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Közhelyként hat, de igaz. Az emberiség
legõsibb tüzelõanyaga a fa. Napjaink-
ra ebbéli mivoltához még szép jelzõket
is ragasztunk, mint „megújuló vagy
zöld energiaforrás”, „CO2 semleges
tüzelõanyag”.

A különbözõ, jövõbe tekintõ dokumen-
tumokban a fa mint tüzelõanyag, ener-
giaforrás jelentõs szerepet kap. A Nem-
zeti Megújuló Cselekvési Terv (egy ide-
ig érvényesen, most éppen felülvizsgá-
laton) a biomassza energetikai felhasz-
nálását a 2010. évi 40 PJ-ról 2020-ra 60
PJ-ra valószínûsíti. Így tartható a 2020-
ra vállalt 14,65%-os megújuló energia-
hasznosítási arány. Megjegyzendõ,
hogy a biomassza címszó alatt megha-
tározóan – 70 % vagy afölötti mérték-
ben – a fát értik. 

A Nemzeti Energiastratégia 2030 pe-
dig az alábbi módon fogalmaz: „A
2020-ra kitûzött megújuló arány nem
teljesíthetõ az erdészeti és mezõgazda-
sági biomassza fenntarthatósági krité-
riumoknak megfelelõ energetikai hasz-
nosítása nélkül, ezért az energetikai
felhasználás mellé a fenntartható erdõ-
gazdálkodásnak is kapcsolódnia kell.”

A Nemzeti Erdõstratégia és Erdõprog-
ram az erdõtelepítési program folytatá-
sát és így az erdõsültség emelését, egé-
szen a 27%-os területarányig tûzi ki táv-
lati célként. 

Az említett dokumentumok megala-
pozni látszanak azt a gondolatot, hogy
nem kell félni a fa energetikai hasznosí-
tását tervezni és véghezvinni, különö-
sen azokban a régiókban, ahol viszony-
lag nagyarányú az erdõsültség és a
megtermett fa alaki, mechanikai vagy
egyéb tulajdonságai, esetleg a felvevõ
piacok távolsága miatt nem kerül, ke-
rülhet anyagában ipari hasznosításra.

Végezzünk el egy számítást arra néz-
ve, mit jelenthet a fa tüzelõanyagként
való hasznosítása nemzetgazdasági
szinten, lakossági pénzmegtakarítás vo-
natkozásában.

Mivel az adatok nem álltak teljes kö-
rûen rendelkezésemre, becslésekkel is
kell élnem.

A lakossági fûtõenergia-fogyasztás
300 PJ nagyságrendû. Ennek meghatáro-
zó részét a vezetékes földgáz biztosítja,
de jelentõs tételt képez benne a tûzifa is. 

A fogyasztás 3,8 millió háztartásban
valósul meg.

A két energiahordozóból (fa és föld-
gáz) elõállított hõenergia ára közötti,

összehasonlításhoz azonos nevezõre
kell hoznunk a költségeket.

A földgázból keletkezõ hõ árát az
alábbi módon közelíthetjük meg. A
számlán 1 MJ fûtõérték nettó ára jelen-
leg átlag 2,9 Ft. A rendelkezésre állásért
a lakosság nettó 923 Ft-ot fizet havonta.
A lakások átlagos 70-80 GJ/év hõigé-
nyét figyelembe véve, ha azt gázból ál-
lítjuk elõ cca. 2000-2400 m3 gázt fo-
gyasztunk el évente. 

A földgáz hõárához hozzáadva az
éves rendelkezésre állási költséget és
hozzáadva az áfát 3855 Ft/GJ hõárat ka-
punk a fûtõkészülék bemenõ oldalán.
A gázos fûtõkészülékek hatásfokát
85%-nak véve, a lakást ténylegesen me-
legítõ hõenergia 4535 Ft/GJ-ba kerül.

Fára végezve a számítást a a
következõ kiinduló paramétereket vet-
tem figyelembe:

• 24 000 Ft/t kamrában értendõ
bruttó tûzifaárt,

• 10,5 GJ/t  fûtõérték (35% nedves-
ségtartalmú fa),

• 70%-os hatású tüzelõberendezés.
A lakást melegítõ – fából elõállított –

hõ bruttó ára 3265 Ft/GJ. A két energia-
hordozóból elõállított hasznos hõ ára kö-
zötti különbség 1270 Ft/GJ a fa javára.

A magyarországi tûzifa-termelés
2007-2011 átlagában 3,6 millió m3.  Té-
telezzük fel, hogy az export-import for-
galom kiegyenlíti egymást és azzal a fel-
tételezéssel is élek, a számítást könnyí-
tendõ, hogy az összes tûzifát a lakosság
használja fel. 

1 m3 tûzifa súlyát 0,9 tonnának ve-
szem. Az elõbb írt paraméterekkel, en-
nek a fatömegnek a felhasználásával
23,8 millió GJ hasznos hõ keletkezik. A
megtakarítás a földgáz-felhasználáshoz
képest mintegy 30 milliárd Ft.

Ez az összeg tényleges megtakarítás,
az így keletkezõ szabad vásárlóerõ
egyéb áruk és szolgáltatások vásárlásá-
ra fordítható. 

A tûzifafogyasztás az erdõgazdaság-
ban dolgozók számára biztosít megél-
hetést és teljes egészében belföldön,
jellemzõen gazdaságilag hátrányos
helyzetben levõ területeken tart fenn
munkahelyeket. Javítja a külkereske-
delmi egyenleget, mert import gázt
vált ki. 

Nem mellékesen alig rontja a CO2

egyenleget. Csak annyival, ami az erdõ-
neveléshez, fakitermeléshez, logisztiká-
hoz tartozó fosszilis energiahordozók-
ból keletkezik. Becslésem szerint az
nagyságrendileg azonos a földgáz kiter-
meléséhez, logisztikához szükséges
fosszilis energiahordozók felhasználása
során keletkezettel.

Látszik-e lehetõség a tûzifa-felhasz-
nálás növelésére? Azt gondolom, hogy
a jelenleg is rendelkezésre álló techno-
lógiákkal a termelési apadék legalább
fele hasznosítható. Ez a hasznosítás –
gondolom – ökológiai szempontból
sem kifogásolható.

Az erdõtervi lehetõséget az erdõgaz-
dálkodók rendre nem használják ki. Az
erdõtervi lehetõség kihasználása fenn-
tarthatósági, ökológiai szempontból –
erdész szemmel nézve – nem aggályos.  

Az elõbbi számítást figyelembe véve
egy millió m3 többlet hazai tûzifa-elõál-
lítás és -felhasználás mintegy 9-10 mil-
liárd Ft megtakarítást eredményez a la-
kosság számára a földgázból elõállított
hõhöz képest. 

A fa energetikai hasznosítása további
pozitív hatásainak számszerûsítésére kellõ
ismeretek hiányában nem vállalkozom,
azt a stratégiai tervek készítõi bizonyára
megtették. Nyilván figyelembe kell venni
azokat az aggodalmakat is, amelyek az er-
dõk és a fa gazdasági illetve azért a gazda-
ságin némileg túlmutató, fentebb írt hasz-
nosítása miatt keletkeznek.

Úgy vélem a hatásokról érdemes dis-
kurzust folytatnunk a szakmán belül, és
ha van rá fogadó készség, kívül is. 
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