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Fenntarthatósági kihívások

Amikor a médiában latolgatják, hogy hány 
millió hektár területen lehetne a hazai üzem-
anyag-fogyasztás környezetbaráttá tételéhez 
bioetanol/biodízel céljára szolgáló növénye-
ket termeszteni, akkor az a sejtésünk támad-
hat, hogy valamit túlzottan leegyszerűsítve 
tálalnak. A biomassza-alapú energiatermelés 
kétségkívül az emberiség legrégibb próbálko-
zása energiaigényének kielégítésére, de ma 
már jóval többet tudunk világunk bonyolult 
összefüggéseiről, hogy eltekinthessünk azok 
mérlegelésétől. Ezért a biomassza vagy akár 
a többi megújulónak nevezett és potenciáli-
san környezetbarát energiaforrás perspektívá-
jának megítélését is célszerű a tágabb össze-
függések felől megközelíteni. E tágabb össze-
függésrendszert egyértelműen a fenntartha-
tóság kínálja számunkra, mivel az energiater-
melést éppen az eddigi megoldások jövőbeni 
fenntarthatatlansága helyezte a fókuszba. Az 
emberiség globális kihívásai közül talán legis-
mertebb a környezetszennyezés, és ezzel szo ros 
összefüggésben a klímaváltozás. Gondolat-
ébresztő a Nobel-díjas Richard Smalley listá-
ja, amely az előttünk álló tíz legfontosabb 

zolja – tudatlan tömegek kezében a demok-
rácia működésképtelen. Végezetül ugyancsak 
köztudott, hogy a demográfiai robbanás nem 
a kvalifikált rétegek jellemzője. Természetesen 
vitatható mind a rangsorolás, mind a kapcso-
lódó érvelés – az összefüggések nyilvánvalóan 
jóval komplexebbek, kölcsönhatások, vissza-
csatolások szép számmal működnek ebben 
az egymásra épülésben. De nem vitatható, 
hogy ez a rendszerezés lényegében a fenntart-
ható fejlődés mindhárom klasszikus pillérét (a 
gazdasági, társadalmi és ökológiai szempon-
tokat) átfogja, és lényegében a kihívások 
egy mással harmonizáló megválaszolására hívja 
fel a figyelmet. 

Mindezt azért bocsátottuk előre, mert jól 
illeszkedik a felfogásunkhoz, amelyben a 
biomassza-alapú energiatermelés hazai perspek-
tíváját kíséreljük meg elemezni. Egy többéves, 
átfogó kutatás keretében („Asbóth Oszkár” 
pá lyázat, BIOENKRF-projekt) sok egyéb 
feladat megoldása mellett feldolgoztuk a 
hazai bioenergetikai projektek médiatörténe-
tét. A sajnálatosan nagyszámú kudarc-sztori 
közös jellemzője volt:
• Szelektív megközelítés: a legfontosabb tech-

ni kai, pénzügyi, szervezési elemeken túl 
nem fordítanak kellő figyelmet menet 
közben megoldhatónak vélt feladatokra.

• Komplex tudás hiánya: a tőke vagy más 
kulcsfontosságú erőforrások birtoklása 
még nem pótolja a tapasztalatot és a 
komplex szaktudást.

• Széthúzó érdekek: a sokszereplős projektek-
ben a nehézségek fellépésekor gyorsan 
fel bomlik a kezdeti érdekközösség, főleg 
ha azt korrekt, hosszú távú megállapodá-
sokkal nem bástyázzák körbe.

• Tőke (forrás) szűkössége: a kényszerű takaré-
kosság miatt a komplex (azaz drágább, 
hosszabb megtérülésű, de időtállóbb, ha 

úgy tetszik fenntarthatóbb) megoldások 
háttérbe szorulnak.

Sokan abból a vélekedésből indulnak ki, hogy 
Magyarország „biomassza-nagyhatalom”, de 
reálisan szemlélve a természeti erőforrásokkal 
való ellátottság tekintetében a nagy országok-
kal összevetve igen korlátozottak a lehetősé-
geink. Mindez felértékeli a meglevő, relatíve 
nagy potenciált (termőtalaj, élővizek, erdők 
stb.), de éppen méretbeli korlátaink miatt a 
fenntarthatósági szempontok érvényesítése elen-
gedhetetlen. Hazánkban már létezik a Nem-
zeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a Nem-
zeti Éghajlatváltozási Stratégia, a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődés Tanácsa (utóbbi kettőt 
az Országgyűlés egyhangúlag támogatta!). 

A biomassza-alapú energiatermelés (azaz a 
bioenergetika) lehetőségeinek és korlátainak 
vitájában még döntéshozói szinteken is gyak-
ran elkövetik azt a hibát, hogy a kérdést a 
fenntarthatóságtól függetlenül tárgyalják. En-
nek következtében országos, ágazati vagy 
projektszinten is találkozhatunk félrevezető 
kalkulációkkal, amelyek téves üzleti vagy akár 
gazdaságpolitikai döntések forrásává válhat-
nak. Kiindulópontként tehát javasoljuk, hogy 
a bioenergetikai ágazat perspektívájának meg-
ítélésénél, stratégiai fejlesztésénél a fenntartha-
tóság legyen a vezérelv a következők szerint:

Ne energiatermelésről, hanem energiagaz-
dálkodásról; ne leszűkítve gazdasági-tech no-
lógiai, hanem ab ovo fenntarthatósági kérdés-
ről beszéljünk. Ebben az értelemben a fenn-
tartható fejlődésbe illesztve tárgyaljuk a kérdést, 
azaz fenntartható energiagazdálkodásként.

Fenntartható energiagazdálkodás

A fentiekből kiindulva célszerű a laikus köztu-
datban (de még a projektekről döntést hozók 
fejében is) gyakran összemosódó fogalmakat 
elkülöníteni, és ha lehet, egymáshoz való 

globális kihívást a szerint rangsorolta, hogy 
melyik megoldása nélkül nem boldogulha-
tunk az utána következőkkel (Dinya, 2008). 
Ez a rangsor a következő:

• Energiaellátás
• Vízellátás
• Élelmiszer-ellátás 
• A természeti környezet megvédése
• A szegénység megszüntetése
• A terrorizmus és háború kiküszöbölése
• A betegségek elleni küzdelem
• Az oktatás korszerűsítése
• A demokrácia biztosítása
• A túlnépesedés megállítása.
A kihívások csúcsán az energiaellátás talál-

ható, miután ennek megoldása nélkül a víz-
ellátó rendszerek működésképtelenek, ener-
gia és víz nélkül pedig nincs élelmiszer-terme-
lés, és az élhető környezet mindhárom előző 
kihívás megválaszolását feltételezi. Szegénység-
ről pedig akkor beszélünk, ha tömegek szá-
mára elérhetetlen az energia, a tiszta víz, az 
élelmiszer és az egészséges környezet. A sze-
génység ugyanakkor a terror (és a háborúk), 
illetve a betegségek melegágya. Az okfejtés 
szerint mindezek után oldhatók meg az okta-
tás problémái, és – számos tapasztalat is iga-
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viszonyukat is tisztázni. A következő – egyre 
gyakrabban használt – fogalmak tartoznak 
ide, amelyek egyfajta hierarchiában foglalha-
tók össze (1. ábra) (Dinya, 2007):
• Fenntartható fejlődés: olyan fejlődés, amely 

kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő nemzedékek szükség-
leteinek kielégítését – az ismert, Brundt-
land-féle definíció szerint.

• Fenntartható energiagazdálkodás: az ener-
giatermelés, -tárolás, -szállítás, -felhaszná-
lás komplex folyamatának (vertikumának) 
társadalmi, gazdasági és ökológiai szem-
pontokat integráló megvalósítása; a klasz-
szi kus energiagazdálkodás fenntartható 
fejlődésbe illeszkedő átalakítása.

• Ökoenergetika: a megújuló erőforrásokra 
alapuló energiavertikum tevékenységei-
nek rendszere – csak a megújuló és a 
meg  újítható energiaforrások tartoznak 
ennek a körébe. 

• Bioenergetika: ökoenergetikai értelmezés-
ben: a biomasszán alapuló energiaverti-
kum tevékenységeinek rendszere – a 

meg újuló energiaforrások speciális cso-
portjára, a megújíthatókra vonatkozik.

Ennek megfelelően a fenntartható energiagaz-
dálkodás egyik fontos területe az ökoenergetika, 
a megújuló energiaforrások kihasználása, ám 
a fenntartható energiagazdálkodás részeként 
kell kezelnünk a klasszikus (nem megújuló) 
energiaforrásokat is, hisz teljes mértékű ki-
váltásuk belátható időn belül lehetetlen. Ezzel 
szoros összefüggésben természetesen elkerül-
hetetlen – bár kétségkívül nagyon tőkeigényes 

− a nem megújuló energiaforrások ún. tiszta 
(tehát környezetbarát) és a jelenleginél jóval 
hatékonyabb technológiákra átállítása. Mind-
ezek után már felvázolhatjuk a fenntartható 
energiagazdálkodás komplex rendszerét (2. áb
ra), amelyben a különféle − megújuló, illetve 
kimeríthető – energiaforrások mellett további 
számos fontos összetevő szerepel:
• Ellátási lánc: az energiahordozók kitermelé-

sének, feldolgozásának és az energiaterme-
lés melléktermékeinek logisztikai kezelé-
sén, valamint az energia sokkal hatéko-
nyabb tárolásának megoldásán túl kezelni 

kell az idő szakos (nap-, szélenergia) és a 
szezo nális (biomassza-termelés) ingadozá-
sokat, és az energiafogyasz tás in gadozásai-
nak kihívásait is. Ráadásul a reményeink 
szerint kialakuló ún. osztott (decentrali-
zált) energia hálózat alapvetően eltér a mai 
globális, koncentrált hálózatok tól.

• Energiahatékonyság: legtisztább energia az, 
amit nem kell megtermelni – vagyis amit 
meg tudunk takarítani (az ún. negajoule). 
Kalkuláció szerint az energiatakarékossá-
gi potenciál a fejlett országokban 20–25%, 
a kevésbé fejlettekben – így hazánkban – 
30-35% (Greenpeace International, 2007).

• Játékszabályok: ma még a formális jogsza-
bályi előírások, illetve piaci szabályozók 

– támogatások, korlátozások, kötelezettsé-
gek és elvonások – rendszere részint hé-
zagos, részint ellentmondásos. Nemzet-
közi, nemzeti és helyi szinten is sok ösz-

szehangolt lépésre van szükség, míg a 
befolyásos, ellenérdekű lobbykkal szem-
ben egy konzisztens, a fenntartható ener-
giagazdálkodást támogató játékszabály-
rendszer jön létre. Ugyanehhez szervesen 
hozzátartozik az informális játékszabályok 
rendszere, azaz a társadalmi értékrend 
(energiafogyasztási szokások), amelynek 
megváltoztatása nélkül vajmi kevés az 
esély fenntartható energiagazdálkodásra.

• Integrált értéklánc: a fenntarthatóság csak 
akkor valósulhat meg, ha az energetikai 
ágazat (és általában a komplett gazdaság) 
szereplőinek összetett értékalkotó tevé-
kenységében (az ún. értékláncban) integ-
ráltan kapcsolódnak össze a primer és a 
szekunder energiatermelés, valamint az 
energiafogyasztás szereplői. 

Talán e rövid leírásból is érzékelhető: a fenn-
tartható energiagazdálkodás rendszere komp-1. ábra • Fenntarthatóság – biomassza

2. ábra • A fenntartható energiagazdálkodás rendszere
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lex, és csak hosszú távon és globálisan összehan-
golt erőfeszítéssel valósítható meg.

Hosszú távú elemzések alapján többen 
úgy látják, hogy az energiahordozók váltása 

„hullámokban” következik be, és most a 
fosszilis hullám lecsengésének periódusában 
vagyunk, amelyet (értelemszerűen néhány 
évtizedes átfedéssel) követhet a jelenleg ismert 
alternatív energiahordozók – beleértve a 
biomasszát is – korszaka, majd ezután jö-
het(ne) a ma még ismeretlennek nevezett 
(fúziós?) energia kora (3. ábra).

Ebben az átmeneti korszakban egybe-
hangzó számítások olyan globális energiamixet 
prognosztizálnak, amelyben a(z új) biomasz-
sza részaránya hosszú távon kb. 15%. Termé-
szetesen ettől alaposan eltérő, sokféle nemze-
ti, regionális és lokális energiamix is megje-
lenhet (beleértve a biomassza változatos súlyát 
is). Ezért a fenntartható energiagazdálkodás 
és ezen belül a biomassza-alapú energiaterme-

lés hazai megvalósítása adottságaink, prioritá-
saink mérlegelésén alapuló nemzetgazdasági 
szintű döntéseket – ha úgy tetszik, fenntart-
ható energiagazdálkodási stratégiát és nem 
leszűkített megújulóenergia- vagy akár csak 
energiastratégiát – igényel. 

Biomassza-alapú energiatermelés

Ezt követően célszerű tisztázni a biomassza 
lehetséges helyét a fenntartható energiagazdál-
kodásban. Mint ismeretes, a primer energia-
forrásokat két nagy csoportba oszthatjuk: 
meg nem újuló energiaforrás a szén, a kőolaj, 
a földgáz és a hasadóanyag, a megújuló 
energiaforrások csoportjába sorolható a nap-, 
a víz- és a szélenergia, illetőleg a biomasszából 
nyerhető energia. Az energiaforrások csopor-
tosíthatók kimeríthetőségük szerint is: a nem 
megújuló energiaforrások kimeríthetők, a 
megújulók közül a nap és a szél nem kimerít-
hető, míg a biomassza ugyancsak kimeríthető. 

A primer energiaforrásokból szekunder ener-
giahordozókat állíthatunk elő, üzemanyago-
kat vagy villamos energiát nyerhetünk kü-
lönféle energiaátalakítási eljárásokkal. Ezek 
az eljárások az átalakítás hatásfokában és 
környezeti hatásaiban nagymértékben külön-
böznek egymástól (Gyulai, 2008).

A biomassza tehát megújuló, de kimeríthe-
tő (ám megújítható) primer energiaforrás. A 
biomassza egy biocönózisban vagy biom ban, 
a szárazföldön és vízben található élő és nem-
rég elhalt szervezetek (növények, állatok, mik-
roor ganizmusok) tömege, biotechnológiai 
iparok termékei és a transzformálók (ember, 
állat, fel dolgozóipar stb.) biológiai eredetű 
termékei, melléktermékei, hulladékai. Az 
em ber testtömegét nem szokás a biomassza 
fogalmá ba vonni. A biomassza elsődleges 
for rása a növények asszimilációs tevékenysé-
ge. Keletkezésének folyamata a produkcióbio-
lógia fő témája. A növényi biomassza a 

fitomassza, az állati biomassza a zoomassza. 
A termelési-fel használási láncban elfoglalt 
helye alapján a biomassza lehet elsőd leges 
(természetes vegetáció, szántóföldi növé nyek, 
erdő, rét, legelő, kertészeti és víz ben élő nö-
vények), másodlagos (az állatvilág, a gazdasági 
haszonállatok összessége, továbbá az állatte-
nyésztés fő- és melléktermékei, hulla dé kai) 
és harmadlagos (biológiai eredetű anya gokat 
felhasználó iparok termékei, mellékter mékei, 
hulladékai, emberi települések szerves erede-
tű szerves hulladékai) (Láng, 2002).

A mezőgazdasági eredetű biomassza ener-
giaforrások osztályozása: szilárd biomassza, 
folyékony bioüzemanyagok, biogáz. A bio-
massza hasznosításának fő iránya az élelmi-
szer-termelés, a takarmányozás, az energetikai 
hasznosítás és az agráripari termékek alap-
anyaggyártása. Az energetikai hasznosítási 
módok közül jelentős a termokémiai, bioké-
miai és a mechanikai átalakítás (4. ábra) 

3. ábra • Energetikai hullámok az Egyesült Államokban a XIX. századtól, 
illetve a várható tendencia (US Department of Energy alapján) 4. ábra • A biomassza energetikai hasznosítása
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(Dinya, 2008). A világ negyedik legelterjed-
tebb energiaforrása jelenleg a szén, a kőolaj 
és a földgáz után a biomassza. A klasszikus és 
új biomassza-energia együtt jelenleg a felhasz-
nált energia 14%-át fedezi világátlagban. 

A biomasszára alapuló energetikai alap-
anyag-termesztés területei:
• Fás szárú, különböző vágásfordulójú ül-

tetvények telepítése (akác, éger, fűz, ne-
mes nyár stb.);

• Lágy szárú növények szántóföldi termesz-
tése (energiafű, nádfélék stb.);

• Biodízel előállításához olajos magvú növé-
nyek termesztése (napraforgó, repce 
stb.);

• Etanol előállítására alkalmas növények 
termesztése (árpa, búza, kukorica stb.).

Az energiatermelésre létrehozott kultúrák 
(energiaültetvények) lehetnek fás és lágy szá-
rú energianövények kultúrái (Gyulai, 2008).

Energetikai célra használható biomassza-
potenciálról akkor lehet szó (de ez igaz vala-
mennyi megújuló energiaforrásra is!), ha 
tisz tázzuk, hogy a többféle lehetőség közül 

melyik potenciálra gondolunk. Ezek egymás-
hoz való viszonyát mutatja az 5. ábra (Dinya, 
2008). Köztük nagyságrendi különbségek 
vannak: például míg a globális elméleti 
bioenergetikai potenciál kb. hússzor nagyobb, 
mint a világ jelenlegi energiaigénye, a kon-
verziós potenciál már csak kb. 40%-át teszi 
ki, és még ennél is jóval kisebb a fenntartha-
tó potenciál. Magyarország fenntartható bio-
energetikai potenciáljára az alábbi becslések 
készültek (Dinya, 2009). (1. táblázat)

Az adatokból legalább két következtetés 
levonható:

Vannak még tisztázandó (egyeztetendő) 
számítási metodikai kérdések, különben nem 
szóródhatna ilyen széles sávban az ered-
mény.

Ha – az átlag közelítéseként − elfogadjuk 
a két szélsőérték közötti FVM-becslést (260 PJ/
év), és tudjuk, hogy Magyarország éves ener-
giafogyasztása belátható időn belül (2013 tá-
ján) az 1040 PJ/év értékre beáll, akkor nem 
tévedünk nagyot, ha a biomassza maximális 
fenntartható potenciálját a hosszabb távú hazai 

energiamixben kb. 20%nak tekintjük. Relatí-
ve kedvező adottságaink alapján ez még min-
dig nagyobb, mint a globális energiamixben 
prognosztizált 15%-os részarány, de arra is utal, 
hogy a hazai energiaigény biomassza-alapú 
energiával történő lefedése (nem is beszélve 
an nak exportjáról) megalapozatlan illúzió-
keltés. 

Megválaszolandó kérdések

Hosszabb távról lévén szó, fel kell hívnunk a 
figyelmet arra a többnyire mellőzött körül-
ményre, hogy valamennyi eddigi számítás a 
jelenlegi ár/költség viszonyokra és technoló-
giai színvonalra alapul. Márpedig a techno-
lógiai fejlődés minden jel szerint exponenci-
ális, ami egyesek szerint azt is jelenti, hogy az 
előttünk álló évszázadban az elmúlt húszezer 
évnek (!) megfelelő mértékű technikai fejlő-
déssel kell számolnunk (Kurzweil, 2005). A 
biotechnológia, a nanotechnológia és az in-
formációs technológia fejlődési konvergenciá-
jának eredményei éppen az első számú glo-
bális kihívásnak tekintett energiagazdálkodás 
terén is bizonyára megjelennek. Ezért a bio-
energetikai beruházások (ill. azok támoga tá-
sának) mérlegelésekor is elsőrendű szempont-
ként kell kezelni a jövőbe mutató (rugalma-
san korszerűsíthető) technológiák kiválasztá-
sát, még ha azok drágábbak is. Ellenkező 
esetben könnyen versenyképtelen tech noló-
giák rezervátumává válhat a bioenergetikai 

ágazat, amire utaló jeleket tapasztalni az 
utóbbi időben. Emellett sürgősen folytatni 
kell a kutatásokat a legfontosabb (jórészt még 
nyitott) kérdések megválaszolására. Néhány 
ilyen kérdést a fenntartható energiagazdálko-
dás imént felvázolt rendszerének keretében 
az alábbiakban érintünk. 

Megújuló energiaforrások – mi korlátozza 
a biomassza-alapú energia arányának 
növekedését a lokális energiamixekben?

Sokan – abból kiindulva, hogy az ún. „új 
biomassza” energetikai célú kiaknázása még 
csak néhány %-os súlyú az energiamixben – 
úgy vélik, az ágazat gyors növekedés előtt áll. 
Kemény korlátok is vannak azonban, ame-
lyekkel e téren szembesülnünk kell:
• Logisztikai infrastruktúra hiánya (begyűj-

tés – szállítás – tárolás – kezelés – előkészí-
tés – disztribúció);

• Ütköző érdekek (alternatív hasznosítás, 
ta lajvédelmi visszapótlás, ellenérdekű 
lobbyk);

• Ismeretek hiánya (termelési, energetikai, 
piaci, térinformatikai);

• Technológiai kihívások (égetés, gázosítás, 
üzemanyaggyártás);

• Gazdasági feltételek (tőkeigény, hálózat-
fejlesztés, költség/ár arányok).

Ezek körültekintő megválaszolása nélkül – 
mint arra saját tapasztalataink is rámutattak 

− sikeres bioenergetikai projekt elképzelhetet-5. ábra • Energetikai potenciálok

 Számítást végzők Alsó érték (PJ/év) Felső érték (PJ/év)
 MTA Megújuló Energia Albizottsága (2005−2006) 203 328
 Energia Klub (2006) 58 223
 Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, 2006) 145,5
 FVM (2007) 260
 Szélsőértékek: 58 328
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len. A biomassza-termelés mennyiségi növe-
lésének korlátaival kapcsolatos kérdés, hogy 
mennyiben függ össze az élelmiszerárak nö-
vekedése a bioenergetikai ágazat növekedésé-
vel. A bioüzemanyagok növekvő termelésé-
nek lehetséges következményei megosztják a 
szakmai és ennek következtében a politikai 
és a laikus közvéleményt is. Sokan – így egy 
nemrég nyilvánosságra került világbanki je-
lentés is − egyértelműen ennek tulajdonítják 
a mezőgazdasági termékek, ebből kifolyólag 
pedig az élelmiszerárak megugrását, ami a 
szegény tömegek globális éhséglázadásainak 
rémképét is felidézi. Mások ezt a hatást ele-
nyészőnek ítélik a nagy népességű fejlődő 
országok élelmiszerigényének ugrásszerű 
növekedéséből származó árfelhajtó hatáshoz 
képest. Egyesek viszont úgy érvelnek – nem 
alaptalanul –, hogy a bioüzemanyag előállí-
tásának korszerű technológiái nagyságrenddel 
hatékonyabbak, mint a ma elterjedt tech-
nológiák. Továbbá különbséget kell tenni a 
melléktermékek, hulladékok, illetve a főter-
mékként bioüzemanyag céljára termesztett 
növények között, mert az előbbiek minden-
képpen keletkeznek, így feldolgozásuk kife-
jezetten kívánatos. ENSZ-szakértők szerint 
az élelmiszerárak gyors növekedését előidéző 
tényezők célszerű rangsora az alábbi:

1. alacsony termelékenység a fejlődő orszá-
gokban (25% veszteség a termőhelyen, 
15% veszteség a feldolgozáskor!!!);

2. éghajlati sokk a fejlett országokban;
3. bioüzemanyag-kereslet megugrása;
4. készletek alacsony szintje;
5. élelmiszer-exportőrök kereskedelmi kor-

látozásai.
Véleményünk szerint ehhez néhány további 
tényező is társítható:

6. olajár / energiaárak megugrása;
7. spekuláció;

8. élelmiszer-pazarlás a fejlett országokban 
(pl. USA: az élelmiszer 30%-a a szemétben 
végzi).

Ellátási lánc − hogyan biztosítható 
biomasszával az egyenletes ellátás?

A fosszilis energiahordozókon alapuló ener-
giatermelő üzemek természetesnek tartják, 
hogy az alapanyag folyamatosan rendelkezés-
re áll, mint ahogy – bizonyos hullámzással − 
folytonos az energiaigény is. Ugyanakkor az 
egyenletes alapanyag-ellátással szemben ter-
mészeti korlátokkal kell számolnunk a meg-
újulóknál, ezen belül a biomasszánál is:
• hozamingadozás (évjárattól függő meny-

nyiségi és minőségi eltérések);
• időszakosság (elsősorban a szél- és a nap-

energia esetében, de a biomasszánál is);
• szezonalitás (az összes megújulónál);
• kis energiasűrűség (a fosszilis energiafor-

rásokhoz képest).
Kemény logisztikai feladat a szezonális betaka-
rítás (begyűjtés), az inhomogén (gyakran 
jelentős) anyagtömeg szállítása, kezelése, táro-
lása, előkészítése. Továbbá: mivel a biomassza 
energiasűrűsége jóval kisebb a klasszikus ener-
giaforrásokéhoz képest, a logisztikai költségek 
(és energiaráfordítások) behatárolják az opti-
mális feldolgozóüzem méretét is. Magyarán: 
a jelenlegi nagy teljesítményű fosszilis erőmű-
vek átállítása biomassza-tüzelésre, vagy nagy-
méretű biomassza-erőmű léte sítése gazdasá-
gilag irracionális. Például a Mátrai Erőmű 
esetében a széntüze lés teljes kiváltásához (dur-
va számítás szerint) mintegy 120 km átmérő-
jű körnek megfelelő nagyságú területen kel-
lene telepíteni energiaerdőt az erőmű körül. 
Ugyancsak irracionális alacsony hatékonysá-
gú széntüzelésű erőművekben a biomassza 
szénnel együtt történő égetése (idősebb erő-
műveink átlagos hatásfoka alig 30%-os). 

Kimerülő energiaforrások – energia- és emisszi-
ós mérlegek, életciklus-elemzés

Elvileg a biomasszából nyert energia megúju-
ló energiaforrás, amely fosszilis energia kivál-
tására és az üvegházhatású gázok kibocsátásá-
nak csökkentésére alkalmas. Ugyanakkor 
természetesen ehhez a folyamathoz is szüksé-
ges fosszilis energia, van káros emissziója, és 
költségek is felmerülnek. Ezek mindegyikével 
számolni kell a megújuló biomassza felhasz-
nálásánál (is), méghozzá lehetőség szerint a 
teljes életciklusra: a termékgyártás „bölcsőtől 
koporsóig” terjedő szemléletében. A 2. táb-
lázat példa jelleggel bemutatja a legin kább 
vitatott, benzinhelyettesítő bioetanol gyártá-
sának néhány jellemzőjét (Burne, 2007).

Az energiamérleg esetében kétféle meg-
közelítés is létezik: az energiahatékonyság az 
előállított energia mennyiségét viszonyítja az 
adott technológia összes energiaráfordításához, 
míg a fosszilis energiahányad az előállított 
energiát a létrehozásához felhasznált fosszilis 
energiamennyiségre vetíti. Mindkettő az 
adott folyamat fenntarthatóságát jellemzi. A 
kérdés mindegyik esetben a ráfordítás/kibo-
csátás egyenlege (mérlege), amelynek számítá-
sakor nem mindegy, hogy hol húzzuk meg 

térben és időben a vizsgált rendszer határait. 
A CO2-emisszió esetében például különbséget 
tesznek a rövid, illetve hosszú távú CO2-cik lus 
között. Akkor klímasemleges egy technológia, 
ha a CO2-kibocsátás/beépítés egyenlege rövid 
távon zérus. De mi van, ha a kiváltandó 
fosszilis energiához képest az energiamérleg 
kedvező, az emissziós mérleg semleges, a költ-
ségmérleg negatív, és még számításba vesszük 
azt is, hogy az importfüggőségünk csökkent-
hető, továbbá vidéki munkahelyeket és me-
zőgazdasági jövedelmeket is teremtünk? 
Fontos figyelembe venni, hogy a biomassza-
alapú energiatermelés energia-, emissziós 
vagy költségmérlegéről általában beszélni 
értelmetlen, hiszen ezek a mérlegek technoló-
giánként nagymértékben eltérhetnek. Ennek 
következtében az irodalmi adatok még egy-
azon technológia esetében is igencsak szóród-
nak. Ha a bevitt/kinyert energia mérlege 
éppen csak hajszálnyira kedvező (hacsak nem 
negatív), akkor fenntarthatósági előnyről 
beszélni aligha lehet.

Energiatakarékosság− legnagyobb energiatar-
talékunk a biomassza vagy a takarékosság?

Ha világméretekben nem történtek volna 
je lentős energiatakarékossági intézkedések az 

 jellemző benzin  etanolfajta
   kukoricából cukornádból cellulózból
 fosszilisenergia-mérleg 
 (output E/input fosszilis E) 1,0 1,3 8,00 2,00−36,00
 üvegházhatású gáz emissziója 
 (CO2 egyenérték kg/liter)  2,43 1,93 1,07 0,227
 fogyasztói ár 
 (USD/liter benzin 
 energiatartalom) 0,80 0,97 1,00 még nincs 
     forgalomban
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1973-as energiaválság óta, akkor ma az ener-
giafogyasztás mintegy 50%-kal nagyobb 
lenne (May, 2007). Az IEA számításai szerint 
a jelenlegi fogyasztási trend 2030-ig további 
intézkedésekkel kb. 80 exajoule-lal (18%-kal) 
mérsékelhető. Nemzetközi összehasonlítás-
ban pedig Magyarországnak – az utóbbi évek 
jelentős hatékonysági javulása ellenére − be-
látható időn belül mintegy 30% energiatar-
taléka van pusztán takarékossági lépésekre 
építve. Ez jóval meghaladja a számított fenn-
tartható biomassza-potenciált.

„Játékszabályok” – inkonzisztencia, 
társadalmi igények

A megújuló energiaforrások, köztük a bio-
massza-alapú energiatermelés arányának 
növekedése nem pusztán kihasználható po-
tenciál és azt lehetővé tevő innováció kérdése. 
Nem választható el a társadalmi-gazdasági 
környezettől, a „játékszabályok” konzisztens 
(kívánatos irányba ösztönző), vagy inkonzisz-
tens voltától. Jelenleg még jobbára inkonzisz-
tenciát tapasztalunk, és ennek kapcsán cél-
szerű megkülönböztetni a piaci korlátokat és 
a piaci hibákat. Piaci korlátok alatt a követ-
kezők értendők:
• az energiakihívások alacsony prioritása;
• ilyen célú pénzforrások hiánya;
• a takarékossági lépések piaci elismerésének 

hiánya.
A piaci hibák pedig a kialakulatlan, tökélet-
lenül működő mechanizmusokat jelentik:
• elaprózott ösztönzési források;
• torz és rossz hatékonyságú információ-

áramlás;
• ütköző pénzügyi és jogi szabályozás;
• beárazatlan költségek (externáliák);
• beárazatlan közjavak.

Ezek csak megfelelő (globális, nemzeti, loká-
lis) szinten összehangolt és hosszabb távon 

következetesen végigvitt, komplex (társadal-
mi-gazdasági-politikai) lépésekkel küszöböl-
hetők ki (tompíthatók).

Integrált érdekeltek − 
környezeti, területi hatások

Nemcsak a bioenergetikai ágazatban közvet-
lenül érdekelt, hanem az ahhoz közvetve 
(például a társadalmi-környezeti oldalon) 
kap csolódó érintett szereplők érdekeinek 
integrálása is megoldandó feladat. Ezen belül 
az ökológiai fenntarthatóság megérdemel egy 
részletesebb kitérőt, nevezetesen, hogy a bio-
massza energetikai hasznosításának milyen 
környezeti hatásait célszerű mérlegelni. Erről 
az utóbbi években több nemzetközi elemzés 
is született (EEA, 2006, 2008), amelyeket 
több tényező motivált:
• az EU megújuló energiával kapcsolatos 

ambiciózus (emiatt potenciálisan komoly 
környezeti konzekvenciákkal járó) hosszú 
távú célkitűzéseinek megvalósíthatósági 
vizsgálata;

• a klímaválság (légszennyezés) és az ener-
giafüggőség egyre erősödő kihívásai;

• a talaj, a víz növekvő szennyezése és a 
csök kenő biodiverzitás;

• a biomassza élelmiszer-, energia- és egyéb 
célú hasznosítási formái között egyre in-
tenzívebbé váló verseny.

Az egyik vitatott kérdés, hogy a biomassza-
alapú energiatermelés mennyiben elégíti ki 
a fenntarthatósági szempontokat. Sokan ér-
velnek a biomassza-alapú energiatermelés ún. 
externális hasznával, amelynek több összete-
vője is van, és az energiatermelésben közvet-
lenül nem érdekelt számos szereplőt érint. 
Főként a parlagon levő földterületek energe-
tikai célú termelésbe vonását, a vidéki mun-
kalehetőség, népességmegtartás és a jövede-
lemhez jutás társadalmi hasznát említik meg. 

Ha mindehhez hozzávesszük azt a közismert 
tényt, hogy a háttérben hatalmas, egymással 
konfliktusban álló üzleti, politikai érdekek, 
koncentrált tőkék is meghúzódnak, amelyek-
nek természetesen megvan a maguk szakértői 
köre és médiabefolyása is, akkor mindez − 
párosulva a kétségkívül fennálló, sok-sok 
szakmai kérdőjellel − némi magyarázattal 
szolgálhat a dilemmák sokaságára és az állás-
foglalás bizonytalanságára. Tágabb összefüg-
gésrendszerben gondolkodva (és az üzleti 
kalkulációk mellett napi tapasztalatainkra is 
támaszkodva) érdemes figyelembe venni a 
következő, ökológiai vonatkozású szempon-
tokat is:

Erdőkitermelés? Ha az esőerdő kiirtásával 
teremtünk helyet az etanol célú cukornád 
termesztéséhez, akkor kételyeink támadnak 
a fenntarthatóságot illetően.

Intenzív termesztés? Ha a talajok (kör-
nyezet) degradációja, kemikáliával szennyezé-
se az ára a minél nagyobb hozamú biomassza-
termesztésnek, akkor túl nagy lehet az ár.

Biodiverzitás? Ha a monokultúrás ter-
mesztés biológiai hatásait nézzük, az előnyök 
nem egyértelműek.

Mindezeknek az egymás hatásait direkt 
és/vagy indirekt módon befolyásoló tényezők-
nek a figyelembe vétele nélkül elképzelhetet-
len olyan közösségi és nemzeti szintű játék-
szabályok kialakítása, amelyek a szereplőket 
a célok megvalósítására ösztönzik. Ha kiemel-
jük a környezeti (ökológiai) kérdéseket, akkor 
alapvető kritérium számunkra a következő 
le het: minden lehetséges úton arra törekedni, 
hogy minimalizáljuk a biomassza energia célú 
előállításának és felhasználásának negatív 
kör nyezeti hatásait, illetőleg maximalizáljuk 
a lehetséges környezeti előnyeit. Miután az 
ener getikai célra hasznosított elsődleges bio-
massza a mezőgazdasági, erdészeti termelés-

ből, az ugyancsak energia célú másodlagos, 
illetve harmadlagos biomassza pedig szerves 
hulladékból származik, és ezen források nem 
ugyanúgy fejtik ki hatásukat a környezetre, 
célszerű ezeket külön tárgyalni. 

A mezőgazdasági termelés negatív környe-
zeti hatásai tapasztalat szerint a következők:
• az intenzív mezőgazdasági technológiák 

terjedése, amely degradálja a természeti 
erőforrásokat;

• természeti területek szántóföldi művelésbe 
vonása energianövények termesztése 
céljából;

• a helyi sajátosságokhoz nem illeszkedő 
növényfajták, -társítások meghonosítása, 
a biodiverzitás csökkenése;

• a talajerózió növekedése (a szél és az eső-
zések következtében, amit az éghajlatvál-
tozás felerősít), valamint a nagy súlyú 
gépek miatti talajstruktúra-rombolás;

• vegyszerek felhalmozódása a talajban és a 
felszíni vizekben;

• a növekvő méretű öntözés miatt vízellátá-
si problémák és a talajok szikesedése.

Annak érdekében, hogy a biomassza növekvő 
arányú energetikai felhasználásának környe-
zeti hatásmérlegét optimalizáljuk, az EU-ban 
kemény környezeti kritériumok bevezetését 
javasolják (EEA, 2006):
• néhány speciális helyzetű tagállamot leszá-

mítva a mezőgazdasági terület legkeve-
sebb 30%-án környezetbarát gazdálkodás 
(organic farming) megvalósítása 2030-ig;

• a jelenleg intenzíven művelt földterület 
3%-ának kivonása a termelésből „ökoló-
giai kompenzáció” jogcímen;

• az extenzív módon művelt földterületek 
további fenntartása;

• bioenergetikai célú növények termesztése 
minimális környezetterhelést garantáló 
fel tételek mellett.
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A hivatkozott EU-irányelvek hasonlóan 
részletezik az energetikai célú erdészeti ki-
termelésnél fontosnak ítélt követelményeket. 

A szerves hulladék energetikai hasznosítá-
sának – eltérően a mezőgazdasági vagy erdé-
szeti biomasszától – negatív környezeti hatá-
sai nincsenek, hiszen a biohulladék (mellék-
termék) hasznosítása éppenséggel a környe-
zetterhelést csökkenti. Biohulladék a legtöbb 
gazdasági ágazatban jelentős mennyiségben 
és folyamatosan keletkezik, és energetikai 
hasznosításának legalább négy előnye van:
• a hulladék okozta környezetszennyezés 

csökkentése;
• fosszilis energiahordozók kiváltásával az 

üvegházhatású emisszió csökkentése;
• szemben a megújuló energiaforrások 

többségével nem időszakosan áll rendel-
kezésre, hanem folyamatosan;

• „előállítása” nem igényel külön ráfordítást, 
csak a kezelése.

A hivatkozott EU-elemzés az alábbi irányel-
vek követésére hívja fel a figyelmet:
• Jelentősen csökkentendő a keletkező ház-

tartási hulladék mennyisége (a jelenlegi 
tendencia alapján számítható mennyiség-
hez képest 25%-os csökkentés 2030-ig).

•  A biohulladék újrahasznosításának jelen-
legi mértékét továbbra is fenn kell tartani 
(például a szalmatermés vagy az élelmiszer-
ipari hulladék 30−40%-a továbbra is nem 
energetikai célú felhasználású legyen).

• Valamennyi háztartási biohulladékból 
energiát célszerű termelni (meg kell szün-
tetni ennek a szeméttelepi tárolását vagy 
nem energetikai célú elégetését).

• A természetvédelmi célokkal összhangban 
csökkenteni kell a fa- és papíripar fafel-
használását.

• Növelni kell a mezőgazdasági területeken 
az energiaerdők telepítését.

A fentiekhez megfelelő ösztönzőket és jogszabá-
lyokat társítva úgy véljük, elérhető, hogy a 
biomassza növekvő energia célú hasznosításá-
nak negatív hatásait minimalizáljuk, pozitív 
környezeti hatásait erősítsük, és az EU meg-
újuló energiára (ezen belül a biomasszára) 
vo natkozó hosszú távú célkitűzéseiben vállalt 
hazai hozzájárulás is megvalósuljon. Ezek 
alapján a biomassza hasznosításá nál a követ-
kező fontossági sorrend állítható fel: 
• a nem energetikai célú biomassza előállí-

tásakor, feldolgozásakor és fogyasztásakor 
keletkező melléktermékek és hulladékok 
hasznosítása; 

• a használatlan földterületek energetikai 
célú termelésbe állítása (biomassza mint 
energia célú főtermék előállítása);

• az erdészeti kitermelés, illetve az egyéb 
célra is használt földterület bevonása.

Összefoglalva a biomassza-alapú energiaterme-
lés kapcsán tárgyalt kérdéseket, újfent hang-
súlyozzuk a bevezetőben kiemelt megközelí-
tési szempontokat. Érthető, ha a megújuló 
energiaforrások, így a biomassza alig kihasz-
nált potenciálját látva sokan energetikai prob-
lémáink végső megoldását látják bennük. A 
hozzá vezető utat azonban célszerű minél 
tárgyilagosabb megközelítésben felvázolni, 
amely csak a még nyitott kérdések tudomá-
nyos igényű feltárásán, elemzésén és megvá-
laszolásán alapulhat. Ez felhívja a figyelmet 
egy fenntartható energiagazdálkodási stratégia 
szükségességére. Ebbéli erőfeszítéseinket 
megkönnyítheti, ha állásfoglalásainkban 
(szem ben a bulvármédia szokásaival) mindig 
igyekszünk rámutatni: mi az, amiben már 
biztosak vagyunk, mi az, amit még csak sej-
tünk, és mi az, amit még nem tudunk.

Kulcsszavak: fenntartható energiagazdálkodás, 
bioenergetika, bioenergetikai potenciál
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