
„Az elkezdett úton 
kell továbbmenni”

 Az elhúzódó világgazdasági krí-
zis mennyiben írhatja felül az Euró-
pai Unió teljes energiafogyasztásában 
2020-ra tervezett, a megújuló energia-
források arányának 20 százalékra eme-
lését?

Az EU elkötelezett a környezetvé-
delem, a megújuló energiaforrások al-
kalmazásának a területén. Az energia-
fogyasztás szerkezetének átalakítása 
olyan kihívás, amelyet a világgazda-
sági válságtól függetlenül is meg kell 
oldani. Sôt, egyes vélemények szerint 
maga a fenntarthatatlan fogyasztási 
szerkezet, a 100-150 dolláros kôolajár 
a jelenlegi világgazdasági válság 
egyik közvetett kiváltó oka. A meg-
újuló energiaforrások elterjesztése 
ugyanakkor egy új iparág kialakulását 
jelenti, amely munkahelyeket hozhat 
létre, növelheti a hozzáadott értéket, 
hozzájárulhat a válságból történô ki-
lábaláshoz, egy fenntarthatóbb ener-
giafogyasztási szerkezet kialakításá-
val annak megismétlôdésének meg-
akadályozásához. Ezek alapján úgy 
gondolom, hogy az EU elkötelezettsé-
gekben hosszú távon nem várható re-
leváns változás.

 Az uniós teljesítési kötele-
zettségeinknél maradva, az összes 
gépjármû-üzemanyag  bioüzemanyag-
hányadának 10 százalékra emelését 
írta elô az EU 2020-ig. Magyarország 
teljesíteni tudja az elôírást?

A hazai gabonatermés 12-14 mil-
lió tonna évente, amihez képest a bel-
földi felhasználás 8,2-8,4 millió tonna 
körül alakul. Az össztermés még egy 
aszályos évben is 9-10 millió tonna, 
azaz az áthúzódó készletekkel együtt 
legalább 1,5-2 millió tonna felesleg áll 
rendelkezésre, amibôl akár 500-600 
kt bioetanolt is elô lehetne állítani. Eh-
hez képest az üzemanyag-felhaszná-
lási becslések alapján a 10 százalékos 
részarány kb. 220-240 kt/év bioetanol 
mennyiséget jelent. A két adat össze-
vetésével látható, hogy a 10 száza-
lékos részarányt már a jelenlegi elsô 
generációs technológiákkal is telje-
síteni tudjuk. A második generációs 
bioüzemanyagok megjelenésével az 
alapanyag kör tovább bôvülhet, Ma-
gyarország kiváló adottságokkal ren-
delkezik ezek területén is. A biodízel 
vonatkozásában számításaink sze-
rint reálisan a 8 százalékos célkitûzést 
tudjuk teljesíteni, de a technológia 
fejlôdésével, illetve a termésátlagok 
növekedésével ez tovább növelhetô, 
és az országos átlagból hiányzó 1,5-
2 százalékot bioetanollal könnyen tel-
jesíteni tudjuk. Ugyanakkor a magas 
bioetanol potenciál, a 10 százalék 
kötelezô elôírása egyben lehetôséget 
is jelenthet a magyar agráriumnak 
arra, hogy a felesleg egy része biz-
tos piacra találjon, annak hazai feldol-
gozása esetén növekedjen a belföldi 
hozzáadott érték.

 Az energetikai növénytermesz-
tés élelmezésügyi és takarmányozási 
problémákat is elôrevetít. S noha Ön 
többször is hangot adott annak, hogy 
ezek nem valós félelmek, idôrôl idôre 
újból elôtérbe kerülnek. Vajon miért?

A „félelmek” sokszor téves felve-
téseken alapulnak. Nyilvánvaló, hogy 
nem lehet a kôolajat teljes egészében 
kiváltani bioüzemanyagokkal, de nem 
is ez a cél. Ugyanakkor fel kell hívni 
arra is a figyelmet, hogy az egyes or-
szágok helyzete, adottságai eltérôek, 
ennek megfelelôen eltérô célokat kell 
kitûzniük. Magyarország vonatkozá-
sában a tervezett célok reálisak, a fen-
ti adatok is alátámasztják, hogy bôven 
elégséges terménymennyiség áll ren-
delkezésre az élelmiszer, takarmány 
és a tervezett energetikai igények 
egyidejû kielégítéséhez. Az energeti-
kai felhasználás nem az élelmiszer- és 
takarmányfelhasználás elôl veszi el az 
alapanyagot, hanem a képzôdô feles-
leg levezetéséhez járul hozzá, egyúttal 
elôsegítve az energetikai célkitûzések 
teljesítését is.

 A bioüzemanyag iránti kereslet 
végeredményben hosszú távon terme-
lésben tartja a gazdákat – vélik egyes 
szakemberek. Egyetért Ön ezzel?

A mezôgazdaság súlya, szere-
pe jóval túlmutat az elôállított GDP 
részarányán. Mivel nem lehet min-
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den kistelepülésre gyárat, ipari üze-
met telepíteni, a vidéki térségekben 
gyakorlatilag a mezôgazdasági tevé-
kenység az egyik legfontosabb, re-
álisan elérhetô jövedelemforrás. A 
nem mezôgazdasági, vidéki tevé-
kenységek (turizmus, kézmûvesipar 
stb.) jelentôs segítséget jelentenek, 
fejlesztendô célok, de országos vi-
szonylatban még hosszú távon is 
meghatározó lesz a mezôgazdaság 
foglalkoztatási szerepe. Ennek 
megfelelôen minden lehetôség, ami 
a mezôgazdaság piaci szerkezeté-
nek a stabilizálását elôsegíti, egy-
ben országos jelentôségû is. A 
bioüzemanyagok termelése nem fog-
ja önmagában megoldani az összes 
piaci problémát, de jelentôsen hozzá-
járulhat a gabona-termékpálya stabili-
tásának megôrzéséhez, ezáltal a vidé-
ki munkahelyek megtartásához.

 Jelenleg hány bioetanol termelô 
gyár üzemel hazánkban? Terveznek 
még többet?

Jelenleg két bioetanol üzem ta-
lálható Magyarországon, és számos 
üzem elôkészítése van folyamatban. 
Nyilvánvalóan nem fog az összes be-
jelentett üzem megvalósulni, de egy új 
iparág kialakulása során természetes 
gazdasági folyamat, hogy jóval meg-
haladja a tervezett üzemek száma a 
ténylegesen megvalósulókét. Az el-
múlt évben egyes projektgazdák át-
értékelték ugyan a tervezett fejlesz-
tést, de a komoly szakmai és pénz-
ügyi háttérrel rendelkezô, hosszú tá-
von gondolkodó piaci szereplôk szán-

déka nem változott. Ez alapján vár-
ható, hogy az elkövetkezô években 
további üzemek fognak létesülni. A 
bioetanolban rejlô lehetôséget jel-
zi az is, hogy a meglévô két üzem is 
komoly beruházásokat hajtott végre 
az elmúlt években. Gyôrben egy új, 
korszerû molekulamembrános dehid-
ratáló egység került installálásra, Sza-
badegyháza a kapacitását bôvítette 
a kor igényeinek megfelelô, kedvezô 
energiamérlegû fejlesztéssel.

 Fôként zöld szervezetek fogal-
maznak meg aggályokat idôrôl idôre a 
biomassza tüzelésû erômûvek fahasz-
nálatával kapcsolatban, hiszen a zöld-
energia növelése érdekében vágná-
nak ki fákat. Mit gondol errôl?

Egyrészrôl az erdô és a környe-
zeti értékek védelmét szigorú szabá-
lyok biztosítják, fakitermelést kizáró-
lag fenntartható – úgynevezett tarta-
mos – erdôgazdálkodás keretében le-
het folytatni. Másrészrôl a bútoripa-
ri célra felhasználható faanyag ára lé-
nyegesen magasabb, mint a tûzifáé. 
Így az erdôgazdálkodók mindig arra 
törekednek, hogy a kitermelt faanyag 
minél nagyobb részaránya legyen ma-
gasabb értékû bútorfa. Ezért kizárólag 
tüzeléstechnikai hasznosításra nem 
éri meg erdôt kitermelni, a gazdálkodó 
saját magának okozna veszteséget, 
ha az értékes faanyagot alacsonyabb 
áron, tûzifaként értékesítené. Ugyan-
akkor a kitermelt faanyag, rönkök egy 
részét különféle minôségi problémák 
miatt (például szálrepedés) bútoripa-
ri célra nem, kizárólag tûzifaként le-

het felhasználni. Néhány évvel ezelôtt 
a képzôdô tûzifamennyiség értéke-
sítése komoly problémát jelentett az 
erdôgazdaságoknak, olyan paradox 
helyzet is elôfordult, hogy Kanadá-
ban kerestek rá exportpiacokat. Az 
erômûvek megjelenésével most ez a 
tûzifamennyiség kerül belföldön fel-
használásra. Ezt támasztják alá a sta-
tisztikák is, az erômûvek piacra lépése 
óta nem nôtt relevánsan az országo-
san kitermelt famennyiség.

 Az erdészeti biomasszában kor-
látozott a lehetôség, ezért a jövôben 
energiaültetvényekké kell átállíta-
ni az elsôsorban gyenge adottságú 
mezôgazdasági területeket – nyilatkoz-
ta Ön nem olyan régen. Mit történt az-
óta?

Az erdészeti biomasszában még 
lehetnek tartalékok, de a tervezett 
volumenû biomassza felhasználás 
alapanyagigénye már nem biztosítha-
tó kizárólag erdészeti forrásokból. Az 
új erômûveknek diverzifikált biomasz-
sza mixet kell kialakítaniuk, amelyben 
a jövôben egyre nagyobb részarányt 
fognak képviselni a mezôgazdasági 
melléktermékek és hulladékok, va-
lamint a célirányosan termelt ener-
getikai növények. Az energianövé-
nyek a hagyományos élelmiszernö-
vényekhez képest szélesebb toleran-
cia spektrummal rendelkeznek, egyes 
energianövények a szikes, sós, má-
sok a belvizes vagy savanyú talajokat, 
megint mások az egyéb szempont-
ból kedvezôtlen termôhelyeket tole-
rálják jobban. Mindazonáltal nem le-
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het elégszer hangsúlyozni, hogy nem 
a kultúrához választunk termôhelyet, 
hanem a termôhelyi adottságokhoz 
kell megválasztani az optimális kultú-
rát! Az energianövények, a biomasz-
sza növekvô felhasználása erre biz-
tosíthat lehetôséget a gazdálkodók-
nak, elôsegítheti az optimális kultúra-
választást.

 A minisztérium idei megújuló 
energia szektorban tervezett projektjei 
közül mennyi valósulhat meg, mit kell 
áttervezni, illetve a jelenlegi gazdasági 
körülmények között melyek a legfonto-
sabb feladatok?

A válság hatására változtak ugyan 
egyes piaci tényezôk, de amint az elsô 
kérdésnél kifejtettem, az alapvetô, a 
megújuló energiaforrások fokozott fel-
használására irányuló piaci trendek 
nem változtak, az üzleti lehetôségek 
továbbra is fennállnak. A forrás- és 
hitellehetôségek szûkülése miatt lehet, 
hogy egyes beruházások átütemezés-
re kerülnek, de ezzel párhuzamosan – 
a válság ellenére – ugrásszerûen nö-
vekszik az érdeklôdés is. A megúju-
ló energiaforrások területén a felada-
tok nem változtak: az elkezdett úton 
továbbmenni, a tapasztalatok alap-
ján további intézkedéseket kidolgoz-

ni. Az aktuális legfontosabb feladat 
pedig segítséget nyújtani a tervezett 
beruházások megvalósításához. Az 
FVM ehhez minden lehetséges intéz-
kedést megtesz, már eddig is számos 
kedvezményes hitellehetôség meghir-
detését kezdeményeztük az MFB Zrt.-
nél, illetve az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program keretében tervez-
zük a támogatási elôleg nyújtásának 
bevezetését.
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