – ez nagyjából a New York és Róma
közti távolsággal egyenlõ.

(LiveScience, az Élet és Tudomány
nyomán)

Jubiláló hódok
Tíz évvel ezelõtt vágott bele a hódok
visszatelepítési programjába a WWF
Magyarország. A húsáért és prémjéért
egyaránt vadászott eurázsiai hód (Cas-
tor fiber) 1854-ben pusztult ki hazánk
területérõl. A Gemencre, a Fertõ-Han-
ság Nemzeti Parkba, a Felsõ- és a Kö-
zép-Tisza vidékére visszatelepített álla-
tok Németországból származnak. Az
idén újabb helyszínnel bõvült honi
élõhelyük: az Alsó-Tisza vidékére
érkezõkkel együtt immár 200 hóddal
büszkélkedhetünk. A DNS-vizsgálatok
tanúsága szerint mindegyik állomány
genetikailag azonos a valaha ártereink-
ben élt alfajjal.

(Élet és Tudomány)

Valaha visszafelé folyt az
Amazonas
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Az ülés helyszíne: Budapest, II., Fõ u.
68. OEE Klub terme

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Dr. Pethõ József el-

nök, Schmotzer András általános alel-
nök, Doros István technikus alelnök,
Bodor Dezsõ Károly magánerdõs alel-
nök, Haraszti Gyula EL SzB elnök, Hor-
gosi Zsolt, Kiss László, Máté Zoltán, és
Tihanyi Gyula régióképviselõk (9 fõ).

Tanácskozási joggal: 
Dr. Marosi György EB tag, Dr. S. Nagy

László Szeniorok Tanácsának elnöke,
Dr. Sárvári János MEGOSZ fõtitkár, Ha-
lász Gábor volt OVB elnök, Ormos Ba-
lázs fõtitkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ,
Mester Gézáné titkárságvezetõ.

Kimentését kérte: Kertész József és
Puskás Lajos régióképviselõ.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte az
elnökségi ülésen megjelenteket, majd
megnyitotta az ülést. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Doros Istvánt és Haraszti Gyulát kérte
fel. A meghívóban kiküldött napirendi
pontokat az elnökség egyhangúan elfo-
gadta.

1. napirendi pont: Szabályzatok
megvitatása és elfogadása

A Választási Szabályzat módosításá-
nak elõterjesztõje Halász Gábor tájé-
koztatta az elnökséget, hogy a módosí-
tás az Alapszabálytól nem tér el.  

A vélemények és hozzászólások
után az elnökség az alábbi határozatot
hozta:

9/2007. (március 13.) sz. határo-
zat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége úgy döntött, hogy a
négyévente megtartandó tisztújító
küldöttközgyûlés idõpontja az õszi
idõszakra kerüljön, a régi elnökség
leköszönése és a megválasztott új
elnökség ünnepélyes beiktatása pe-
dig a volt Székházunk Erdésztermé-
ben, a decemberi ünnepi küldött-
közgyûlésen történjen meg. 

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

10/2007. (március 13.) sz. hatá-
rozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége a módosítások átvezetése
után, a Választási Szabályzatot elfo-
gadta.

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Az Etikai Kódex elõterjesztõje Dr. S.
Nagy László beszámolt arról, hogy a
Szeniorok Tanácsa szükségesnek tartja
a kódex elkészítését. A szerkesztõk arra
törekedtek, hogy tömör és érthetõ fo-
galmazásban íródjon meg. 

Tekintettel arra, hogy az elõter-
jesztéssel kapcsolatban több javaslat
hangzott el, az elnökség az alábbi hatá-
rozatot hozta:

11/2007. (március 13.) sz. határo-
zat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége megvitatta az elõter-
jesztett Etikai Kódexet, és azt egy bi-
zottság (Haraszti Gyula, Horgosi
Zsolt, Bodor Dezsõ Károly, Ormos
Balázs) részvételével, az elnökség
ajánlásaival kiegészíti és az elnök-
ség mai ülését követõ második ülé-
sére, ismét elõterjeszti. 

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Erdészeti Lapok Szerkesztési és Mû-
ködési Szabályzatát Haraszti Gyula SZB
elnöke ismertette és az elnökség a
következõ határozatot hozta.

12/2007. (március 13.) sz. határo-
zat:

Az Országos Erdészeti Egyesület el-
nöksége a módosítások átvezetése
után, az Erdészeti Lapok Szerkesztési
és Mûködési Szabályzatát elfogadta.

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

OEE Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata: Ormos Balázs a szabályzat ki-
dolgozója elmondta, hogy jogilag nem
szükséges, de vannak olyan függelmi

viszonyok, amelyeket célszerû szabá-
lyozni, ezért kerüljön elfogadásra a sza-
bályzat.

13/2007. (március 13.) sz. hatá-
rozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége a módosítások átvezetése
után a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatot elfogadta.

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Elnökség ügyrendje: az elõterjesztõ
Ormos Balázs fõtitkár hangsúlyozta az új
szabályzat alapszabályi kötelezettségét.  

14/2007. (március 13.) sz. hatá-
rozat:

Az Országos Erdészeti Egyesület
elnöksége a módosítások átvezetése
után az Elnökség Ügyrendjét elfo-
gadta.

(Jelen van 9 fõ elnökségi tag: 9
igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Pethõ József elnök megköszönte a
szabályzatok kidolgozásában résztvevõk
munkáját.

Schmotzer András javasolja egy
Alapszabály-módosító Bizottság felállí-
tását Halász Gábor vezetésével, melyet
az elnökség támogatott. 

2. napirendi pont: Egyebek
Pethõ József beszámolt a februári el-

nökségi ülés óta eltelt idõszak történé-
seirõl: részt vettünk a zöld-erdész érdek-
egyeztetõ fórum munkájában, Sopron-
ban a biomassza konferencián és az EL
SzB ülést tartott ugyancsak Sopronban.
Meghívás érkezett Kanadából az 50 éve
megérkezett soproni hallgatók emlékezõ
ünnepségére. Pethõ József véleménye,
hogy Pápai Gábor érdemli meg az ün-
nepségen való részvételt, hiszen sokat
tett a kint élõ magyar erdészekért, az 56-
os EL-ok megjelentetéséért. 

Ormos Balázs találkozott Szili Kata-
lin házelnök asszonnyal, ahol a kárpát-
aljai erdészek találkozója rendezvény
támogatásra talált. 

Sárvári János beszámolt arról, hogy
Kaán Károly születésének 140. évfordu-
lójára Farkas Lajossal az archívum gon-
dozójával kiállítást rendezünk. Az OEE
tablókat készíttetett a képek elhelyezé-

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Jegyzõkönyv

az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2007. március 13-i ülésérõl
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sére. A kiállítás április 20-án, Nagykani-
zsán kezdõdik és decemberben, az
Egyesület könyvtárában lesz a végleges
bemutató. Pápai Gábor javaslatára az
elnökség – a nagykanizsai rendezvény
elõtt – sajtótájékoztatót tart április 17-én
10,00 órakor az OEE Klubjában, melyre
meghívást kapnak a kiállítás-sorozat
szervezõi is. 

Doros István beszámolt arról, hogy a
középfokú oktatási intézményekkel a
kapcsolatfelvétel megtörtént, az együtt-
mûködési megállapodás-tervezet kikül-
désre került. 

Sárvári János tájékoztatta az elnöksé-
get, hogy az Egyesület régóta tervezi a
könyvtárban lévõ festmények restaurá-
lását. Tájékoztatott továbbá arról, hogy
Schmotzer András kérésére összeállítot-
ta az Erdészettörténeti Közlemények
megjelent teljes listáját és javasolta,
hogy mellékletként jelenjen meg az Er-
dészeti Lapokban.

Marosi György az ERTI vezetése és
dolgozói nevében bejelentette, hogy az

Intézet örömmel vállalja a 2008-ban tar-
tandó vándorgyûlés szervezését, végleges
választ legkésõbb április végéig adnak.

Schmotzer András beszámolt arról,
hogy több idõs kollega kereste meg az-
zal, hogy az 50 éves OEE tagsággal járó
elismeréssel foglalkozik-e az Egyesület.
Örömmel látja, hogy az Erdészeti La-
pokban havonta megjelenik az új
belépõk névsora. Felhatalmazást kért
az elnökségtõl arra, hogy a szakosztá-
lyoktól bekérje az érvényes névsort. Ja-
vasolta, hogy az EL-ban mutatkozzanak
be a szakosztályok, illetve a helyi cso-
portok. Nagyon fontosnak tartja az
egyetemi és a középiskolai tanulók
Egyesületbe történõ beléptetését. Ha-
raszti Gyula vállalta, hogy az EL-ban
történõ bemutatkozáshoz felkérõ leve-
let ír a szakosztályok elnökeinek.

Ormos Balázs az egyesületi tagság el-
ismerésével kapcsolatban elmondta,
hogy a tagság adataiban sok hiányosság
van, így a belépések idõpontja is hiá-
nyos. Ezért a Titkárság évente kétszer

megküldi a helyi csoportok titkárainak a
hiányzó adatok listáját, sajnos nem sok
eredménnyel. Tájékoztatta az elnöksé-
get, hogy a Titkárság – a hcs titkárok ké-
résére – két éve folyamatosan adja ki a
tagsági okiratot, de ehhez szükséges az
OEE-be való belépés idõpontja. 

Az Elnökség köszöni Bánó László-
nak a Gyökerek és lombok sorozat VI.
kötetének megjelentetéséhez nyújtott
1 000 000,- Ft támogatást.

Pápai Gábor Grátzer Miklós leve-
lébõl idézett, mely elismeréssel szól a
lapok tartalmáról. 

Dr. Pethõ József elnök megköszönte
az aktív részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.
Mester Gézáné

Jegyzõkönyvvezetõ  
Ormos Balázs

fõtitkár
Dr. Pethõ József

elnök
Hitelesítõk: Doros István

Haraszti Gyula

Csóka Péter lemondott, Kolozsvári
Ákost elnökhelyettessé nevezték ki

Ismeretes, hogy 2006. augusztus 25-ével Csóka Péter
erdõmérnök, az Állami Erdészeti Szolgálat korábbi fõigaz-
gatója kapott megbízást az FVM Természeti Erõforrások
Fõosztálya vezetésére. Munkáját három fõosztályvezetõ-
helyettes segítette, Klemencsics András erdõmérnök, általá-
nos helyettes, Szepesi András erdõmérnök, aki egyben az er-
dészeti osztály vezetõje, továbbá Pintér István erdõmérnök,
aki a Vadászati, Halászati és Vízgazdálkodási Osztályt vezeti. 

Csóka Péter megbízatásáról 2007. április 30-ával lemon-
dott. Távozásának okáról nem kívánt nyilatkozni. 

A ForestPress úgy tudja, hogy a szakember visszatér ko-
rábbi állomáshelyére, a New York-i ENSZ apparátusba, az
Erdõfórum titkárságára.

A jelenleg szabadságát töltõ fõosztályvezetõ helyette-
sítését 2007. április 30-áig Klemencsics András általános
helyettes látja el. 

Kolozsvári Ákost, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal ellenõrzési önálló osztály korábbi vezetõjét 2007. áp-
rilis 2-ától az MgSZH gazdasági elnökhelyettesévé nevez-
ték ki. Mint ismert, a szakember korábban az ÁESZ gazda-
sági fõigazgató-helyettese volt.

(ForestPress)

Új belépõk:

Tischler Diána egyéb felsõf., Gergácz József et. – Gyõr
Eg. HCs; Nagy Zsófia em., Máriás Dávid em., Szabó Péter
em., Szekeres István egyéb felsõf. – Szolnoki HCs; Hámori
Sándor et. – Szombathelyi HCs; Vaspöri Eszter egyéb fel-
sõf. – Bp.ÁESz

Nem jön álom a szemünkre
Felnõtt lakosságunk 30 százaléka szenved álmatlanságban. A té-
mában rendezett országos konferencia szakemberei szerint az em-
berek 95 százalékánál lép fel élete során valamilyen alvászavar. Az
alvás aktív folyamatnak számít, az emlékezet megerõsítésén, több
belsõ elválasztású hormon kiválasztásának szabályozásán kívül a
biológiai óra mûködtetésében is fontos szerepe van. A rosszul
vagy napi hat óránál kevesebbet alvó ember rizikót hordoz magá-
ban arra, hogy a jól alvó társainál elõbb megbetegszik, a már
meglévõ betegségeinek kisebbek a gyógyulási esélyei, továbbá
teljesítõképessége alaposan lecsökken. A már-már népbetegség-
nek számító álmatlanságban szenvedõk alapos kivizsgálására ha-
zánkban nyolc helyen mûködik alvásdiagnosztikai és terápiás
központ.

* * *

Négy hónapos nyár
A Kárpát-medence fokozott felmelegedése egyértelmû. A telek át-
lagosan 1,7 Celsius-fokkal melegebbek, mint száz évvel ezelõtt, s
az évi középhõmérséklet is 0,7 Celsius-fokkal emelkedett. A méré-
sek azt mutatják, hogy 1989 óta a nyarak átlagos hõmérséklete min-
den évben meghaladta a múlt század eleji értékeket. Szárazodik
hazánk is: a legutóbbi fél évszázadban 20 százalékkal kevesebb
csapadék hullott le, s az is viszonylag rövid idõ alatt, vagyis a szá-
raz periódusok még jobban meghosszabbodtak. Ebbõl és a
középhõmérséklet emelkedésébõl adódóan a nyár vége kitolódott,
állandósult a „vénasszonyok nyara”; 1976 óta átlagosan 20 nappal
hosszabb ideig élvezhetjük a nyári napsütést.

(Élet és Tudomány)
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Az OEE Tanúsítási Rendszerek Szakosztálya 2007. március
27-én tartotta ülését a MTESZ székház hivatali helyiségében
Budapesten. 

Az ülésen részt vett Dr. Lengyel Attila, a PEFC Magyarország
Egyesület fõtitkára és Urbán Pál az OEE Erdõmûvelési Szak-
osztály elnöke is. 

Elõször Dr. Lengyel Attila, majd Dr. Marosi György adott tá-
jékoztatást az erdõtanúsítási szabványkidolgozás helyzetérõl.
Az ezt követõ eszmecsere során a szakosztály úgy ítélte meg,
hogy szükséges még a szakmai közönség, sõt a nagyobb nyil-
vánosság számára is figyelemfelhívó újságcikkben megismer-
tetni és elfogadhatóvá tenni az erdõtanúsítás céljait. Erre a
közeljövõben alkalmat kell keresni.

Urbán Pál röviden ismertette az Erdõmûvelési Szakosz-
tály ez évi céljait. A résztvevõk véleménye szerint, a Tanú-
sítási Rendszerek Szakosztály munkájában és a következõ
kihelyezett szakosztályülés megszervezésében is, együtt-
mûködésre kell törekedni a két legjelentõsebb szakmai
csoporttal, az Erdõmûvelési Szakosztállyal és a Fahaszná-
lati Szakosztállyal. Urbán Pál a hallottak alapján fogadó-
készségét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Szakosztá-
lyunk csatlakozhasson az Erdõmûvelési Szakosztály nyári
rendezvényéhez, a szakmai közvélemény formálása érde-
kében.

Ezt követõen Dr. Marosi György szakosztály elnök értékel-
te a szakosztály 2006. évi tevékenységét, és felvázolta a 2007-
ben várható helyzetet. Az erdõtanúsítás szakmán belüli elfo-
gadtatása a legfontosabb feladat, aminek jó eszközei lehet-
nek a figyelemfelkeltõ újságcikk és a közös szakmai rendez-
vény. 

Iványi Miklós
szakosztály titkár

Muzsikál az Erdõ Tájfutóverseny
VERSENYKIÍRÁS

A verseny védnökei és támogatói:
Egererdõ Zrt. Bátonyterenyei Erdészet
Gyöngyösi Tájfutó Klub
Muzsikál az Erdõ Alapítvány

Idõpont: 2007. július 4.
Helyszín: Mátraalmás
Rendezõ: OEE Erdei Sportok Szakosztálya és a Gyöngyösi Tájfutó Klub
Kategóriák: nõi/férfi rövid-könnyû (~ 3 km), hosszú-technikás (~ 6 km), gyerek, szalagozott (~ 1,5-2,0 km),
Nevezési határidõ: 2007. július 4. (az indulás elõtt)
Tervezett „0”-idõ: 12:00 órától a jelentkezés sorrendjében
Pontérintés igazolása: A versenyen a SPORTident elektronikus rendszert alkalmazzuk.
Terep: Jellegzetes mátrai, jól futható erdõ, helyenként fiatal erdõterületekkel, igen jelentõs szintkülönbségekkel.
Térkép: IOF norma szerint 2006-ban helyesbített 1:10 000 méretarányú 5 m-es alapszintközzel.
A versenyen mindenki saját felelõsségére indul!
A verseny kapcsolódik a „Muzsikál az Erdõ” rendezvénysorozathoz.
A rendezvénysorozat részletes programja a www.egererdo.hu/muzsikal honlapon késõbb megtekinthetõ.
A Mátraalmási program a következõ:
16:00 óra Gyülekezõ a fõtéren. Erdei séta erdészekkel az erdei koncert színhelyére
17:30 óra Muzsikál az Erdõ tájfutóverseny eredményhirdetése.
18:00 óra Erdei koncert a „Muzsikál az Erdõ” tölgyfánál

Tábortûz

Szakosztályi hír Megjelent

Kiadta a Zalaerdô Erdészeti Zrt., Nagykanizsa
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Szabó Elemér
(1927–2006)

Szegeden született, de
élete nagy része a Kis-
kunságban telt el.
1938-ban Dombóvárra
került az Esterházy
Miklós nádor gimnázi-
umba. Itt tanult 6 éven
át 1944 õszéig, a szov-
jet megszállásig. Szál-

lásadója Eõri Szabó Dezsõ református lel-
kész volt. Sajnos keserves, szomorú éveket
élt át. A református pap nagybácsi a
templomban jó szónok volt. Azonban ne-
velési módszere a középkorhoz hasonló
kegyetlen, embertelen volt. Durva testi fe-
nyítést alkalmazott saját családtagjaival
szemben is. Valószínû ennek hatására túl
szerény lett felnõtt korában. Szerényen,
alázattal tûrte az esetenkénti valóban
rosszindulatú kritikákat is. A gimnázium-
hoz, tanári karhoz, tanulótársaihoz jó em-
lékek fûzték. Az iskola jól felkészítette di-
ákjait az életre. Színvonalas elméleti kép-
zést kaptak, mely hazaszeretettel párosult.
Tanulmányai idején volt az I. és II. Bécsi
döntés. A diákság együtt örült az örömmá-
moros, boldog felnõtt lakossággal. Sajnos
az öröm nem sokáig tartott. A háború után
irodai munkát vállalt az erdészetnél. Majd
erdész képesítést szerzett Szeged-Ásotthal-
mon 1954-ben. Ezt követõen a Kunadacsi
Erdészet Kunbaracsi kerületében lett
kerületvezetõ erdész. Részese volt az Al-
földfásítási programnak, feladatát lelkese-
déssel, szorgalommal végezte. Több száz
ha erdõtelepítést végzett a futóhomokon,
valamint erdõfelújítást. Nagyon nehéz éle-
te volt akkoriban egy erdésznek. Önvéde-
lemre csak fúrkosbot szolgált, a feladatok
ellátására a feltételek nem voltak biztosít-
va. Egy vigasz volt, hogy a tanyavilág lakói
szeretettel, tisztelettel vették körül az er-
dészt. Mind a két réteg ki volt szolgáltatva,
egymásra voltak utalva. 1956-ban nagy vál-
tozás történt életében. Házasságot kötött
egy kedves pedagógussal, Adélkával. A re-
formátus pap nagybácsi gratuláció helyett
írásban is kiátkozta a menyasszonyt. A bû-
ne az volt, hogy katolikus vallásúnak szü-
letett és nem reformátusnak. Az átok nem
tudott érvényesülni. 50 évig éltek boldo-
gan együtt. Két fiúgyermekük lett, Tamás
és Zoltán, kik 2 kislány és 2 fiú unokával
ajándékozták meg szüleiket. 1963-ban Ke-
rekegyházára költöztek, az itteni kerület
vezetõje lett a MÁV rakodóval együtt. Majd
az erdészet központjába került, mely
Kunadaacsról Kerekegyházára költözött.
1971-ben a Kecskeméti erdõfelügyelõség
kikérte áthelyezéssel, ahol 1987-ig, nyug-
díjazásáig dolgozott. Munkáját precízen,
szorgalommal, alázattal végezte. Több ki-
tüntetésben részesült. Kiváló munkáért,
Eredményes fásításért, Kiváló dolgozó cí-
mû kitüntetéseket kapta. 30 éves törzsgár-
da tagsággal rendelkezett. Az OEE-nek éle-
te végéig tagja volt, több mint 50 éven át,
és rendszeres olvasója volt az „Erdészeti
Lapok”-nak.

Nyugdíjazása után felvette a kapcsolatot
volt diáktársaival. Minden évben május utol-
só vasárnapján találkoztak Dombóváron, a
gimnázium egyik termében. Tavaly már csak
nyolcan voltak jelen. Csodálatos, hogy osz-
tályfõnökük, Kovács Ferencné, szül. Zde-
borszky Mária is köztük tudott lenni. Meglá-
togatták az emlékhelyeket, a Kossuth szobor-
csoportot, mely 1951-ig a Parlament elõtt állt.
Az akkori hatalom lebonttatta. Dombóvár ak-
kori magyar érzelmû tanácselnöke, Antal Ist-
ván elhozatta a szobrokat Dombóvárra, ahol
1973-ban lettek felavatva. A temetõben a pap
nagybácsi sírjára virágot vitt, lelkében meg-
bocsájtotta kegyetlenségeit.

Elemért a becsület, család és hazaszere-
tet, erdõszeretet jellemezték. Köszönöm a
gondviselésnek, hogy nála lehettem gyakor-
nok. 2006. október 11-én ebéd után egyéni-
ségének megfelelõen szerényen, csendben
elhunyt. 14-én 15 órakor vettek tõle végsõ
búcsút Kerekegyházán a temetõben. A Jó Is-
ten adjon vigaszt szeretteinek, kik nem tud-
nak megnyugodni távozásában.

Emlékét õrizzük, nyugodjon békében.
Petz Ádám

nyug. ker. vez. erdész

Sinágel József
(1939–2006)

„Emlékezz, ember, mert porból vagy és por-
rá leszel.”

Ilyen egyszerûen fejezi ki a Biblia azt a
természeti törvényt, amely szerint mind-
annyian hordozzuk az elkerülhetetlen elmú-
lást. Ugyan ki hinné, hogy éppen mi, erdé-
szek ne ismernénk ezt a törvényt, akik egész
életünket természet-közelben és a törvényei
szellemében éljük? Tudjuk hát, hogy az élet
csupán biológia, elejétõl a végéig rengeteg
küzdelemmel, ám azt is, hogy por a sívó fu-
tóhomok, de a hosszú folyamat során kiala-
kult termékeny humusz is.

Jóska barátunk 1939 szeptemberében
született, amikor a II. világháború kezdõdött
Lengyelország lerohanásával, és ötödik szü-
letésnapjára már nem jött tábori posta-leve-
lezõlap az Édesapjától, akit nyomtalanul el-
nyelt a világégés feneketlen pokla. Édesany-
jára maradt a feladat, hogy megkeresse ket-
tejük keserves – és sokszor keserû – kenye-
rét, óvodai és iskolai kisegítõként, nyaranta
alkalmai munkásként. Fia 13 évesen már
aratók vízhordója.

1954-ben, a dejtári Általános Iskolát elvé-
gezve került a soproni Erdészeti Techni-
kumba. ’56-ban rövid idejû, de kiábrándító
„szomszédolás” után osztálytársaival gyor-
san visszatért. Tanulmányait folytathatta, és
’58-ban le is érettségizett, július 15-tõl a ba-
lassagyarmati Erdészet dejtári kerületében
beosztott erdész. Talán az ’56-os „kirucca-
nás” miatt sosem hívták be katonának. Pon-
tos, lelkiismeretes munkáját elismerve ép-
pen 20. születésnapján, 1959. szeptember
29-én kapta meg önálló beosztását, a szé-
csényi Erdészet diósi erdészkerületébe, a fa-
lutól 3 km-re, kövesút, villany és szomszé-
dok nélkül.

A magányt Zachar Judittal kötött házassá-
ga oldotta szolid családi életté, ám amikor

1961-ben megérkezett a kis Józsi fiú, már
kulturáltabb fészket biztosítottak a fiatal er-
désznek és családjának, elõbb Új-, majd
Zsunypusztán. Ott aztán meg is maradt
nyugdíjba vonulásáig.

Kerületében mintaszerûen végzett cse-
res-tölgyes felújítóvágások, erdõtelepítések
bõven voltak, természetesen a kapcsolódó
ápolási, erdõnevelési munkákkal együtt,
melyek maradéktalan elvégzése mellett ju-
tott energiája a szomszédos kerületek meg-
segítésére is, de olyannyira univerzális szak-
ember volt, hogy csemetekerttõl a MÁV-ra-
kodóig mindenütt a tõle megszokott precizi-
tással állt helyt. Bárhol „bevethetõ volt”! Pa-
zar memóriája, kombinációs készsége re-
mek sakkozóvá tette, nélküle nem volt Er-
dész Bajnokság. A közösségi rendezvények
állandó szereplõje, a jó hangulat biztosítéka
volt. Dolgozói tisztelték és szerették, nem
csak panaszaikat, hanem apró-cseprõ vagy
nagyobb gondjaikat is segített megoldani.

Sport-kifejezéssel élve: nem volt „bicik-
lista típusú” vezetõ, aki felfelé hajlong, lefe-
lé meg tapos… már csak azért sem, mert nála
a magasabb „sarzsinak” is csak akkor járt ki
a nagyobb tisztelet, ha mellette ott volt a na-
gyobb tudás is! De azt a tiszteletet úgy tudta
megadni annak, akinek járt, hogy a saját
méltóságát is megõrizte. Fel tudta mérni a
saját képességeit, teljesítményét, éppen
ezért engem sohasem lepett meg az önérze-
te, amelyet mások tévesen önteltségnek
minõsítettek.

Több esetben ajánlottak neki magasabb
beosztást, lehetett volna nagyüzemi
csemetekert-vezetõ, mûszaki vezetõ, köz-
ponti elõadó, a képességei megvoltak bár-
melyikhez. Egy öntelt ember kapva-kapott
volna az ajánlaton, az Õ válasza viszont az
volt, hogy: „…sose adnám oda az erdõ
csendjét, nyugalmát egy zajos, irodának ál-
cázott diliházért!” Nem is adta, a nyugdíjig,
csak akkor követte egyetlen fiát a városba.
Hanem… pár nyugalmas év után a Nagy Ka-
szás eljött az asszonyért, és Jóska magára
maradt… de ezt a veszteséget már nem tud-
ta kiheverni.

Együtt éltük meg a magyar erdészet
aranykorát, és nem akármilyen társakkal,
mert a körülöttünk dolgozó technikus-garni-
túra is aranyat ért: Tóth Jóska, Mészáros La-
ci, Tölgyes Laci, Márton Feri, Kovács Géza,
Kovács Zoli, Nagy Tóni, Virág Feri, Sinágel
Jóska… hogy csak néhányat említsek. Elkop-
tunk, fiúk… az említetteknek már csaknem a
fele elment… de õk nem futóhomoknak, ha-
nem termékeny humusznak kerültek vissza
az anyaföldbe!

Makkot gyûjttettél, csemetét neveltél,
mindkettõbõl máshová is jutott bõven, erdõt
neveltél, termeltettél, megtetted a magadét,
Barátom. Ahová mentél, azon a túlsó parton
is akad madárfütty, szarvasbõgés, erdei avar,
közte megbúvó kövér tinórúkkal, galamb-
gombákkal. Ott várnak, akik már elmentek,
oda megyünk rövidesen mi, a maradék is, és
mindegyikünk elmondhatja Veled együtt:

„Erdész voltam és nem éltem hiába: én
minden erdõben mindig ott leszek!”

Nyugodj békében, Jóska, Isten Veled.
Fodor Imre




