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)iVV]iU~VDUMD]WDWiVRVHQHUJHWLNDLOWHWYpQ\HN
gazdasági-környezeti modellje
3ʑʕʜʃ%ʃʔʐʃʄʝʕ±%ʑʔʄʰʎʛ&ʕʃʄʃ
.XOFVV]DYDNIHQQWDUWKDWyViJPHJ~MXOyHQHUJLDWHUPHOpVHOVĘGOHJHVELRPDVV]D
YHUVHQ\NpSHVVpJPHJWpUOpV
-(/NyG4

g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
$SXEOLNiFLyIĘFpONLWĦ]pVHDNpWpYHVYiJiVIRUGXOyM~IiVV]iU~VDUMD]WDWiVRVOWHWvények gazdasági és környezeti fenntarthatóságának vizsgálata egy szekunder adaWRNRQDODSXOyJD]GDViJLPRGHOOpVD]HQHUJLDHJ\HQOHJHOHP]pVpYHO$]LO\HQWtSXV~
HQHUJHWLNDLOWHWYpQ\HNUĘOiOWDOiQRVViJEDQHOPRQGKDWyKRJ\HJ\RO\DQDODSYHWĘHQ
H[WHQ]tYÄHUGĘ´PĦYHOpVLiJLQWHQ]tYWHUPHV]WpVLUHQGV]HUEHQW|UWpQĘPĦN|GWHWpVpUHWHWWNtVpUOHWDPHO\DJD]GDViJLpVDN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJN|YHWHOPpQ\UHQGV]HUpQHNHJ\LGHMĦOHJSUyEiOPHJIHOHOQL
$IHOiOOtWRWWQpJ\V]FHQiULyKR]WHUPĘKHO\LDGRWWViJRNLQWHQ]tYH[WHQ]tYPĦYHOpVLIRUPiNNHUOWHNKR]]iUHQGHOpVUH$KLSRWp]LVHNW|EEYiJiVIRUGXOyWiWIRJyWL]HQ|WpYHVKDOPR]RWWHUHGPpQ\HNHOHP]pVHDODSMiQDV]iOOtWiVLN|OWVpJQHNDKR]DPQDN
pVDPĦYHOpVLPyGRNQDNDPHJWpUOpVLLGĘUHJ\DNRUROWYiOWR]iViWLOOHWYHDSpQ]LGĘpUWpNYiOWR]iViQDNEHUXKi]iVUDNLIHMWHWWKDWiViWPXWDWMDEH
$IHOiOOtWRWWPRGHOODODSMiQHOPRQGKDWyKRJ\DU|YLGYiJiVIRUGXOyM~VDUMD]WD
WiVRVHQHUJHWLNDLOWHWYpQ\HNNO|QNO|QPHJIHOHOKHWQHNDJD]GDViJLpVDN|UQ\H]HWLIHQQWDUWKDWyViJNULWpULXPDLQDNGHPLQGNHWWĘQHNHJ\V]HUUHQHP
)HOWpWHOHVHQPHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVNpQWD]pYHQNpQWMHOHQWNH]ĘUiIRUGtWiVPHJWpUOpVH D WHUPHOpV NLV]iPtWKDWDWODQViJD PLDWW PLQG SpQ]J\L PLQG HQHUJHWLNDL
NRFNi]DWRWMHOHQW(]YHUVHQ\KiWUiQ\WRNR]DKDJ\RPiQ\RVDQPHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNKDV]QiODWiYDOV]HPEHQ

BEVEZETÉS
A közösségi irányelvekkel összhangban a
Nemzeti Cselekvési Terv (NCsT) megújuló
energiaforrásokra vonatkozó része (MaJ\DURUV]iJ0HJ~MXOy(QHUJLD+DV]QRVtWiVL&VHOHNYpVL7HUYH±) hazánk
WHUPĘKHO\LDGRWWViJDLW¿J\HOHPEHYpYHD
megújuló energiaforrások közül kiemel
ten kezeli a biomassza hasznosítását. Az
HOVĘGOHJHVELRPDVV]iEDWDUWR]yHQHUJHWLNDL
céllal termesztett növények csoportjába fás
V]iU~OiJ\V]iU~HJ\pYHVpVpYHOĘQ|YpQ\HN

tartoznak. A feltételesen megújuló ener
giaforrásnak is nevezett biomassza egyik
speciális szegmensét alkotják a rövid vá
gásfordulójú, fás szárú energetikai ültet
YpQ\HN(QQHND]HOVĘGOHJHVELRPDVV]i
QDNDWHOHStWpVHQHPUpJLNHOHWĦDYiUKDWy
teljes életciklusára vonatkozó gyakorlati
tapasztalat még nem áll rendelkezésre; ál
WDOiQRVMHOOHP]ĘMNDKR]DPLQJDGR]iVD
szezonalitás, a többi energiahordozóhoz
NpSHVWNLVHQHUJLDVĦUĦVpJH]pUWLVIRQWRVD
hosszú távú energetikai célú hasznosításuk
vizsgálata. A publikáció célja a rövid vágás
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fordulójú fás szárú energetikai ültetvények
WHUPHV]WpVpQHNN|UQ\H]HWLJD]GDViJLIHQQ
tarthatóságának vizsgálata.
6=$.,52'$/0,È77(.,17e6
Az energetikai céllal termesztett bio
PDVV]DV]HUHSpWPiUDDVpYHNEHQD]
DNNRULpOHOPLV]HUW~OWHUPHOpVHJ\LNPHJ
oldásának tekintett non-food termelés nö
velte (9LGD±%DNVD). A versenyké
pesség és az ellátásbiztonság növelésén túl
M|YHGHOPH]ĘVpJLROGDOUyO0DJGD  az
pOHOPLV]HUHQHUJLDFVHUHDUiQ\URPOiViYDO
D]HOVĘGOHJHVELRPDVV]DKDV]QRVtWiV mint
DPH]ĘJD]GDViJLVWUXNW~UDYiOWiVHJ\LNKD
tékony fegyvere mellett érvel.
A felhasználás tekintetében a biomassza
a világon a negyedik legelterjedtebb, a meg
újuló energiaforrások közül a legnagyobb
mértékben használt energiahordozó, még
is a megújulók közül a legkisebb elméleti
potenciállal rendelkezik. A bioenergetikai
SRWHQFLiOPpUWpNpWLOOHWĘHQV]iPRVSXE
likáció született. 3RSSés3RWRUL 
DELRPDVV]DKDV]QRVtWiVN|UONLDODNXOW
bizonytalanságot emeli ki. A kalkulációk
kal kapcsolatos eltéréseket az általa leírt
bioenergetikai potenciálok mértékére vo
QDWNR]yHOWpUĘEHFVOpVHNHW'LQ\D  
részben számításmetodikai problémákra
vezeti vissza. Becslésekre hagyatkozva
±3-pYV]pOVĘpUWpNHN DUUDDN|
vetkeztetésre jut, hogy a fenntartható
bioenergetikai potenciál hasznosításával
DKD]DLHQHUJLDPL[HQEHOOPD[LPXP
RVUpV]DUiQ\pUKHWĘHOD3-pYpUWpNNHO
('LQ\D).
$] HOVĘGOHJHV ELRPDVV]iW HJ\UpV]UĘO
ELRKDMWyDQ\DJHOĘiOOtWiVFpOMiEyOWHUPHV]
WHWWHQHUJLDQ|YpQ\HNPiVUpV]UĘODV]iQ
tóföldi növénytermesztésre alkalmatlan
 $. DODWWL EHOYt] pV iUYt]YHV]pO\HV 
területeken telepített fás szárú energiaül
tetvények alkotják. Több becslés született
az energetikai célú növénytermesztésre
hasznosítható terület nagyságával kapcso
latban. Az NCsT mintegy 1 millió hektár
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terület hasznosítását tervezi ezáltal megol
dani, beleértve 200 ezer hektár alkalmat
lan terület bevonását. *HUJHO\  az
iOWDODLVPHUWHWHWW]|OGHQHUJLDSURJUDPEDQ
440 ezer, 880 ezer és 1 millió 370 ezer hek
WiUWHUPĘWHUOHWOHN|WpVĦIRUJDWyN|Q\YHN
kel számolt.
$ELR]HPDQ\DJKDV]QiODWQ|YHOpVHUp
vén az energetikai célú növénytermesztés
~MV]HUHSOĘNpQWWĦQWIHODWHUPĘI|OGKDV]Qi
ODWpUWIRO\yYHUVHQ\EHQNRQÀLNWXVWRNR]YD
D]HJ\HVpOHOPLV]HULSDULHQHUJHWLNDLKDV]
nosításra is alkalmas alapanyagok keresle
tében. A kereslet kielégítésére szakosodott
országok bevonásával a környezeti prob
léma nem oldódott meg, csak földrajzilag
KHO\H]ĘG|WWiW0iVUpV]UĘOD]pOHOPLV]HUHN
WHNLQWHWpEHQMHOHQWNH]ĘQ|YHNYĘLJpQ\pVD
talajdegradáció miatt napjainkban egyre
QDJ\REEDWHUPĘWDODMLUiQWLNHUHVOHW0LQG
ezek miatt az energetikai ültetvények lé
tesítése mellett érdemes az alkalmatlan
WHUOHWHNV]iQWyI|OGLPĦYHOpVUHDONDOPDVVi
WpWHOpQHNOHKHWĘVpJpWLVPHJIRQWROQLPiV
ökológiailag értékesebb hasznosítási for
mák számbavételével együtt.
$] HOVĘGOHJHV ELRPDVV]DKDV]QRVtWiVL
IRUPiN HOWpUĘ HQHUJLDLJpQ\Ħ KDWiVIRN~
NRQYHU]LyV~WMDLDODSYHWĘHQPHJKDWiUR]
zák a versenyképességüket és a környeze
ti fenntarthatóság mértékét (1iGXGYDUL
 $YLOODPRVHQHUJLDHOĘiOOtWiViQDN
KDWiVIRNDIDHVHWpQPH]ĘJD]GDViJL
PHOOpNWHUPpNHNQpOIHNHWHNĘV]pQHVH
WpQSHGLJ$OHJMREEKDWiVIRNRQHOĘiO
lítható villamos energiát a földgáztüzelés
V]ROJiOWDWMD  DELRJi]W]HOpVRV
hatásfokával szemben (%NL). A villa
PRVHQHUJLDWHUPHOpVJD]GDViJRVViJiWKD
WpNRQ\ViJiWMDYtWMDDNHOHWNH]ĘKXOODGpNKĘ
hasznosítása (%DUWD-XKiV] ). Az
energetikai célra termesztett növényeknél
az energiamérleget nagyban befolyásolja
a termelés színvonala, intenzitása, a hasz
QRVtWiVDEHJ\ĦMWpVpVDV]iOOtWiVLWiYROViJ
is. Az alapanyag tulajdonságai miatt a lo
gisztikai költségek és energiaráfordítások
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behatárolják az optimális üzemi méretet,
H]pUWQDJ\PpUHWĦELRPDVV]DDODS~HUĘ
PĦ OpWHVtWpVH JD]GDViJLODJ LUUDFLRQiOLV
Az NCsT háttértanulmányának tekinthe
WĘ3iOY|OJ\LiOWDOV]HUNHV]WHWWPĦKHO\WD
QXOPiQ\%DUyW¿HUHGPpQ\HLWDODSXOYpYH
DUUDDPHJiOODStWiVUDMXWKRJ\DW]HOĘ
DQ\DJRWD]HUĘPĦWĘOOHJIHOMHEE±NP
távolságból kívánatos beszállítani a fenn
tartható zöldáramtermelés céljából (Nem]HWL)HQQWDUWKDWy)HMOĘGpV7DQiFV).
A tanulmány prioritási listája alapján a fel
tételesen megújuló energiahordozók közül a
negyedik helyre sorolt fás szárú energetikai
ültetvények hasznosítását környezeti szem
pontból hátrányosnak tekintik. Az utolsó
KHO\UHVRUROWWĦ]LIDHUĘPĦYLIHOKDV]QiOiVD
DOHJNHGYH]ĘWOHQHEEPpJLVH]D]DODSDQ\DJ
DGMDDPHJ~MXOyYLOODPRVHQHUJLDWHUPHOpV
G|QWĘUpV]pW
A biomassza energetikai célú hasznosí
WiVDJD]GDViJLN|UQ\H]HWLV]HPSRQWRNRQ
túl a fenntarthatóság társadalmi területén
belül a vidékfejlesztési stratégia megha
tározó eleme is. Többen, köztük 6]iQWy
  valamint .iSRV]WDpV1DJ\ 
LVDELRPDVV]DKDV]QRVtWiVPXQNDKHO\WH
UHPWĘKDWiViWKDQJV~O\R]]iND]RQEDQD
gazdálkodás eredményessége érdekében
D]DODFVRQ\DEEPXQNDHUĘLJpQ\ĦQDJ\
PpUWpNEHQJpSHVtWHWWLSDUV]HUĦWHUPHOpV
DMHOOHP]Ę
A kialakult helyzetet legjobban Udovecz
 foglalta össze, aki szerint a termé
V]HWLHUĘIRUUiVRNPHJĘU]pVHPHOOHWWDYL
OiJpOHOPH]pVD]HQHUJLDV]NVpJOHWHJ\LGHMĦ
kielégítésére nincs a többség által elfogad
KDWyPHJROGiV(QQHNHOOHQpUHDELRPDVV]D
hasznosítási módok gazdasági, társadalmi,
környezeti értékelése, a lehetséges, minden
szempontból fenntartható megoldások ki
választása, a döntéshez szükséges objektív
elemzések elkészítése a szakma feladata.
A fás szárú energetikai ültetvény jogi
PHJKDWiUR]iVDD)90UHQGHOHW
ben történik, miszerint „meghatározott
fajú, illetve fajtájú fás szárú növényekkel lé

tesített, biológiai energiahordozó termesz
tését szolgáló növényi kultúra, amelynek
WHUOHWHD]PðWPHJKDODGMD´ &VDWiUL
 $MRJV]DEiO\NpWPĦYHOpVLIRUPiW
NO|QE|]WHWPHJ$]HJ\LNPĦYHOpVLIRUPD
a 15 évnél rövidebb vágásfordulójú, mes
WHUVpJHVIHO~MtWiVRVD]LQJDWODQQ\LOYiQ
tartás szerint „fásított terület”. A másik a
sarjaztatásos forma, amely során a terület
ÄV]iQWy´PĦYHOpVLiJ~DYiJiVIRUGXOyQHP
KDODGMDPHJD]pYHWNL]iUyODJQ\iUDNiF
pVIĦ]IDMRNEyOOpWHVOKHWLO\HQOWHWYpQ\
(*RFNOHUD).
A sajátos földhasználati formából adó
dóan az energetikai céllal termesztett
OWHWYpQ\HNQpOQHKp]DPĦYHOpVDOiYRQW
területek méretére vonatkozóan pontos és
naprakész adatot találni. A beadott tele
pítési és támogatási kérelmekre alapoz
va a fás szárú sarjaztatásos ültetvények
PpUHWpUĘODV]DNLJD]JDWiVLKLYDWDORNEDQ
rendelkeznek adatokkal. Az NCsT adatai
V]HULQWEDQKHNWiUU|YLGYiJiV
fordulójú faültetvény és 2122 hektár egyéb
energiaültetvény volt az országban. Gockler
E tanulmányában a 0H]ĘJD]GDViJL
6]DNLJD]JDWiVL+LYDWDO(MgSzH) adataira
KLYDWNR]YDEHQKHNWiUPHJ
YDOyVXOW OWHWYpQ\ WHOHStWpVpUĘO V]iPRO
EHPHO\QHNDYROWQ\iUDIĦ]
pVDDNiF$0H]ĘJD]GDViJLpV9LGpNfejlesztési Hivatalhoz 09+ V]HS
WHPEHULJEHpUNH]HWWWiPRJDWyKDWiUR
zatot szerzett kérelmek összterülete 6456
hektár sarjaztatásos ültetvény volt. Ezzel
szemben Németh és munkatársai 
HVDGDWDODSMiQPLQG|VV]HVHQ
KHNWiUIiVV]iU~HQHUJLDOWHWYpQ\UĘOWHV]
HPOtWpVWXJ\DQDNNRUV]LQWpQHUUHD]LGĘ
szakra vonatkozóan a .|]SRQWL6WDWLV]WLkai Hivatal (KSH) nyilvántartásában 2745
hektár szerepel (.RQGRU). Ekkor 420
fás szárú energetikai ültetvényt tartottak
nyilván (.RSiQ\LLQ 9iJY|OJ\L).
A területnagyság folyamatos növekedésé
nek gátat szabhat a telepítési támogatás
hiánya (2010 óta felfüggesztésre került),
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jelenleg az „ipari célú faültetvény” létesí
tése támogatott. A gazdák kockázatvállaló
hajlandóságát csökkenti a magas kilépési
korlát (ültetvény felszámolása) és a hosszú
WiY~SpQ]J\LHON|WHOH]ĘGpV
A fás szárú energianövények általános
MHOOHP]ĘMHD¿DWDONRULLQWHQ]tYQ|YHNHGpVD
többszöri sarjadzóképesség (a vágásforduló
LGĘWDUWDPD±pYN|]|WWYDQD]~MUDVDU
MDGiVN|YHWNH]WpEHQVDUMDV]WiVUDNHUO
VRU DEHWHJVpJHNNHOpVNiUWHYĘNNHOV]HP
EHQLHOOHQiOOyNpSHVVpJ$UiJiVpVKiQWiV
NiUEyONHOHWNH]ĘYDGNiUIRQWRVN|OWVpJWp
Q\H]ĘYpYiOKDWPLQWDKRJ\D]OWHWYpQ\
kerítéssel való védelme is. Szintén számot
WHYĘN|OWVpJNpQWMHOHQWNH]LND]OWHWYpQ\
felszámolásának költsége. Az energetikai
OWHWYpQ\WDONRWyIDIDMRNWHUPĘKHO\LJpQ\H
HOWpUĘHJ\PiVQDNQHPNRQNXUHQVHLKD
QHPNLHJpV]tWĘL$WHUOHWDGRWWViJDLQD
IDMRNWHUPĘKHO\LLJpQ\HLKDWiUR]]iNPHJD
WHOHStWKHWĘIDIDMWDKLEULGHNNOyQRNQ|YH
NHGpVLHUpO\HD]LGHiOLVQ|YĘWpUWD]SHGLJD
vágásfordulót. %iUiQ\  kiemeli, hogy
a magas hozamok elérésére szelektált, ne
PHVtWHWWKLEULGHNEHQNOyQRNEDQUHMOĘEL
ROyJLDLSRWHQFLiOFVDNDPHJIHOHOĘIDMWiUD
V]DERWWWHUPHV]WpVWHFKQROyJLiYDOpUKHWĘHO
illetve az ilyen szaporítóanyaggal jobban
OHKHWDWHUPĘKHO\SRWHQFLiOLVIDWHUPĘNp
SHVVpJpWLVNLDNQi]QLÄ3DQQyQLD´pVÄ,´
QHPHVQ\iUIDMWiNQ|YHNHGpVPHQHWYL]VJi
ODWDLVRUiQLJD]ROWDKRJ\DQ|YĘWpUIJJYp
nyében eltolódik a kulminációs csúcs. Minél
VĦUĦEEDWHOHStWpVLKiOy]DWDQQiOJ\RUVDEE
növekedésbeli visszaeséssel lehet számolni.
A Szent István Egyetemen Gyuricza és
PXQNDWiUVDL  több vágásfordulón át
HQHUJLDIĦ]OWHWYpQ\HNKR]DPYL]VJiODWiW
YpJH]WpN$]D]RQRVWHUPĘKHO\HQIRO\WD
tott fajtakísérlet során a fajták átlagai kö
zött 22,9% hozamkülönbség mutatkozott,
DOHJQDJ\REENO|QEVpJHOpUWHD
ot. A fajtahatás mellett az évjárat hatása
is hozamkülönbséget okoz azonos fajtán
belül, két vágásforduló hozamkülönbsé
JHHVHWHQNpQWHOpUWHDRW$KR]DPUD
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MHOHQWĘVKDWiVVDOYDQDQ|YpQ\WiSOiOiVD
PĦWUiJ\i]RWW NJKDQLWURJpQPĦWUiJ\D 
NtVpUOHWLFVRSRUWELRPDVV]DSURGXNWXPD
NDOKDODGWDPHJDNRQWUROOFVRSRU
tét (*\XULF]DHWDO-XQHNHWDO).
Lukács  vizsgálata rámutat, hogy a
domborzati viszonyok is hatással vannak a
hozamra: a sík területhez képest dombvi
GpNHQNLVHEEKR]DPpUWKHWĘHO9L]VJiODWD
VRUiQ DNiF HVHWpEHQ iWODJRVDQ RV
IĦ]QpORVQ\iUQiORVKR]DPN
lönbséget mért.
A betakarítás történhet egy menetben
vagy szakaszosan, ekkor a nagyobb nö
YHNHGpVL HUpO\Ħ IĦ] pV Q\iUIDMWiNQiO D
QHGYHVVpJWDUWDORP PDJDV ± N|
zött mozog (akácnál 35%), a vágásforduló
±pYN|]|WWYiOWR]LN$NiFQiOH]D]pUWpN
±pYD]DODFVRQ\DEEYiUKDWyKR]DPpV
a betakarítás költségessége következtében
ritkább betakarítás indokolt. Gazdasági
szempontból a vágásérett kort akkor éri el
HJ\OWHWYpQ\DPLNRUD]HJ\UHFV|NNHQĘ
fanövekmény összértéke megegyezik a rá
fordítások mértékével reálértéken, illetve
D]HOĘ]ĘpYHNQ|YHNPpQ\HLKH]YLV]RQ\tWYD
a hozam nem esik vissza olyan mértékben,
ami már elmarad a betakarítás utáni várha
WyQ|YHNPpQ\PHQQ\LVpJpWĘO$EHWDNDUtWiV
gyakorisága hatással van az ültetvény vár
KDWypOHWWDUWDPiUD$KRVV]DEELGĘWDUWDP~
vágásforduló a ritkább betakarítás miatt
Q|YHNYĘNRFNi]DWRWMHOHQW
Az eredmények rávilágítanak arra, hogy
DPHJIHOHOĘIDMWDNLYiODV]WiVDDODSYHWĘHQ
meghatározza az ültetvény hozamát és eb
EĘONLIRO\yODJDPHJWpUOpVLLGĘW7iSDQ\DJ
SyWOiViYDODKR]DPQ|YHOKHWĘpVD]pYMi
UDWKDWiVEyOLVN|YHWNH]ĘKR]DPLQJDGR]iV
kiegyenlítettebbé válik. A minél korábbi
megtérülés és a kockázat minimalizálása
pUGHNpEHQDJD]GiNQDND]LQWHQ]tYPĦ
velési forma alkalmazása a leginkább cél
UDYH]HWĘ
)HOYHWĘGLN D] D NpUGpV KRJ\ D NLWHWW
NHGYH]ĘWOHQ WiSDQ\DJEDQ V]HJpQ\HEE
a szántóföldi növénytermesztésre alkal
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matlan területeken a magas biológiai po
WHQFLiOODOUHQGHONH]ĘQHPHVtWHWWIDMWiNNDO
OHKHWHHUHGPpQ\HVJD]GiONRGiVWIRO\WDWQL
A környezeti fenntarthatóság szempontjá
EyONtYiQDWRVDEEH[WHQ]tYPĦYHOpVLIRUPD
gazdaságilag mennyire fenntartható?
$V]DNLURGDORPEDQIHOOHOKHWĘDEV]RO~W
száraz faanyagra számított hozamadatok
DWURWRQQDKD DWHUPpVWEHIRO\iVROyV]i
PRVWpQ\H]ĘPLDWWLJHQQDJ\V]yUiVWPX
WDWQDNQ\iU±RGWKDpYIĦ]±
RGWKDpYDNiF±RGWKDpY (%DLHWDO
*UDVVHOOLHWDOLQ*UDVVHOOL
±6]HQGUHL%DUNyF]\HWDO
LQ 3RSS ± 3RWRUL  '()5$ 
(UGĘV5pQHVLQ3RSS±3RWRUL
 5(..  *\XULF]D 
&VLSNpV).
$1<$*e60Ï'6=(5
A szakirodalmi adatok szolgáltak alapul a
számításokon nyugvó gazdasági modellkí
sérlethez, amelyben egy átlagos adottságú,
|QHUĘEĘOPHJYDOyVXOyOWHWYpQ\M|YHGH
lemhelyzete kerül vizsgálatra (az értékek
nettó értékek). A forgatókönyvek felállítása
D]HONpV]OWSpQ]iUDPYDULiFLyNpVDOHKHW
VpJHVWHUPĘKHO\LDGRWWViJRNHJ\PiVKR]
rendelésével történt.
Az így kapott modellben a nyár és a
IĦ]IDIDMRNWHUPHV]WpVWHFKQROyJLiMDKR
zamadatai alapján egy intenzív és egy
H[WHQ]tYPĦYHOpVLPyGDNpWIpOHWHFKQR
OyJLiKR]WDUWR]yHOWpUĘN|OWVpJV]tQYRQDO
került meghatározásra. A növénytermesz
WpVLPXQNDPĦYHOHWHNN|OWVpJHLQHNPHJ
állapításához a Nemzeti Agrárkutatási
pV ,QQRYiFLyV .|]SRQW 0H]ĘJD]GDViJL
*pSHVtWpVL,QWp]HWpQHNadatai szolgáltak
kiindulópontul. A gazdasági modell pénz
ügyi kalkulációja során a forgatókönyvek
HOWpUĘKR]DPpVN|OWVpJDGDWDLQDNIHOKDV]
nálásával a halmozott eredmény tizenöt
pYHVLGĘWDUWDPUDNHUOWNLV]iPtWiVUDDPL
DKLSRWp]LVHQNpQWHOWpUĘPHJWpUOpVLLGĘ
DODNXOiViWpVDM|YHGHOPH]ĘVpJváltozását
V]HPOpOWHWL$]LJpQ\EHYHKHWĘWiPRJDWiVRN

energetikai ültetvények versenyképességé
re gyakorolt hatása is bemutatásra kerül.
A beruházáselemzésnél használatos, a jö
YĘEHOLSpQ]iUDPRNMHOHQpUWpNHLQHNGLV]
NRQWiOiVVDOW|UWpQĘPHJKDWiUR]iViYDOa
SpQ]LGĘpUWpNYiOWR]iViQDNDPHJWpUOpVL
LGĘUHNLIHMWHWWKDWiVDKDWiUR]KDWyPHJ(Q
nek megállapításában a Magyar Nemzeti
BankLQÀiFLyVSURJQy]LVDLMHOHQWpVHLpVD]
ÈOODPDGyVViJ.H]HOĘ.|]SRQW=UWreferen
ciahozamai, adatai szolgáltak támpontul.
A kapott gazdasági modellszámítások ered
ménye adja az alapot a gazdasági és kör
nyezeti fenntarthatóság összefüggéseinek
vizsgálatához.
Az energetikai megközelítéssel a hipoté
zisek gazdaságossága mellett a környezeti
fenntarthatóság érvényesülésének mértéke
határozható meg.
(5('0e1<(.
Az energetikai ültetvényekkel kapcso
ODWRV OHJQDJ\REE N|OWVpJWpQ\H]Ę D WHOH
pítés, aminek legmeghatározóbb tétele a
szaporítóanyag anyagköltsége, ez a dug
YiQ\LOOHWYHFVHPHWHIHMOHWWVpJpWĘOIJJĘHQ
változik, a tapasztalat szerint mindhárom
IDIDMQiO)WGEiUWyOLQGXO7HNLQWHWWHO
DUUDKRJ\DWHOHStWpVLJHQQDJ\WĘV]iPN
O|QEVpJJHOLVW|UWpQKHW Q\iU±
IĦ]±DNiF±GE
KD H]pUWH]DN|OWVpJWpQ\H]ĘLVV]pOHVViY
ban mozog (/LHEKDUG). A kerítés lé
tesítésének költsége a terület nagyságától
pVDWiEODDODNMiWyOLVIJJD])WP
LOOHWYH)WKDIDMODJRVN|OWVpJHJ\
tízhektáros terület átlagos egységnyi beru
házásigényének felel meg. További költség
DI|OGKDV]QiODW )WKD YDODPLQWD
WHOHStWpVJpSLpVpOĘPXQNDN|OWVpJH 
)WKD $]OWHWYpQ\HNpOHWFLNOXViQDNYp
gén a felszámolási költség is megjelenik
)WKD 
$PRGHOOEHQD±GEKDWĘV]i
P~WHOHStWpVWN|YHWĘHQHJ\pYJ\|NHUHVHGpV
XWiQDKDUPDGLNpYEHQNHUOVRUD]HOVĘ
EHWDNDUtWiVUD$]iOORPiQ\IHMOĘGpVHPLDWW
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D]HOVĘEHWDNDUtWiVNRUDKiURPpYiWODJRV
KR]DPiQDNDPiVRGLNEHWDNDUtWiV
kor a két év átlagos terméseredményének
DDDKDUPDGLNEHWDNDUtWiVWyONH]GĘ
GĘHQDEHiOOWOWHWYpQ\KR]DPPHQQ\LVpJH
±RGWKDpY V]HUHSHO
A többéves termelési cikluson belül eltér
DNO|QE|]ĘpYHNN|OWVpJV]HUNH]HWHÈUEH
vétel és szállítási költség csak a betakarítás
)WKD pYHLEHQMHOHQWNH]LN$]
OWHWYpQ\IHQQWDUWiViQiOH[WHQ]tYPĦYH
lésnél nincs tápanyagpótlás és kizárólag
mechanikai gyomirtás történik (tárcsázás,
)WKDPĦYHOHW ,QWHQ]tYPĦYHOpVQpO
WHOHStWpVNRUpVDEHWDNDUtWiVWN|YHWĘpYEHQ
HJ\YHJ\V]HUHVJ\RPLUWiVUD )W
KD pVNJKD13.WiSDQ\DJ
YLVV]DSyWOiVUDNHUOVRU )WKD 
A fenntartási költségekben további eltérés
DKR]DPRNWyOIJJĘV]iOOtWiVLN|OWVpJHNQpO
jelentkezik.
$WHUPHOpVLpUWpNV]iPtWiViQiODIĦ]pV
a nyár fafajok szakirodalomban szerep
OĘKR]DPDGDWDLQDNDOVypVIHOVĘpUWpNHL
±RGWKD pVDEHV]iOOtWRWWIDDSUtWpN
20 )WRGWiWYpWHOLiUUDOV]HUHSHOQHN
$WiPRJDWiVRNDWLOOHWĘHQD|VDGDWRN
szerint 143 euró területalapú támogatás
és a zöldítési program keretében 81,3 euró
YROWLJpQ\EHYHKHWĘH]|VV]HVHQHXUy
YDJ\LV)WKDWiPRJDWiVWMHOHQW
A szállítási költség mértéke a biomassza
DODFVRQ\HQHUJLDVĦUĦVpJHPLDWWNLHPHONHGĘ
fontosságú. Nagyságát a szállítási távol
ság mellett a termésátlag és a biomassza
víztartalma határozza meg, értéke három
HOWpUĘ V]iOOtWiVL WiYROViJQiO 
NP LVNLV]iPtWiVUDNHUOW$Q\iUpVIĦ]
energiaültetvényeknél problémát jelent a

magas víztartalom, ahol betakarításkor,
pOĘQHGYHViOODSRWEDQIHOHWWLYt]WDUWD
lom sem ritka. Szakaszos betakarítással,
HOĘWiUROiVVDORVYt]YHV]WpVpUKHWĘHO
Támpontul a Magyar Cukor Zrt. kaposvári
cukorgyárának beszállítói adatai szolgáltak
(1. táblázat).
A magas víztartalommal betakarított
Q\iUpVDIĦ]HVHWpEHQPHUOIHODNpUGpV
KRJ\pUGHPHVHHOĘWiUROiVVDOV]iUDGiVW
N|YHWĘHQDODFVRQ\DEEYt]WDUWDORPPDOV]iO
OtWDQLD]DSUtWpNRW$EHN|YHWNH]ĘRV
Yt]YHV]WpVQHNN|V]|QKHWĘHQPLQWHJ\
kal csökken a hektárra vetített szállítási
N|OWVpJ NP±)WWNP±)WW
NP±)WW $IDMODJRVN|OWVpJHN
növekedése miatt nagyobb szállítási távol
ságnál és magasabb hozamoknál indokolt
D]HOĘWiUROiV
.|OWVpJHORV]OiVWHNLQWHWpEHQRVYt]
tartalomnál, a kétéves termelési ciklusra ve
WtWYHDEHWDNDUtWiVN|OWVpJpQHN±DUi
nya a legnagyobb, amíg a szállítási költség
±N|]|WWPR]RJ$V]iOOtWiVLN|OWVpJHN
V]pOVĘpUWpNHLN|]|WWLV]iPRWWHYĘNO|QE
ség a szállítási távolságokkal és a hozamok
különbségével magyarázható. Kijelenthe
WĘKRJ\DN|OWVpJQHPV~O\DDODFVRQ\DEE
WHUPpViWODJHVHWpEHQNLVHEEMHOHQWĘVpJĦ
$NpWpYHVYiJiVIRUGXOyN|VV]N|OWVpJHO
RV]OiViEDQ D WHUPĘI|OG KDV]QiODWiQDN
GtMD±N|]|WWDODNXOPtJDPĦYHOpVL
N|OWVpJHN±RVDUiQ\WNpSYLVHOQHN
A bevételi és kiadási oldal adatainak
birtokában elkészített pénzáramszámítás
jól szemlélteti a költségek és a bevételek
FLNOLNXVViJiW$KR]DPDGDWRNNpWV]pOVĘ
pUWpNpQHNIHOKDV]QiOiViYDOpVDNpWPĦ
velési forma költségviszonyainak megál

1. táblázat
$IDDSUtWpNIDMODJRVV]iOOtWiVLN|OWVpJHKiWUDELOOHQđVPóUDNWHUğNDPLRQQDO
Szállítási költségek
Fuvardíj, Ft/t
Útdíj, Ft/t
Összesen, Ft/t
Forrás: Magyar Cukor Zrt., 2015

20 km

50 km

100 km

547

1 077

1 852

25

110

200

572

1 187

2 052
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ODStWiViYDOHJ\IHOVĘpVHJ\DOVyEHYpWHOL
és kiadási érték állapítható meg. Ennek a
QpJ\V]pOVĘpUWpNQHNDVHJtWVpJpYHONHUOW
felállításra az energetikai ültetvények vár
ható megtérülési idejét meghatározó négy
forgatókönyv. Az éves pénzáramadatok
felhasználásával az ültetvények több vá
gásfordulót átfogó, tizenöt éves halmozott
eredményének bemutatásával a megtérü
OpVLLGĘYiOWR]iVDLVpU]pNHOWHWKHWĘ
A meghatározott négy forgatókönyvhöz
PĦYHOpVLpVWHUPĘKHO\LDGRWWViJRNLVUHQ
GHOKHWĘNDKROMHOOHP]ĘHQDKLSRWp]LVHN
KR]DPN|OWVpJYLV]RQ\DLMHOOHP]ĘHN
+7HUPHOpVLN|OWVpJ DOVyNV]|E 
7HUPHOpVLpUWpN IHOVĘNV]|E  Alacsony,
H[WHQ]tYPĦYHOpVLN|OWVpJPHOOHWWPDJDV
WHUPpViWODJ D My WHUPĘNpSHVVpJĦ NHG
YH]ĘDGRWWViJ~WHUOHWHNMHOOHP]ĘMHDKRO
viszonylag alacsony ráfordítással is kiemel
NHGĘHUHGPpQ\HNpUKHWĘNHO
+7HUPHOpVLN|OWVpJ IHOVĘNV]|E 
7HUPHOpVLpUWpN DOVyNV]|E Ebben az
esetben magas ráfordítás mellé alacsony
hozam társul. Ez egyrészt olyan, megfele
OĘDGRWWViJ~LQWHQ]tYPĦYHOpVĦWHUOHWQpO
IRUGXOKDWHOĘDKROD]DGRWWWHUPHOpVLFLN
OXVEDQDNHGYH]ĘWOHQN|UOPpQ\HN LGĘMi
rás, vadkár) miatt gyengébb terméshozam
jelentkezik. A másik lehetséges ok, ha az
LQWHQ]tYMHOOHJEĘODGyGySyWOyODJRVUiIRU
dítások hatékonysága csökken: a kultúra
termesztéstechnológiai problémák, nem
PHJIHOHOĘIDMWDYiODV]WiVYDJ\NOVĘN|UO
mények (pl. magas vízállás) miatt nem tudja
KDV]QRVtWDQLNHOOĘNpSSHQDUiIRUGtWiVW(]
DOHJNHGYH]ĘWOHQHEEIHOYHWpV
+7HUPHOpVLN|OWVpJ DOVyNV]|E 
7HUPHOpVLpUWpN DOVyNV]|E  A harmadik
HVHWEHQD]H[WHQ]tYPĦYHOpVPHOOpDODFVRQ\
WHUPpVHUHGPpQ\MiU(]RO\DQNHGYH]ĘWOHQ
DGRWWViJ~WHUOHWHNUHMHOOHP]ĘDPHO\HNHQ
DNHGYH]ĘWOHQWHUPĘKHO\DGWDN|UOPpQ\HN
PHOOpQHPPHJIHOHOĘWHUPHV]WpVWHFKQR
OyJLDIDMWDYiODV]WiVSiURVXO$]H[WHQ]tY
PĦYHOpVPLDWWD]OWHWYpQ\WDONRWyIDIDM
LJpQ\HLQLQFVHQHNPHJIHOHOĘHQNLHOpJtWYH

+7HUPHOpVLN|OWVpJ IHOVĘNV]|E 
7HUPHOpVLpUWpN IHOVĘNV]|E  A negye
GLNIHOYHWpVWLSLNXVDQD]LQWHQ]tYPĦYHOpV
ismérve, amikor is a magas költségszínvo
nalon viszonylag nagy biztonsággal magas
WHUPpVKR]DPpUKHWĘHO(]DPĦYHOpVLIRUPD
DNHGYH]ĘDGRWWViJ~WHUOHWHNHQDOHJKD
WpNRQ\DEEGHHJ\HVNHYpVEpNHGYH]ĘWOHQ
területeken is sikerrel alkalmazható.
$PHJWpUOpVLLGĘYiOWR]iVDDSpQ]
LGĘpUWpNpQHN¿J\HOHPEHYpWHOpYHO
A hosszú távú beruházás döntéshozatalá
QiOIRQWRVDSpQ]LGĘpUWpNpYHOLVNDONXOiOQL
A nettó jelenérték mint dinamikus mutató
szám az egyes évek nettó pénzáramlásainak
egyenlege jelenértéken számítva (Fazekas
HW DO ). A kalkulációban a tizenöt
pYHVLGĘWDUWDPUDpYLRVHOYiUWKR]DP
V]HUHSHO D YL]VJiOW LGĘV]DN YpJpQ QXOOD
maradványértékkel. Az energetikai ültet
YpQ\YiUKDWypOHWWDUWDPD±pYH]pUWD
pénzügyi kockázatviselés szempontjából a
beruházás elvárható megtérülési idejének
a hetedik év (harmadik betakarítás éve)
WHNLQWKHWĘ
Az 1. ábra a modell diszkontált hal
mozott eredményét mutatja be a várható
nettó pénzáramlások jelenértékével és a
EHUXKi]RWW|VV]HJHNNHO H[WHQ]tYLQWHQ]tY 
$NHWWĘ|VV]HJHDGMDDEHUXKi]iVQHWWyMH
OHQpUWpNpW$IRUJDWyN|Q\YHNÄ;´WHQJHO\
(évek száma) metszéspontja a diszkontált
PHJWpUOpVLLGĘWKDWiUR]]DPHJNPV]iO
lítási távolságra vonatkoztatva. A modell
NpWV]pOVĘpUWpNpWD+pVD+KLSRWp]LVHN
DGMiND+IRUJDWyN|Q\YPDJDVWĘV]iP~
LQWHQ]tYPĦYHOpVD+IRUJDWyN|Q\YD]
DODFVRQ\WĘV]iP~H[WHQ]tYPĦYHOpVLPyG
eredményét szemlélteti.
A támogatás diszkontált halmozott
értéke külön is ábrázolásra került. A tá
mogatások összege más növénykultúra
esetén is lehívható, nem feltétele ener
getikai ültetvény létesítése. Az ültetvény
JD]GDViJLIHQQWDUWKDWyViJiWLOOHWĘHQSRQ
tosabb kép alakítható ki, ha a pénzáramba
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1. ábra
)iVV]iU~HQHUJHWLNDLOWHWYpQ\NXPXOiOWSpQ]J\LHUHGPpQ\HNPV]iOOtWiVLWiYROViJQiO

Forrás: saját szerkesztés, 2017

pVDPHJWpUOpVLLGĘEHQLQFVDWiPRJDWiV
összege belekalkulálva. Ez az 1. ábrán a
hipotézisek kumulált eredményének és a
támogatás halmozott értékének a metszés
pontjában található. A H1. és a H4. számú
hipotéziseknél ez a hatodik és a nyolca
dik évre, vagyis a harmadik és a negye
GLNEHWDNDUtWiVLGHMpUHWHKHWĘ$YL]VJiOW
LGĘV]DNEDQDPiVLNNpWKLSRWp]LVQpOH]D
„fenntartható vagy alternatív megtérülés”
nem következik be. A támogatás értékével
is kalkulálva a feltételezett beruházások
közül a két magas hozamú hipotézis be
ruházása egy vágásfordulóval korábban,
már a második betakarítással megtérül.
Alacsony hozamnál a költségek színvo
QDOiWyOIJJĘHQDPHJWpUOpVDYL]VJiOW
LGĘV]DNYpJpQMHOHQWNH]LNDWL]HQHJ\HGLN
és a tizenötödik évben.
A négy forgatókönyv 15. évben elért
halmozott értéke 50 km szállítási távolság
esetén:
+)WKD
+±)WKD
+)WKD
+)WKD
WiPRJDWiVKDOPR]RWWGLV]NRQWiOWpUWpNH
)WKD

Az „alternatív” támogatási összeg nélküli
PHJWpUOpVEĘONLLQGXOYDD]RNDIRUJDWy
könyvek fogadhatók el hosszú távon pénz
ügyileg fenntarthatónak, amelyek a hét
éves megtérülés mellett a 15. évben 723 737
forint feletti eredményt hoznak. Ennek a
NULWpULXPQDNDQpJ\IRUJDWyN|Q\YEĘODNpW
intenzív verzió (H1, H4) felel meg: ezekben
a támogatás összértékén felül 1 913 197 Ft és
1 435 373 Ft, azaz évente átlagosan 127 546
)WpV)WHUHGPpQ\pUKHWĘHOKHNWi
ronként. Ez azt jelenti, hogy tizenöt éven
át minden érték és mutató optimális, és
a hozamok a szakirodalomban található
PD[LPiOLVpUWpNHNV]HULQWDODNXOQDN,O\HQ
HUHGPpQ\WHUPHOĘNpSHVVpJDKDJ\RPiQ\RV
szántóföldi növénytermesztésre alkalmat
lan területeken még annak ellenére is meg
NpUGĘMHOH]KHWĘKRJ\DIiVV]iU~Q|YpQ\HN
tápanyagigénye eltér a szántóföldi növény
kultúrákétól.
A korábban már ismertetett szállítási
költség vonatkozásában a kumulált érték
DKR]DPV]HPSRQWMiEyOIHOVĘNV]|EpUWpNĦ
H1. forgatókönyv esetében a három szállí
tási távolságnál eltér ugyan, de a megté
UOpVLLGĘEHQQHPMHOHQWYiJiVIRUGXOyQ\L
eltolódást.
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+NP)WKD
+NP)WKD
+NP)WKD
A hozam, a támogatások és a termelé
si költségek eredményességre gyakorolt
hatása mellett az ilyen hosszú távú befek
tetésnél fontos kiemelni a pénzügyi kör
nyezet adta kockázat várható mértékét is.
A iEUDa vizsgált energetikai faültetvé
nyeket adó fafajok nominális és diszkontált
halmozott eredményét szemlélteti a két
V]pOVĘpUWpNNHOEtUyIRUJDWyN|Q\YQpO +
pV+ NPHVV]iOOtWiVLWiYROViJQiO
Itt szemléletesebb a diszkontálás okozta
YiOWR]iVPLQGDPHJWpUOpVLLGĘEHQPLQG
a várható eredmény értékének tekinteté
EHQ-yOOiWKDWyKRJ\DNO|QEVpJD]LGĘ
HOĘUHKDODGWiYDOQĘPDJDVDEEpUWpNHNQpO
QDJ\REEDV]iPV]HUĦNO|QEVpJD]ROOy
jobban kinyílik. A tizenötödik évben a re
iOpUWpNDPDJDVDEEpUWpNĦKLSRWp]LVHNQpO
mintegy fele a halmozott nominális ered
ménynek. Az intenzív termesztést feltéte
OH]Ę+pV+IRUJDWyN|Q\YHNQpODJ\RUV
PHJWpUOpVPLDWWDPHJWpUOpVLLGĘEHQ
illetve a pénzáram különbségében nincs
V]iPRWWHYĘNO|QEVpJ(]DSpQ]J\LNRF
kázatot csökkenti.

$]HQHUJHWLNDLOWHWYpQ\HN
energiaegyenlege
A fás szárú, sarjaztatásos ültetvényléte
VtWpVD]HOVĘGOHJHVELRPDVV]DWHUPHOpVHHO
VĘVRUEDQDPHJ~MXOyHQHUJLDIRUUiVRNPLQpO
V]pOHVHEEN|UĦKDV]QiODWiUDWHWWHUĘIHV]tWp
VHNHJ\LNHUHGPpQ\H(]pUWV]NVpJV]HUĦ
DIHQQWDUWKDWyViJiWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘN
HOVĘVRUEDQD]HQHUJLDHJ\HQOHJYL]VJiODWD
Az egyik ilyen mutatószám a megtermelt
és a termeléshez, illetve hasznosításhoz
felhasznált energia különbsége, a másik az
HQHUJLDRXWSXWpVLQSXWKiQ\DGRVD HQHU
giahányados).
A használatos energetikai mutatószá
mok ugyan konkrét esetekben megbe
FVOKHWĘNGHHOVĘVRUEDQDPH]ĘJD]GDVi
gi termelés kiszámíthatatlansága miatt a
fás szárú sarjaztatásos primer biomassza
energiatermelésére nem lehet a környezeti
fenntarthatósággal kapcsolatos általános
pUYpQ\Ħ N|YHWNH]WHWpVHNHW OHYRQQL $]
életciklust átfogó, hosszú távú energeti
kai kalkulációt nehezítik az ültetvények
közötti hozamkülönbségek, ami miatt az
HOĘiOOtWRWWHQHUJLDPHQQ\LVpJHLJHQV]pOHV
sávban mozog.

2. ábra
)iVV]iU~HQHUJHWLNDLOWHWYpQ\WL]HQ|WpYHVQRPLQiOLVpVGLV]NRQWiOW 39 HUHGPpQ\HNP
szállítási távolságnál

Forrás: saját szerkesztés, 2017
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2. táblázat

)iVV]iU~HQHUJHWLNDLOWHWYpQ\HNHQHUJLDKR]DPD
.LYiOyWHUOHWHQ
Akác

Nyár

.HGYH]đWOHQ
WHUOHWHQ

)ğ]

Akác

Nyár

)ğ]

Intenzív

Energia output/input hányados

6,8

9,7

10,1

2,3

3,2

3,1

Extenzív

Energia output/input hányados

13,0

17,8

18,5

4,7

6,2

6,1

Forrás: Hajdú, 2009 in Vágvölgyi, 2013

A betakarított faapríték víztartalma
QHPFVDNDIĦWĘpUWpNUHKDQHPDV]iOOtWiV
IDMODJRVN|OWVpJpUHpVDV]pQGLR[LGNLER
csátására is hatással van. A termelés során
MHOHQWNH]ĘHVHWOHJHVNHGYH]ĘHQHUJLDPpUOHJ
DPDJDVYt]WDUWDORPPDOW|UWpQĘKDV]QRVt
tás, szállítás következtében romolhat.
$YpJIHOKDV]QiOiVPyGMDLVDODSYHWĘHQ
meghatározza a hasznosulás mértékét.
A konverziós hatékonyság miatt az energe
tikai ültetvény energiahányadosának leg
alább négyszeres értékkel kell rendelkeznie
ahhoz, hogy ugyanannyi hasznos (villa
mos) energiamennyiség keletkezzen, mint
amennyi befektetett fosszilis energiameny
nyiség került felhasználásra az alapanyag
HOĘiOOtWiViUDPDQLSXOiOiViUD
+DMG~  50 km szállítási távolságra
kalkulált energiaegyenleggel kapcsolatos
kutatási eredményeit a  táblázat tartal
mazza. Ezek alapján elmondható, hogy azo
NRQDNHGYH]ĘWOHQHEEWHUPĘWHUOHWHNHQ
ahol az energetikai ültetvények telepítését
sokan szorgalmazzák, még a környezeti
V]HPSRQWEyOIHQQWDUWKDWyEENHGYH]ĘEE

HQHUJLDKiQ\DGRVVDOEtUyH[WHQ]tYPĦYHOpV
energiahányadosa sem haladja meg szá
PRWWHYĘHQDNRUiEEDQPHJiOODStWRWWQpJ\
V]HUHVpUWpNHWD]LQWHQ]tYPĦYHOpVpUWpNH
el sem éri azt.
Kiváló, más hasznosításra is alkalmas
WHUOHWHNHQD]HQHUJLDKiQ\DGRVH[WHQ]tY
PĦYHOpVQpONHGYH]ĘD]LQWHQ]tYPĦYHOpV
nél az energiahányados alacsonyabb, ami
a pótlólagos ráfordítások energetikai szem
pontból alacsonyabb megtérülését jelenti.
A modell alapján elmondható, hogy az
H[WHUQiOLVKDWiVRNPLDWW|NROyJLDLODJNHG
YH]ĘWOHQLQWHQ]tYPĦYHOpVVHOPDJDVDEEKR
]DPHQHUJLDKR]DPpUKHWĘHODODFVRQ\HQHU
giahányados mellett. Amíg ez a gazdasági
fenntarthatóság szempontjából elfogadható,
addig a környezeti fenntarthatóság oldaláról
QHP([WHQ]tYPĦYHOpVXJ\DQPHJIHOHOD
környezeti fenntarthatóság elvárásainak,
de az alacsonyabb termésátlag miatt hosszú
távon gazdaságilag nem fenntartható az ül
tetvény. A gazdasági és környezeti fenntart
hatóság követelményeinek egyszerre egyik
PĦYHOpVLPyGVHPIHOHOPHJ

)255È6081.È.-(*<=e.(
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JRQV]pQKLGURJpQHNNLHJpV]tWĘMHNpQW0DJ\DU(QHUJHWLND  ±SS±  'ʋʐʛʃ/ (2009): Fenntartha
WyViJLNLKtYiVRNpVDELRPDVV]DDODS~HQHUJLDWHUPHOpV*D]GiONRGiV  ±SS±  'ʋʐʛʃ/ (2010):
$ELRPDVV]DDODS~HQHUJLDWHUPHOpVpVIHQQWDUWKDWyHQHUJLDJD]GiONRGiV0DJ\DU7XGRPiQ\  ±
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The main goal of this article is to determine the economic and environmental
VXVWDLQDELOLW\RIVKRUWURWDWLRQFRSSLFH 65& KDUYHVWHGRQDWZR\HDUF\FOHE\HVWDEOLVKLQJ
a model based on secondary data. In general, these energy plantations are attempts to
GRDQH[WHQVLYHV\OYLFXOWXUDOZRUNLQDQLQWHQVLYHSURGXFWLRQV\VWHPZKLOHPHHWLQJWKH
UHTXLUHPHQWV RI HFRQRPLF DQG HQYLURQPHQWDO VXVWDLQDELOLW\ DW WKH VDPH WLPH )RXU
scenarios were established based on land characteristics and production intensity. The
DQDO\VLVRIWKHFXPXODWLYH¿QDQFLDOUHVXOWVRIWKHVHK\SRWKHVHVRYHUVHYHUDOSURGXFWLRQ
F\FOHV DWRWDORI\HDUV VKRZVWKHHɣHFWRIWUDQVSRUWDWLRQVFRVWV\LHOGVDQGSURGXFWLRQ
PHWKRGVRQWKHUHWXUQWLPHDQGWKHHɣHFWRIWKHWLPHYDOXHRIPRQH\RQWKHLQYHVWPHQW
From the established model, it can be concluded that short rotation coppice plantations
FDQPHHWWKHUHTXLUHPHQWVRIHLWKHUHFRQRPLFRUHQYLURQPHQWDOVXVWDLQDELOLW\EXWQRW
ERWKDWWKHVDPHWLPH:LWK65&SODQWDWLRQVEHLQJDFRQGLWLRQDOO\UHQHZDEOHUHVRXUFH
WKH UHWXUQ RI DQQXDO LQSXWV SUHVHQWV ERWK D ¿QDQFLDO DQG DQ HQHUJHWLF ULVN GXH WR WKH
XQSUHGLFWDELOLW\ RI WKH SURGXFWLRQ 7KLV IDFW SXWV 65&V DW D FRPSHWLWLYH GLVDGYDQWDJH
against conventional renewable energy resources.
0$,15($6216)25-2,1,1*352'8&(56¶25*$1,6$7,21$1'7+(,5
,1)/8(1&(217+(0$5.(7$&7,9,7<2)7+(3$57,&,3$176
By: Kovács, Zoltán
.H\ZRUGVVDOHPRWLYDWLRQVHUYLFHVSURGXFHURUJDQLVDWLRQIUXLWDQGYHJHWDEOHV
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

Producer organisations (POs) in the leading vegetable and fruit producing European
Union (EU) Member States have a key role in the coordination of product path; their
PDUNHWVKDUHH[FHHGVDQGLQVRPHFRXQWULHVHYHQUHDFKHV7\SLFDOO\WKHPDUNHW
VKDUH RI WKHVH RUJDQLVDWLRQV LV UDWKHU ORZ DURXQG  LQ WKRVH FRXQWULHV ± LQFOXGLQJ
+XQJDU\±ZKLFKMRLQHGWKH(8IURPRQZDUGV&RQVLGHULQJWKHFXUUHQWVLWXDWLRQRI
the sector, however, it is necessary to strengthen the position of producer organisations.
([SORULQJWKHUHDVRQVDQGPRWLYDWLRQVEHKLQGHQWHULQJWKHVHW\SHVRISDUWQHUVKLSVDQG
conducting sales through these organisations can be a very useful addition to this. This is
the main objective of the present study.
7KHUHVXOWVRITXHVWLRQQDLUHVXUYH\FDUULHGRXWDPRQJWKHPHPEHUVRI3$35,.$.(57
TÉSZ Producer Organisation Ltd have shown that the main motivation for farmers to enter
the cooperation is the possibility of reducing risks regarding sales. Another important
PRWLYH LV WKH SRWHQWLDO H[SORLWDWLRQ RI RWKHU VHUYLFHV RɣHUHG E\ WKH RUJDQLVDWLRQ 7KH
VXUYH\ KDV FRQ¿UPHG WKDW WKH JRRG SHUVRQDO UHODWLRQVKLSV KLJK OHYHO RI WUXVW DQG WKH
DYDLODELOLW\RIDORJLVWLFDOEDFNJURXQGZKLFKFDQDGDSWÀH[LEO\WRWKHQHHGVRIPHPEHU
farms, have the greatest impact in encouraging the members to sell their produce

