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A huszonhatos út mentén autózók fel-
figyelhettek az AES Borsodi Hôerômû
udvarán lévô hatalmas famennyiség-
re. Lapunkban már többször írtunk
arról, hogy az egykor széntüzelésre
alapított erômû fokozatosan áll át a fa
és egyéb anyagok felhasználására.
Joggal vetôdik fel bárkiben a kérdés,
honnan hozzák a hôerômû telepére
ezt a rengeteg fát. Nem lesz-e káros a
következô nemzedékekre a mostani
túlzott fakitermelés. Errôl is kérdez-
tük dr. Cserép Jánost, az Északerdô
Rt. vezérigazgatóját, akinek válaszait
változtatás nélkül adjuk közre.

– A barcikaiak fantáziáját erôsen
izgatja a hôerômû elôtt felhalmozott
nagy mennyiségû tûzifa. Pontosan hol
és mekkora mennyiségben vágták ki
ezeket?

– Az AES Borsodi Energetikai Kft. te-
lephelyére beszállított tûzifát a felhasználó
több megye területérôl szerezte be. Az
Északerdô Rt.-tôl 2003. évben beszerzett,
illetve beszerzésre kerülô tûzifa mintegy
50 000 tonna. Ez a famennyiség Borsod-
Abaúj-Zemplén megye Északerdô Rt. által
kezelt mintegy 103 ezer hektár állami er-
dôterületrôl kitermelésre került, illetve ke-
rülô 240 000 m3 része. Ezt a fatömeget az
Állami Erdészeti Szolgálat által engedélye-
zett, a hosszú távú fakitermelési lehetôsé-
gek fenntartását biztosító éves fakiterme-
lési terv alapján termeljük ki. A beszállított
faanyag pontos helye ilyen szempontból
nem mérvadó, de elmondható, hogy az
ide kerülô faanyag a kevés ipari fát (kése-
lési és fûrészrönköt) biztosító, elsôsorban
csertölgy-állományokból kerül ki.

– Egy elültetett fa hány év múlva lesz
vágásérett?

– A vágásérettségi kor fafajtól, termô-
helytôl, annak fatermô képességétôl, vala-
mint az erdôterület rendeltetésétôl függô-
en rendkívül változatos. A jelenlegi gaz-
dálkodási körülmények között például az
intenzíven kezelt nemes nyár ültetvény-
szerû erdôk vágáskora huszonöt év, nem
intenzíven kezelt erdôterületek esetében
fafajonként negyventôl százötven évig ter-
jed. Alacsony vágásfordulóval kezeljük
például a hazai nyár- és akácerdôket, míg
a hegyvidéki tölgy- és bükkerdôk vágás-
kora százhúsz–százötven év. Ez nem je-
lenti azt, hogy valamennyi kitermelt fa
ilyen korú, hiszen az erdô életében egy
vágáskoron belül a véghasználatot meg-

elôzôen elôhasználati, úgynevezett gyérí-
tési fatömeg kitermelésére is sor kerül.

– A hôerômûben eddig szénnel tüzel-
tek, melynek a környezetre gyakorolt ha-
tását ismerjük. A fatüzelés ehhez képest
mennyire terheli meg a környezetet?

– A fa mint tüzelôanyag megjelenése
a kibocsátott égéstermékek tekinteté-
ben a környezetre a szénnél lényegesen
kisebb terhelést jelent. Megszûnik vagy
elhanyagolhatóvá válik a kén-dioxid-ki-
bocsátás, és a fa hamutartalmának mini-
mális szintje miatt a keletkezô „salak-
anyag” is töredékére csökken. A légkör-
be jutó egyéb anyagok tekintetében is a
fa mint tüzelôanyag felhasználása a
környezetre kisebb terhelést jelent.

– A kivágott fák mekkora részét tüze-
li el az erômû, és hány százalékban
hasznosítják azt más iparágak?

– Az elsô kérdésben közölt mennyisé-
gekbôl látható, hogy az általunk kitermelt
faanyag mintegy húsz százaléka kerül
erômûvi felhasználásra, ami mellett a la-
kosság által tüzelési célra megvásárolt
mennyiség mintegy 80 000 m3. Ez a
mennyiség a lakosság által összegyûjtött,
valamint az általunk kitermelt és készlete-
zett tûzifából tevôdik össze. Az éves kiter-
melt mennyiség fennmaradó része kerül
más iparágakhoz, melynek felhasználása
igen széles körû, pl. a furnér- és lemezipar-
ban, a fûrésziparban. Ez utóbbiból kikerü-
lô anyag felhasználói az asztalos- és bútor-
ipar, valamint az építôipar. A kitermelt fa-

anyagból értékesítünk a farostlemez- és
forgácslapgyártók részére is, az eddiginél
lényegesen kisebb mennyiségben.

– Egy erômû stratégiáját lehet-e
hosszú távon a fatüzelésre alapozni?

– A fa mint tüzelôanyag leglényege-
sebb elônye a szénnel szemben, hogy
megújuló forrás, tehát újratermelhetô.
Ilyen szempontból stratégiailag a szén
elônyösebb. A fára alapozott mûködés
újabb területek erdôgazdasági hasznosí-
tásának lehetôségét is megteremti, és va-
lósággá válhat az eddig csak kutatási és
kísérleti szinten megfogalmazott energe-
tikai célú faültetvények létesítése. Ehhez
szükséges terület – a mezôgazdasági mû-
velésben bekövetkezett változások miatt
– megyénkben nagy mennyiségben ren-
delkezésre áll.

A vezérigazgató kiegészítô gondolatai:
„Válaszaimmal, remélem, sikerült a fel-

tett kérdésekben kért információkat meg-
adni, de összefoglalásképpen és vala-
mennyi kérdésre vonatkozóan szüksé-
gesnek tartom azt elmondani, hogy az
erômûvi beszállítás lehetôsége az álta-
lunk kitermelt faanyag mennyiségét 1 m3-
rel sem növelte. Ez a piaci lehetôség az
értékesítési irányok jelentôs változását
okozta a faanyag jelenlegi nem egyéb ha-
zai és exportpiacokon hasznosul, hanem
környezetünkben maradva a szennyezé-
sek csökkentését és az erômû hosszú tá-
vú mûködését biztosítja.”

KAMI (Borsod megyei Hírlap)

Elônyösebb a fa a szénnél
Terv szerint vágják az erdôket

A Nyugat-magyarországi Egyetemen
megkezdôdött a 2003/2004. évi tanév.
Mégpedig egy nagyon szép, jól szerve-
zett, hangulatos évnyitóval, amelyet
Sopronban a Liszt Ferenc Kulturális Köz-
pont gyönyörû épületében tartottak.

Itt került kezünkbe a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdômérnöki Kara igen lát-
ványos, színes képekkel ellátott ismertetô
kiadványa. Rövid leírás mutatja be Sopron
városát, amely polgárai hûségének kö-
szönhetôen kapta meg a leghûségesebb
város, a „Civitas Fidelissima” címet.

Kiderült, hogy az Erdômérnöki Karon
belül a következô szakok mûködnek. Er-
dômérnöki-, Környezetmérnöki-, Kör-
nyezettudományi-, Vadgazdamérnöki és

Természetvédelmi Mérnöki Kar. A szám-
talan oktatott alap- és szaktantárgy felso-
rolása oldalakat tesz ki. Azok felsorolása
helyett csak azt jegyezzük meg, hogy a
mai világ minden, korszerû témája szere-
pel a listán. Diák legyen, aki mindezzel
meg tud birkózni.

Ugyancsak közli az ízléses kiadvány a
diákszervezeteket, és ami különösen
megdobogtatja az Alma Mater volt hallga-
tójának szívét, leírja az életben tartott
selmeci hagyományokat. Ottjártunkkor
örömmel hallottuk, hogy a nagy létszámú
hallgató, dolgozó között változatlanul él a
találkozáskor a „Jószerencsét” köszönés.

Dr. Balázs István
(Magyar Mezôgazdaság)

Kiadvány a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdômérnöki Karáról


