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A környezet- és természetvédõ szerve-
zetek XVI. kongresszusán egyetértet-
tek abban, hogy a szilárd biomassza az
egyik legfontosabb megújuló energia-
forrás Magyarországon. Potenciálja Ma-
gyarországon kiemelkedõ, de semmi-
képpen nem tekinthetõ kizárólagos
megoldásnak más megújuló energiafor-
rásokkal (nap-, szél-, geotermikus ener-
gia), vagy az energiahatékonyság növe-
lésével szemben.

Alkalmazása kétségtelenül környe-
zeti hatásokkal jár, ezek csökkentése
érdekében a szilárd biomassza, mint
nyersanyag termelése, feldolgozása és
felhasználása során törekedni kell arra,
hogy ez a lehetõ legkisebb környezet-
szennyezéssel és természetkárosítással
járjon. Ezért a termelés, a szállítás, a fel-
használás során minimalizálni kell az
üvegház-hatású gázok és egyéb káros
szennyezõ anyagok kibocsátását; és
biztosítani a természetvédelmi szem-
pontok maximális prioritását.

A szilárd biomassza, mint lehetséges
alapanyag forrásainak felmérésekor min-
den esetben, elsõ lépésben az adott terü-
leten keletkezõ mezõgazdasági, faipari
és egyéb hulladékok, melléktermékek
potenciálját kell figyelembe venni, mely-
re területi leltárok készítését javasoljuk.
Az energetikai célú növénytermesztés
csak ezek kiegészítésére szolgáljon.

A magas hatásfokú, környezetbarát
és decentralizált energiatermelés érde-
kében, a természetés környezetvédelmi
szempontok alapján történõ szilárd bio-
massza felhasználása közvetlen eltüze-
léssel kizárólag kisebb (2-20 MW beépí-
tett teljesítményû) erõmûvekben történ-
jen. Ezek korszerû technológiával ké-
pesek megfelelni a környezetvédelmi
követelményeknek, ugyanakkor haté-
konyan szolgálják a fenntartható helyi
gazdaságok kialakítását.

Az erdészeti fakitermelésbõl 
származó faanyag hasznosításának

szempontjai:
– Erdészeti biomassza energetikai cé-

lú hasznosítása csak a hosszú távú kör-
nyezetvédelmi kockázatok feltárásával
és kezelésével fogadható el megújuló
energiaforrásként. A civil szervezetek azt
tapasztalják, hogy a kockázatokat az ille-
tékes hatóságok nem vizsgálták megfe-
lelõen. A biomassza-erõmûvek, kis mér-
tékben ugyan, de védett erdõkbõl szár-

mazó fát is használnak. Nem tartjuk zöld
energiának a védett erdõbõl, energetikai
felhasználás céljából kitermelt fa elégeté-
sével nyert energiát.

– Mûvelt erdeinkben különös figyel-
met kell fordítani a szükséges holtfa
mennyiségének biztosítására, mivel a
holtfának nagyon fontos szerepe van a
biológiai sokféleség megõrzésében. Le-
bomlásával biztosítja a talaj természetes
tápanyag-utánpótlását.

– A vágástéri apadék gyûjtése csak
olyan mértékben fogadható el, amely
nem csökkenti a talaj termõképességét,
valamint tápanyag-ellátottságát.

– Az erdészeti biomassza hasznosítás-
hoz szükséges infrastruktúra kiépítése és
mûködtetése során minimalizálni kell a
káros természeti, környezeti hatásokat.

Az energiatermelés céljára felhasznált
erdészeti biomassza jelentõs aránya nem a
hazai erdõkbõl, hanem olyan országok-
ból származik, amelyekben köztudottan
gyenge az erdészeti, valamint a természet-
védelmi kontroll. Ezért olyan feltételek ki-
dolgozását szorgalmazzuk, amelyek segít-
ségével ki lehet szûrni a nem fenntartható
gazdálkodásból származó biomasszát.

Az energetikai ültetvények 
létesítésének és üzemeltetésének

szempontjai:
– Energetikai célú ültetvények létre-

hozása csak a termesztéstechnológiá-
nak megfelelõ jelenleg is szántóföldi
mûvelés alatt álló mezõgazdasági terü-
leteken történjen. Ennek értelmében a
természetvédelmi oltalom alatt álló
élõhelyeken, valamint a nem védett, de
érzékeny területeken ne létesüljenek
intenzív technológiájú ültetvények.

– A telepítendõ fajták megválasztása-
kor figyelembe kell venni a területi sa-
játosságokat, földrajzi adottságokat.
Elõnyben kell részesíteni az õshonos és
kizárni a génmódosított, valamint az ag-
resszív terjedésre hajlamos fajokat. A
fajtaválasztásnál figyelembe kell venni
az ültetvény késõbbi felszámolhatósá-
gát annak érdekében, hogy az élelmi-
szertermelésre a késõbbiekben is
lehetõség legyen. Az energetikai célú
növénytermesztésben olyan fajokat kell
alkalmazni, amelyek esetében sok éves
termelési tapasztalataink vannak.

– Az ültetvény mûvelése során mini-
malizálni kell a mûtrágya- és a
növényvédõszer-felhasználást.

Az ültetvények telepítésekor fontos
szempont a biodiverzitás megõrzése. A
monokultúrák kialakítása ellen többfé-
le fajta alkalmazásával és a táj mozai-
kosságának megõrzésével kell véde-
kezni.

A szilárd biomassza fûtõ- és
erõmûvekben történõ közvetlen
felhasználásának szempontjai:
– Az energiatermelés a lehetõ legha-

tékonyabb módon történjen. Ennek ér-
dekében:

• minimalizálni kell az égetendõ
nyersanyag és a megtermelt energia
szállításából adódó energiavesztesége-
ket;

• minden erõmû esetében meg kell
oldani a villamos energia termelése so-
rán keletkezõ hõ hasznosítását, vagyis a
kapcsolt energiatermelést.

– A biomasszából termelt hõ- és vil-
lamos energiáért csak abban az esetben
járjon támogatott ár, amennyiben iga-
zolható, hogy az ültetvényekrõl, illetve
az erdészeti kitermelésbõl származó fás
és lágy szárú növényeket – a fenti kör-
nyezet- és természetvédelmi szempon-
tokat is betartva – termelték meg.

– Javasoljuk, hogy társadalmi és
szakmai konzultáció utján, az illetékes
hatóságok részvételével alakítsanak ki a
biomassza energetikai célú hasznosítá-
sára vonatkozó minimumokat, melyek
betartása az adott erõmû mûködési en-
gedélyéhez kötött.

A fent leírt szempontokat a minden-
kori kormányoknak figyelembe kell
venni a hazai biomassza felhasználása-
kor, valamint a támogatási rendszer ki-
alakításakor.
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