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sok fejében az intenzív mûvelés alól ki-
vett területeket átadja hosszú távú exten-
zív mûvelésre szakosodott, akkreditált
kezelõknek. A jogosítvánnyal rendelkezõ
kezelõk pedig (akár közmunkások bevo-
násával is) élelmiszereket, kézmûves ter-
ményeket állíthatnának elõ a rendelkezé-
sükre bocsátott termõföldön. (A fásítások

egyéb hasznosítására van példa Európán
kívül és belül egyaránt, pl. Dél-kelet
Ázsiában, Afrikában, Franciaországban).

Javasolhatjuk továbbá a fásítások-
nak, cserjésítéseknek az erdõtervezés-
hez hasonlatos, bár attól eltérõ, rende-
létetésre fókuszáló tervezése, országos
adattári nyilvántartása.

A felvetett gondok megoldásához a
fenntartható magán-erdõgazdálko-
dásban szerzett szakmai gyakorlati ta-
pasztalatok komoly segítséget jelent-
hetnek.

Buzás Zoltán
okl. erdõmérnök, 

okl. agroökológus szakmérnök

A Tatabánya Erõmû Kft. biomassza (fa-
apríték) tüzelõberendezéseket létesít
Tatabánya város távhõszolgáltatására
és részbeni melegvíz-ellátására. A ber-
uházás során egy 20 MW teljesítményû
forróvíz-kazánt és két, egyenként 37
MW teljesítményû gõzkazánt építenek
be, összesen 94 MW teljesítménnyel. A
beruházás összköltsége 6,156 milliárd
forint , amelyet a Gazdaságfejlesztési
Operatív Program 524 millió forinttal,
míg az Energetikai Operatív Program 1
milliárd forinttal támogat. 

A fosszilis tüzelõanyagok 80%-os kivál-
tásával 67 000 tonnával csökken az erõ-
mû üvegház hatású gázkibocsátá-
sa. A biomassza-alapú távhõszol-
gáltatás 23 500 tatabányai háztar-
tást érint. A megújuló energiater-
meléshez évente felhasznált átla-
gos faapírték mennyisége 100
ezer tonna.

A Vértesi Erdõ Zrt., valamint a
Tatabánya Erõmû Kft. 2032-ig ér-
vényes szerzõdést írt alá az erõ-
mû tüzelõanyag-ellátására vonat-
kozóan. A szerzõdés ünnepélyes
aláírásán részt vett dr. Bitay Már-
ton Örs állami földekért felelõs ál-
lamtitkár, valamint Schmidt Csa-
ba, Tatabánya polgármestere.

„Nagy lehetõségek kapujában ál-
lunk!” – kezdte beszédét dr. Bitay Már-

ton Örs a Tatabányán megtartott sajtó-
tájékoztatón. 2014 nyarától, amikor az
erdõgazdaságok a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium felügyelete alá kerültek,
nagy szerepet kapott a közjóléti felada-
tok fejlesztése. A helyi önkormányzatok
támogatása révén került elõtérbe Tata-
bánya Önkormányzata és a Vértesi Er-
dõ Zrt. közös együttmûködése. Az ál-
lamtitkár kiemelte a rezsicsökkentés és
az energiabiztonság fontosságát, mely-
re ez a nagy horderejû beruházás lehe-
tõséget teremt.

Schmidt Csaba polgármester el-
mondta, hogy 2011-ben, miután kidol-
gozták az erõmû fejlesztési javaslatát,

döntés született arról, hogy az erõmû
hosszú távú mûködtetését megújuló
energiára alapozva kell biztosítani. Be-

szélt az operatív programokon keresz-
tül kapott támogatások mértékérõl, va-
lamint elmondta, hogy nyertes pályázat
útján a kivitelezést az MVM Ovit Zrt. va-
lósítja meg. 

Kocsis Mihály, a Vértesi Erdõ Zrt.
vezérigazgatója az erdõgazdaságok vi-
dékfejlesztés területén betöltött fontos
szerepérõl beszélt. Kiemelte, hogy a
társaság által létrehozott biomassza-
integráció biztosítja az erõmû bizton-
ságos tüzelõanyag-ellátását. Az integrá-
ció mintegy 420 munkahelyet jelent,
mellyel együtt a Vértesi Erdõ Zrt. közel
kétezer háztartás megélhetését segíti.
Az erdõgazdaság a hozzáadott érték

növelésével egyéb célra nem
használható faválasztékok fel-
dolgozásával állítja elõ a szüksé-
ges faaprítékot. Felhívta a figyel-
met a tartamosság elvére, vala-
mint arra, hogy a tevékenység
során a szakmai színvonal folya-
matos emelése a cél.

Kamarás Zoltán, a Tatabánya
Erõmû Kft. ügyvezetõ igazgatója
beszélt a hõenergia-termelés fo-
lyamatos megújulásának szük-
ségszerûségérõl, illetve arról,
hogy 2015 telén már valamennyi
tatabányai, távhõvel fûtött lakást

megújuló energiával látnak el.
Szûcs Ferenc

kereskedelmi igazgató, Vértesi Erdõ Zrt.

Biomassza-alapú távhõszolgáltatás Tatabányán

Védõfásítás „megcsonkítása”


