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Tudásközpont a bioenergetikai ágazatban1

DINYA LÁSZLÓ

Kulcsszavak: bioenergetikai tudásközpont, innovációs tudáshálózat.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola (KRF) 2006-2009 között egy tíztagú, bio- 

energetikai innovációs konzorcium munkáját koordinálta a „BIOENKRF” jelű kuta-

tási projekt megvalósításában, melyet az NKTH támogatott az „Asbóth Oszkár” húzó-

ágazati pályázati program keretében. A projekt eredményeként létrejött az a tudás-

központ, amely fontos szerepet vállalt a bioenergetikai ágazat hazai kialakulásának 

támogatásában. Az eredményekről és a program folytatásáról a Magyar Tudomány 

Ünnepe alkalmából 2009. november 9-én szervezett országos konferencián számol-

tak be a vezető kutatók. A tudásközpont és a ráépülő, nemzetközivé terebélyesedett 

tudáshálózat ma már különféle üzleti projekteket szervez és széles körű innovációs 

szolgáltatásokat végez. 

A BIOMASSZA TERMELÉSÉTŐL 
A KOMPLEX BIOENERGETIKAI 

RENDSZEREKIG

Az emberiség történelmének legna-
gyobb kihívásával szembesül, amikor a je-
lenlegi működési módjában fenntarthatat-
lan gazdaságot mielőbb fenntartható ala-

pokra kívánja helyezni. A sokak által „zöld 
gazdaság”-nak („green economy”) is neve-
zett új gazdaság megvalósulása a legtöbb 
jelenlegi gazdasági ágazatban technológi-
ai paradigmaváltást igényel („zöld techno-
lógiák”, „green technologies”), több ágazat 
eltűnését, és számos új ágazat születését is 
eredményezi. Mindez új („zöld”) szakmák 
(„green jobs”) tömeges megjelenését, az 
ilyen kvalifikációval rendelkezők iránti tö-
meges munkaerő-piaci igényt, valamint az 
átalakuló ágazatokban jelenleg dolgozók 
tömeges átképzését is jelenti. Az új ága-
zatok munkahelyteremtő hatása a kvalifi-
kációt nem igénylő munkakörökben is je-
lentős lesz, ami a vidéki munkanélküliség 
csökkentésével szociális problémák meg-
oldásához is hozzájárul. A szakképzéssel, 

továbbképzéssel foglalkozó intézmények 
számára ez azzal jár, hogy „zöld képzé-

si programok” kidolgozásával, indításá-
val kapcsolódhatnak a folyamatba. A „zöld 
technológiák” bevezetése sokszínű inno-

vációs megoldásokat is kíván, ez pedig a 
kutató-fejlesztő, innovációs szolgáltató 
szervezetek számára jelent komoly lehető-
ségeket. Az ilyen irányú növekvő igények 
kielégítéséhez értelemszerűen megfele-
lő személyi, tárgyi, infrastrukturális és 
szervezeti feltételek megteremtése az első 
lépés, és természetesen nagy előnyt élvez-
nek (egy rövid ideig!) azok az intézmények, 
amelyek ezekkel az alapokkal (előzmé-
nyekkel) már – legalább részben – rendel-
keznek (Dinya, 2009a).

A KRF (illetve jogelődje, a SZIE GMFK) 
oktatási-kutatási tevékenységében már 
több mint egy évtizede szerepel a környe-
zetgazdálkodás, a vidékfejlesztés, és érin-
tőlegesen a megújuló energiagazdálkodás 
is. Mindez 2004 után a prioritások élére 
került, amikor (a SZIE keretei közül önál-
lóvá válva) újra kellett fogalmazni a régiós 

1 A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott rendezvényen (Gyöngyös, 2009. november 9.) elhangzott előadás szerkesztett 
változata.
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küldetést. Ennek tömör mottója a követke-
ző: „Sikeres intézmény csak sikeres kör-

nyezetben létezhet!” Ezért hát a viszonylag 
sok problémával küzdő szűkebb környeze-
tünk, az Észak-magyarországi Régió szá-
mára kitörési pontokat jelentő ágazatok 
(megújuló energia, környezetipar, turiz-
mus) fejlődését segítő tudásközponti sze-
repet céloztuk meg, és ennek jegyében for-
máltuk át oktatási-kutatási programjain-
kat is.

Nagy lendületet adott munkánknak a 
2005 végén sikeresen elnyert NKTH-pá-
lyázatra épülő négyéves (2006-2009 kö-
zötti), BIOENKRF nevű program, amely-
nek fő célja egy bioenergetikai tudásköz-

pont és az arra épülő innovációs klaszter 
létrehozása volt. A program keretében ku-
tatási, fejlesztési, innovációs (K+F+I) fel-
adatok végrehajtása, félüzemi kísérleti 
háttér létrehozása és kiterjedt innováci-
ós hálózat kialakítása szerepelt a részle-
tes célok között, valamint a mindennek 
alapjául szolgáló tudásbázis, illetve tudás-

szolgáltatások kiépítése (1. ábra). A kutató-

munka horizontálisan a biomassza ener-

getikai hasznosításának mindhárom fő-

irányát magában foglalta (hőhasznosítás, 

biogáz előállítása, biohajtóanyagok), ver-

tikálisan pedig a bioenergetikai projek-

tek megalapozásához szükséges csatlako-

zó tudásmodulok mindegyikére kiterjedt 

(2. ábra). A kutatómunka irányelvei a kö-

vetkezők voltak:

- A már meglevő K+F+I eredmények le-

hető legszélesebb körű tudásbázisba gyűj-

tése (alapvetően a termék- és technológi-

ai innovációkra koncentrálva, mert fö-

lösleges újra „felfedezni” azt, ami már 

megvan).

- A kidolgozandó új megoldásokban 

nagy súlyt helyezni a piaci és rendszer-in-

novációra, mert ezek a bioenergetikai ága-

zat „hiánycikkei” (integrált rendszerek, ér-

tékláncok, üzleti modellek).

- Elismert hazai és külföldi szakértők 

bevonása a munkába (konzorciumon belül 

Dinya: Tudásközpont a bioenergetikai ágazatban

Dinya László egyetemi tanár, rektorhelyettes előadása közben
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és kívülről egyaránt), egyfajta tudásháló-
zat létrehozásával.

- Szoros kapcsolatrendszer kiépítése 
kezdettől fogva a potenciális piaci szerep-
lőkkel, partnerekkel, támogatókkal.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a bio-
massza hőhasznosítását célzó kutatások-
ra, mert a legnagyobb mértékű hazai tu-
dáshiányt ezen a területen tapasztaltuk. 

A programot megvalósító konzorcium és 
a köré kiépült hálózat felépítését a 3. ábra 
szemlélteti. A konzorciumi körből és a ko-
operáló partnerek köréből jött létre 2007-
ben a Bioenergetikai Innovációs Klaszter, 
amely ma már több mint 30 tagot számlál, 
és amelynek akkreditált klaszterré minő-
sítése folyamatban van. Körülötte helyez-
kednek el a klaszterrel napi kooperációs 
kapcsolatban levő partnerek, azon kívül 
pedig a stratégiai támogatók, akik bizo-
nyos területeken a bioenergetikai ágazat 
kiépülését jelentősen gyorsítani, segíteni 
tudják. Ez a hálózat minden irányban nyi-
tott, és a szereplők hálózati státuszok kö-
zötti „vándorlása” hálózaton belül az aktu-
ális projektekhez szükséges kooperációk, 
részvételi intenzitás függvénye.

A program 2009 szeptemberében ered-
ményesen zárult, pontosabban az elért 
eredmények alapján számos további irány-
ban folytatódik. Eredményei között szá-
mos szellemi termék (know-how, szolgál-
tatás, új termékek és technológiák, több 
mint 260 publikáció) található, és kiemel-
kedően fontos az a komplex rendszermo-

dell, amelynek „szellemében” – még ha ke-
vesen is hivatkoznak rá, de a különböző 
hazai projektekben egy az egyben vissza-
köszönni látjuk – megvalósuló programok 
végre nem az ágazat kiépülését kezdetben 
kísérő, programozott kudarc-sztorikként 
valósulnak meg (4. ábra). Fontosnak tart-
juk a modellben megjelenő, átfogó rend-
szerszemléletet: csak akkor lehet esélye 
egy projektnek, ha a modellben szereplő 

„tudásmodulok” mindegyikében megte-
remtik a tudásbázist. Saját erőből ez ritkán 
oldható meg, ezért javallott alkalmas tu-

dásszolgáltató szervezet (tudásközpont) 
bevonása. Miután feldolgoztuk a hazai bio- 

energetikai projektek médiatörténetét is, 
a számos kudarc közös jellemzőinél egye-
bek mellett megtalálható a rendszerszem-
lélet hiánya. Bármelyik tudásmodul, vagy 
a köztük levő kölcsönhatások figyelmen 
kívül hagyása az adott projekt „megbille-
nését” vonja maga után.

A TUDÁSBÁZIS, A 
TUDÁSSZOLGÁLTATÁSOK ÉS A 

TUDÁSHÁLÓZAT FOKOZATOS 

KIÉPÜLÉSE

A közvélekedéssel szemben a klasz-
terszervezés nem egyfajta EU-kezdemé-
nyezésű divathullám, amellyel támoga-
tást is lehet nyerni. Bár a puszta statiszti-
kai adatokból kiindulva akár még erre is 
gondolhatnánk:

- Míg 2005-ben Magyarországon össze-
sen 23 klaszter létezett, az Észak-magyar-
országi Régióban egy sem.

- Viszont 2009-ben Észak-Magyaror-
szágon 32 klasztert tartanak már nyilván 
(köztük a Régióban elsőként megalapí-
tott, Gyöngyösi Bionergetikai Innovációs 
Klasztert; Dinya, 2009b).

Mindamellett az is fontos tény, hogy a 
Régióban – jelentős mértékben a mi „kul-
túraterjesztő” és kezdeményező tevékeny-
ségünknek is köszönhetően – sikerült tu-
datosítani a következő EU-tapasztalatot:

- Egy régió versenyképességének alap-
feltétele, hogy ott minél több innovatív kis- 
és középvállalkozás működjön. (Az „inno-
vatív” jelző kiemelten hangsúlyos hazánk-
ban, mert ez a kategória sajnálatos módon 
ma még igen ritka.)

- A versenyképesség másik, nélkülözhe-
tetlen feltétele ezeknek a KKV-knek a szo-
ros, hálózati együttműködése.
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Nem véletlen, hogy a Régiónak az ener-
getikában, környezetiparban érdekelt 7 
klasztere közül ötben alapító tagok, illet-
ve a klaszter-menedzsmentnek is részesei 
vagyunk. Emellett hálózatfejlesztési kon-
cepciónk más típusú szerveződésekre is 
kiterjed, amelyeknek formáját alaptevé-
kenységük, a nekik szánt feladat határoz-
za meg (5. ábra).

A bioenergetikai ágazat szereplőinek 
érdekegyeztetésére és érdekképvisele-
tére alapítottunk közhasznú egyesülete-
ket (ÖKO-LAND Szövetség, Nemzeti Ag-

rárenergetikai Szövetség, Biomassza Ter-

mékpálya Szövetség, Magyar Klaszterek 
és Hálózatok Szövetsége), illetve részt vet-
tünk/veszünk az alapításukban és működ-
tetésükben. Csatlakoztunk az egész EU-t 
átívelő, 8 országot és 11 partnert magába 
fogadó bioenergetikai „mega-klaszterhez”, 
az FP-6 finanszírozású CENCE-program-
hoz („Connecting Energy Clusters Across 

Europe”), amely 2006-2009 között va-
lósult meg. És természetesen hálózatunk 
tagjai azok a szervezetileg is hozzánk kap-
csolódó egységek (kutatóintézetek, MTA 
kutatócsoport, oktató-kutató kft.), ame-
lyekkel együtt „hálózatok hálózataként”, 
a bioenergetikai ágazat érdekében mint-
egy 300 szereplőt mobilizálunk az üzleti, 
a köz- és a civil szférából.

A bioenergetikai tudásszolgáltatások ki-
építése a BIOENKRF és más programok 
keretében fokozatosan történt, illetve tör-
ténik (6. ábra). Hazai viszonylatban kissé 
rendhagyó a megközelítés, hogy az ágaza-
ti siker- és kudarc-sztorik szisztematikus 

feldolgozása volt a kiindulópontunk, és 
nem az adott területen eddig elért kutatási 
eredményeink. De tisztában voltunk vele, 
hogy piacképes megoldásokhoz csak ilyen 
úton juthatunk el. A tapasztalatok alapján 
már kidolgozhattuk rendszermodelljein-
ket. (Nemcsak az imént említett projekt-
szintű modellt, de a fenntartható energia-

gazdálkodás – és energiapotenciál – kor-
szerű megfogalmazását lehetővé tevő, és 
a mindezt a globális fenntarthatósági ki-
hívások rendszerébe illesztő modelleket 
is.)” Ezt követően jutottunk el odáig, hogy 
megfogalmazhattuk a félüzemi kísérleti 

infrastruktúra (biomassza fűtőmű, biore-
aktor, biodízelüzem, akkreditált bioener-
getikai laboratóriumi háttér) létesítésének 
specifikációit. És miközben folyamatosan 
gyarapodott a bioenergetikai tudásbázis, 
megindulhatott az erre alapuló innováci-

ós tudásszolgáltatás, főként saját alapí-
tású szerveződések keretei között. Sőt, az 
innováción túlmutató további projektek 

is körvonalazódtak (pl. a „természeti erő-
forrás-gazdálkodás” alapszak létesítése és 
indítása).

Az elmúlt évek szerteágazó munká-
ja nyomán nemcsak a KRF tevékenysége 
alakult át, hanem szervezeti felépítése is 
ehhez a misszióhoz idomult. Jól ismerve 
a hazai felsőoktatási intézményeket egy-
értelműen kijelenthető, hogy nincsen még 
egy intézmény, amelynek a tevékenységét 
ennyire átfogja az öko-szemlélet – nem 
alaptalanul nevezzük magunkat 2008-tól 
az ország első „zöld felsőoktatási intézmé-

nyének”. Meggyőződésünk, hogy mindez 
a Mátra szívében ráadásul sokkal hitele-
sebben hangzik, mint bármely nagyváros 
közepén. Ennek jegyében jött létre a Ter-
mészeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidék-
fejlesztési Kar.

A PROGRAM FOLYTATÁSA

A fentiekből kitűnik, hogy eddigi legna-
gyobb kutatási programunk zárása nem 

a befejezése, hanem a kezdete egy hosszú 
útnak, amelyen haladva – reményeink sze-
rint – hatékonyan tudjuk segíteni a hazai 
bioenergetikai ágazat kialakulását. Nem 
gondoljuk, hogy egyetlen tudásközpont 
elegendő lenne ennek a komplex terület-
nek a lefedéséhez. Ehhez olyan tudás-

Dinya: Tudásközpont a bioenergetikai ágazatban
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központok együttműködő hálózata szük-
séges, amelyek képesek valódi transzfer 
szerepet betölteni a gazdasági, politikai, 
civil szereplők és a kutatásban, innováci-
óban ténykedő szervezetek között. Ebből 
talán az is kiderül, hogy felfogásunk sze-
rint nem elegendő egy felsőoktatási intéz-
ményre kitenni a „tudásközpont” táblát, 
ha annak a tevékenységében nem talál-
ni meg az üzleti alapú innovációs szolgál-
tatások széles palettáját, és a kiterjedt, 
élő kapcsolatrendszert a gazdasági élet 
szereplőivel.

Előkészítés és megvalósítás alatt levő 
programjainkat az eddig megtett úttal 
összekapcsolva a 7. ábra mutatja be. 
Ezek a programok az alábbi fő irányok-
hoz kapcsolódnak:

- Innovációk, szellemi termékek fo-
lyamatos „előállítása” a piac igényei 
szerint.

- Hálózatok széles körű kiépítésének 
folytatása a bioenergetikai ágazat sze-
replőivel, hazai és nemzetközi téren 
egyaránt.

- Üzleti tudás-szolgáltatások, disz- 

szemináció, nemzetközi beágyazódás.
Érdemes néhány kulcsfontosságú 

programot külön is kiemelni. A MEGA-
zöldségprogramnak nevezett kezdemé-
nyezés tipikus példája a rendszerszemlé-
letű megoldásoknak (8. ábra). Valameny-
nyi érdekelt szereplő (beruházó MVM, 
faaprítékot előállítók, hulladékhő-hasz-
nosítók, kereskedelem, fogyasztók, fi-
nanszírozók) integrálása, a működőké-
pesség szakmai, szabályozási, szervezési 
feltételeinek biztosítása komplex feladat, 
amely gyakorlatilag termelési rendszer 
szintű szolgáltatásokat igényel. A kísér-
leti (pilot) rendszer megvalósítása a KRF 
tangazdaságának területén most indul, 
és arra a „Mátra Faapríték TÉSZ” elneve-
zésű integrációra alapul, amelyet az in-
tézmény hozott létre, több mint 40 me-

zőgazdasági vállalkozó részvételével, te-
lepített energiaerdőből évi 50 ezer tonna 
faapríték előállítására. A komplett rend-
szer telepítésével a hátrányos helyzetű 
térségek számos problémája enyhíthe-
tő (kihasználatlan helyi erőforrások be-
vonása, munkahelyteremtés, népesség-
megtartás stb.).

Ugyancsak fontos feladat olyan minő-
ségi tanúsítási rendszer szabványjellegű 
kidolgozása (NORMADOC-pályázat a TQ 
Consulting cég irányításával), amelynek 
eredményeként egy ÖKO-STANDARD 
elnevezésű szabványcsalád jelenik meg. 
Ennek segítségével a bioenergetikai pro-
jektek fenntarthatósági auditálása való-
sulhat meg, ami egyebek között elkerül-
hetővé teheti, hogy az ágazat versenykép-
telen technológiák rezervátumává váljon 
(9. ábra). Ez a projekt 2008-ban nyert 
NKTH-támogatást, miközben a vonat-
kozó EU-elvárások csak 2009 tavaszán 
jelentek meg, tehát bizonyos értelemben 
élenjáró a kezdeményezés.

Végezetül pedig komoly lépéseket te-
szünk nemzetközi hálózatunk további 
szélesítésére és a kooperáció ilyen irá-
nyú elmélyítésére: sikeres FP-7-es pá-
lyázatunk révén (RESGEN, „Renewab-
le Energy Regions”) egy négy EU-régiót 
átfogó stratégiai kezdeményezés ré-
szesei vagyunk (10. ábra). Ennek célja, 
hogy egységes metodika alapján mind 
a négy régió (Észak-Magyarország, 
Basque, Ostrobothnia, Cornwall) szá-
mára elkészítsük azt a 2020-ig szóló 
stratégiát, amely a régiók innovációs ka-
pacitásainak bevonásával lehetővé teszi 
a helyi energiapotenciálok maximá-
lis kiaknázását, és ezzel a régiók külső 
energiafüggőségének minimalizálását. 
A tervezési metodika kidolgozása és az 
Észak-magyarországi Régió fenntartha-
tó energiastratégiájának elkészítése a mi 
feladatunk (2009-2011 között).
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Hőenergia Biogáz Bio-üzemanyag

Biomassza termelés, feldolgozás, technológia

Gazdasági elemzés

Vidékfejlesztési, környezeti hatáselemzés

Marketing és kommunikáció

Komplex rendszermodellek kidolgozása

Hőenergia

Biomassza termel

Vidékfejleszt

Marketing 

Komplex rendszermodellek kidolgoz

16203201300Összesen

905265640Beruházás

267-267- IKC

44855393- kutatás

71555660M�ködés

Összes forrásSaját er TámogatásFeladatok

1. ábra

A BIOENKRF-program keretei

(M.e.: millió Ft)

2. ábra

Integrált kutatási főirányok – 25 K+F téma, 65 kutatóval

Dinya: Tudásközpont a bioenergetikai ágazatban



gazdálkodás  54. ÉVFOLYAM  2. SZÁM 144

Tudás 
Centrum

Konzorcium

Kooperációs partnerek

Stratégiai partnerek

Károly Róbert 
Főiskola

Mátrai 
Erőmű Rt.

MGI 
Gödöllő

Egererdő
Rt.

Középtiszai Rt.-
Kunhegyes

Inter-Tram Kft.-
Mátészalka

Bátortrade
Kft.-

Nyírbátor

Corax-Bioner
Rt.

KR Oktató-
Kutató Kht.

Egyetemi 
kutatócsoportok

Pénz-
intézetek

Termelőüzemek
Kormányzati 
szervezetek

K+F 
intézmények

Multinacionális 
cégek

Helyi, megyei 
önkormány-

zatok

Innovációs 
szervezetek

Regionális 
fejlesztési 
tanácsok

Érdek-
képviseleti 
szervezetek

Győri 
Szeszipari Rt.

3. ábra

A bioenergetikai konzorcium és tudáshálózat szereplői

Termesz-
tés

Feldol-
gozás

Haszno-
sítás

MarketingÉrdekeltek
Jog-

szabályok

Minőség-
irányításÖkonómia

Megújuló
források

Fosszilis 
források

Logisztika
Környezeti

hatások

Tér-
informatika

Terület-
fejlesztés

Szolgálta-
tásokForrások

Eszközök, 
technológia

Növény-
fajták

4. ábra

Bioenergetikai projektek tudásmoduljainak komplex rendszerei
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(2) Rendszer-
modellek

(3) Kísérleti 
üzemek

(4) Tudásszol-
gáltatások

(5) További 
adaptációk

(1)Siker/kudarc 
sztori elemzés

Hazai: konzorcium  - hálózatok - média            
Nemzetközi: CENCE-program - „mega-klaszter”

RESGEN-program

Projekt-szintű: tudásmodulok rendszere             
Ágazati szintű: fenntartható E-gazdálkodás 
Globális szintű: kihívások rendszere 

Pilot-infrastruktúra: hő-biogáz-biodízel
Kombinált rendszer: fűtőmű+növényház 
Info-kommunikációs rendszer: szenzoros

„Mátra” Faapríték TÉSZ          
Klaszterek, egyesületek          
Spin-off társaságok

MEGA-zöldségprogram
NORMADOC-program
Képzési programok

5. ábra

A bioenergetikai tudásközpont tudáshálózata

6. ábra

A tudásszolgáltatások fokozatos kiépítése

ENIN Környezetipari 
Klaszter 

„Mátra” Faapríték
Integráció

BIOENKRF Konzorciumi 
Tudásközpont 

Károly Róbert 
Kutató-Oktató KFT 

Károly Róbert 
Főiskola 

MTA Észak-
Magyarországi Társult 

Kutatócsoportja 

Energiabizton-
sági Klaszter

Kutatóintézetek –
Kompolt, Eger 

„Connected Energy
Clusters in Europe”

Bioenergetikai 
Innovációs Klaszter 

Magyar Klaszterek és 
Hálózatok Szövetsége 

Biomassza Termék-
pálya Szövetség 

ÖKO-LAND 
Szövetség 

Nemzeti Agrár-
energetikai Szövetség 

Bioenergetikai 
Innovációs Klaszter 

 

Dinya: Tudásközpont a bioenergetikai ágazatban
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7. ábra

A „fenntartható” program

Biomassza 
alapanyag

5-6 MW 
teljesítményű 

fűtőmű

4 ha 
területű 

növényház

Zöldség-
piac

Fajták, 
technológiák, 
eszközök, 
tanácsadás, 
térinformatika, 
finanszírozás

Logisztika, 
tárolás, 
előkészítés, 

eszközök, 
informatika

Receptúrák, 
technológiák, 
automatizálás, 
tanácsadás, 
képzés

Áramtermelés, 
szabályozás, 
hőhasznosítás, 
hamu kezelése

Fajták, 
technológiák, 
eszközök, 
tanácsadás, 
képzés, 
foglalkoztatás

Kezelés, 
tárolás, 
zöldtömeg 
hasznosítás, 
logisztika

Marketing, 
értékesítés, 
feldolgozás, 
jogi kérdések

„Termelési rendszerközpont” tudásszolgáltatásai

8. ábra

Biomassza fűtésre alapuló zöldségtermesztés (MVM-kooperáció)

2006.
előtt

2006. 2008.2007. 2009. 2010. 2011. 2011.
után

Hálózatok 
széleskörű
kiépítése a 

bioenergetikai
ágazat 

szereplőivel

Innovációk, 
szellemi 

termékek, 
konzorciális 
kooperáció

Tradicionális 
intézményi 
kutatások

Üzleti tudás-
szolgáltatások, 
disszemináció, 

nemzetközi 
beágyazódás 

KRF és 
partnerei

Bionenergetikai Innovációs Klaszter tudásszolgáltató tevékenysége, 
CENCE - projekt – EU-FP-6

Bioenergetikai hálózatok alapítása, működtetése: NAESZ, ÖKO-
LAND Szövetség; MTA Társult Kutatócsoportja - Gyöngyös

Újabb klaszterek és hálózatok: ENIN Klaszter - Miskolc, 
Biomassza Termékpálya Szövetség - Budapest, 
Energiabiztonsági Klaszter - Miskolc, Észak-Magyarországi 
Bioenergetikai Klaszter - Kál, Keleti Háromhatár Szeglet 
Kutatóintézet – Mátészalka, Magyar Klaszterek és 
Hálózatok Szövetsége – Budapest, 

Bioenergetikai képzések 
beindítása: bioenergetikus – OKJ, 
megújuló természeti erőforrás 
gazdálkodás – BSc, spin-off alapú
tudásszolgáltatások

BIOENKRF-program 10 tagú konzorciumi 
kötelékben, Bioenergetikai Tudásközpont

További hazai és nemzetközi innovációs 
projektek: NORMADOC-pályázat - NKTH, 
Innovációs klaszterpályázat – ÉMOP, MEGA-
zöldségprogram – kormánymegbízás, 
ZÖLDLÁNG szociális bioenergetikai program –
NKTH, RESGEN – projekt – EU FP-7

Előz-
mények

Megalapozás, kiépítés

Fenntartás
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9. ábra
Fenntartható energiatermelés – az ÖKO-Standard szabvány

(NORMADOC-pályázat)

A  R E S G E N -há lóza t

10. ábra
A nemzetközi bioenergetikai tudáshálózat
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