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FÁS SZÁRÚ ÜLTETVÉNYEK TECHNOLÓGIAI ÉS ÖKOLÓGIAI SZEMPONTÚ SI-
KER-KUDARC TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA 

 
VÁGVÖLGYI ANDREA1, SZIGETI NÓRA1, CZUPY IMRE1, BESZÉDES SÁNDOR2, SZALAY DÓRA1 

1Soproni Egyetem, Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet, Sopron 
2Szegedi Tudományegyetem, Folyamatmérnöki Intézet, Szeged 

vagvolgyi.andrea@uni-sopron.hu 
 

Bevezetés 
 
A fás szárú ültetvényeken viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű dendromassza termeszt-
hető, mely felhasználható ipari vagy energetikai célra. Az ültetvények az erdőktől leginkább 
abban különböznek, hogy a faállományt nemesített szaporítóanyaggal, szabályos hálózatban 
telepítik, termesztés-technológiájuk szinte egésze (területnagyságtól függően) gépesített, és az 
egyes műveletek pl. gépi ápolás több évig vagy akár évente többször is ismétlődhet. A fás szárú 
ültetvények nem tartoznak az Erdőtörvény hatálya alá, így ezek szabályozására más jogszabá-
lyok hivatottak. Mivel az elmúlt években szignifikánsan nem nőtt az ültetvények területnagy-
sága hazánkban, ennek okait igyekeztünk feltárni, többféle megközelítésben. Vizsgáltuk a kü-
lönböző területnagyságú ültetvények termesztés-technológiáját, és a hozzá kapcsolódó gépi 
energiamérlegeket, valamint az ültetvények hasznosíthatóságának sokoldalúságát, biológiai 
sokféleségre gyakorolt hatásait. Elemezzük a fás szárú ültetvények jogszabályi és támogatási 
hátterét. Fásszárú ültetvény a 135/2017. (VI.9.) Kormányrendelet szerint az abban meghatáro-
zott alapfafajok és azok erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajtáikból álló legfeljebb 
20 évig fenntartott hengeres energetikai célú fás szárú ültetvény; legfeljebb 5 éves vágásfordu-
lóval kezelt sarjaztatásos energetikai célú fás szárú ültetvény; vagy ipari célú fás szárú ültet-
vény. Évekkel ezelőtt számos kutató (Marosvölgyi, 2005; Scultety és Seiffert, 2009; Gockler, 
2010; Garay et al., 2012) megállapította, hogy akár 400 ezer ha fás szárú energetikai ültetvény 
is telepíthető lenne hosszú távon Magyarországon. Sajnos azonban az előrevetített telepítési 
hullám a várttól elmaradt, 2018-ban a fás szárú ültetvények területfoglalása mindössze 4380 ha 
volt (NÉBIH, 2019). Azonban 2015 decemberében az Európai Bizottság elfogadta a Cirkuláris 
Gazdasági Csomagot, amelynek az egyik prioritási területe a biomassza és bio-alapú termékek 
előállításának fokozása. Tartós használatú termékek (pl. lakberendezési tárgyak) előállításával 
a dendromasszában tárolt szén hosszú távon kötésben tartható. A termékek újrahasznosíthatók 
és legvégül bioenergiatermelésre is felhasználhatók. Ugyanakkor, a lineáris gazdasági modell-
ről a biomassza alapú körkörös gazdaság felé történő elmozdulás megvalósítása mellett az „ult-
rahosszú” szénciklusú fosszilis energiahordozókon alapuló fokozódó energiaigény kielégítését 
is meg kell oldani. Ehhez a növénytermesztési rendszereink átgondoltabb kialakítására van 
szükség, amelybe jól illeszthető a rövid szénciklusú dendromassza termesztés. 
 
Vizsgálati anyag és módszer 
Korábbi vizsgálatok és szakirodalmi elemzések segítségével áttekintettük a fás szárú ültetvé-
nyek gépesítettségét és a gépi munkákhoz kapcsolódó energiamérlegeket. 
Szakirodalmi források segítségével feltártuk az ültetvények sokoldalúságát, egyrészt a termő-
hely hasznosítása szempontjából, másrészt a megtermelt faanyag felhasználása tekintetében.  
Magyarországon a fás szárú energetikai ültetvényekre vonatkozó első jogszabályok 2007-ben 
születtek. A kutatómunka tartalmazza a 2007-től napjainkig tartó jogszabályi háttér áttekintését, 
elemzését, értékelését és az ebből levonható következtetéseket. A szilárd biomassza hasznosítás 
támogatására számos lehetőség áll, illetve állna rendelkezésünkre. A kutatásban áttekintésre 
került a fás szárú energetikai ültetvények közvetlen és közvetett támogatási háttere, a rendelke-
zésre álló tervek, cselekvési programok, jogszabályok, honlapok segítségével. 
Vizsgálati eredmények, értékelés, megvitatás, következtetése 
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Termesztés-technológia, energiamérleg 
Az energetikai célú ültetvényes fatermesztés egyes technológiai elemeit és a hozzá kapcsolódó 
technológiákat, valamint a faültetvények termesztés technológiájában az egyes műveletekhez 
kapcsolódó gépekre vonatkozó megállapításokat 1. ábra mutatja be. 
 

 

1. ábra: Az energetikai faültetvények termesztés-technológiáiban előforduló műveletek és azok gépei 
(Czupy et al., 2012; Hotváth, et al., 2016 alapján) 

 
A kutatásaink során gépi energiamérleg vizsgálatok is történtek. A célunk az volt, hogy meg-
határozzuk azt, hogy 20 éves ciklusban a befektetett gépi energia és a letermelhető faanyag 
energiatartalma milyen viszonyban van egymással. A technológiai modellek kialakításakor a 
területnagyságot és az ültetési hálózatot vettük figyelembe. Az ültetvények ajánlott telepítési 
hálózata 3 m x 0,5 m. A területnagyság tekintetében három kategóriát definiáltunk: 3 ha-nál 
kisebb területű; 3-20 ha-os és 20 ha-nál nagyobb méretű ültetvények Az eltérő nagyságú ültet-
vények különböző gépesítési igényűek. A modellültetvény 2 éves vágásfordulóval és sarjazta-
tásos eljárással kezelt, 20 éves fenntartásra tervezett nyárültetvény volt. A kiszámolt energia-
mérlegek átlagos technológiákra, műszakidőre és gépi fogyasztásra vonatkoznak. A számolás-
hoz felhasználtuk továbbá a választott gépek teljesítményét, a gázolaj fűtőértékét, az ültetvény 
hozamát (20 nedves t/ha/év) és az apríték fűtőértékét (nedves állapotban: 7 MJ/kg). (1. táblázat) 
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1.táblázat: Az energiamérleg számítások összefoglaló táblázata 
 Energiamérleg 1-ha-os terü-

letre, 20 éves időtartalomra, 
alacsony munkagép teljesít-
mény igény mellett (kis mé-

retű: 3 ha alatti ültetvé-
nyekre) 

Energiamérleg 1-ha-os terü-
letre, 20 éves időtartalomra, 
közepes munkagép teljesít-

mény igény mellett (közepes 
méretű: 3-20 ha-os ültetvé-

nyekre) 

Energiamérleg 1-ha-os 
területre, 20 éves idő-

tartalomra, magas mun-
kagép teljesítmény 

igény mellett (nagy mé-
retű: 20 ha feletti ültet-

vényekre) 
Befektetett gépi 

energia (MJ) 59.775 106.632 78.132 75.331 

Dendromasszával 
„kivett”energia 

(MJ) 
2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 

Energiamérleg 
(MJ) 

1:46 1:26 1:35 1:37 

 
A számolás eredményeképpen elmondható, hogy különböző gépesítettségi szinten számolt pél-
dáknál a legkisebb gépesítési igénynél a legjobb az energiamérleg 1:46. Közepes teljesítményű 
gépeknél a betakarításnál két eltérő géptípust vettünk figyelembe, biobaler esetén az energia-
mérleg 1:26, döntő-aprító gép esetében 1:35 volt. Nagy teljesítményű gépkategóriánál az ener-
giamérleg 1:37 volt.  
 
Sokoldalú hasznosíthatóság 
A fás szárú ültetvények termesztése kizárólag a fenntarthatósági kritériumoknak megfelelően 
történhet, kerülve a konfliktust az élelmiszer és takarmányozási célú növénytermesztéssel. Ki-
emelkedő szerepük abban rejlik, hogy telepítésükre a megfelelő fafaj megválasztásával és gon-
dos talajelőkészítést követően lehetőség van a gyenge minőségű mezőgazdasági területeken is 
(Bakti, 2016), igaz, alacsonyabb várható terméshozam mellett. Ilyenek például az aszály és az 
árvíz sújtotta területek, a sekély termőréteggel rendelkező elhagyott parlagterületek, az erózi-
óra, deflációra hajlamos területek (Gyuricza (szerk.), 2014; Führer et al., 2008; Szajkó et al., 
2009). A belvizes, magas vízállású területeken a fűzfélék, míg a magasabban fekvő, szárazabb 
területeken, az aszályra hajlamos, gyenge termőképességű talajokon a nyár és az akác jöhet 
számításba (Szajkó et al., 2009; url.1.; Gyuricza-Alexa, 2014). Eredményesen termeszthetők 
fás szárú energianövények a csekély termőképességű homokos talajokon is. (url. 1.) Kutatások 
bizonyítják, hogy a rövid vágásfordulójú energetikai ültetvények termesztésére a rekultiválásra 
váró bányászati területek, valamint a vörösiszap szennyezés után kármentesített területek is al-
kalmasak (Kovács, 2010; Drzewiecka et al., 2012; Bungarta-Hüttl, 2001). Példaként megem-
lítjük Drzewiecka et al. (2012) tanulmányát, melynek célja az volt, hogy felmérjék a Salix vimi-
nalis egy fajtájának bioakkumulációs képességét nikkel tekintetében. Eredményként azt kapták, 
hogy a növekedés erőteljes gátlása ellenére a fajta kielégítően ellenáll a nikkelnek, és erősen 
szennyezett területeken termeszthető. Bungarta-Hüttl (2001) kutatása fás szárú ütetvények ter-
mesztésének tekintetében szintén eredményes volt bányászati területen agyagos-homokos, táp-
anyagszegény talajon. Az ültetvényekkel tehát eltüntethetők a tájsebek, kivonják a veszélyes 
anyagokat a talajból (pl. nehézfémek). Emellett hamarabb beindítják a szennyezett területek 
talajéletét és intenzívebb humuszképződést eredményeznek, mint a hagyományos termesztés-
ben használt növények. A levegőminőség javításában is van szerepük, mivel megtisztítják a 
levegőt a különböző szennyezőanyagoktól. (Kovács, 2010) A fás szárú ültetvényekről szár-
mazó alapanyag jól integrálható az energiaszektorba, hiszen az erőművek és fűtőművek meg-
újuló alapú alapanyag-ellátásában napjainkban többségében a dendromassza tölti be a legfon-
tosabb szerepet. A biomasszából történő villamos energia előállításra számos technológiai ki-
alakítás létezik. Általánosságban elmondható, hogy az újabb típusú, kombinált ciklusú hő- és 
villamosenergia előállítás együttes hatásfoka a legkedvezőbb (>60%) (Szalay, 2018). Emellett 
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a megtermelt dendromassza alkalmas biohajtóanyag, biokompozitok, bioplasztik, biokemiká-
liák, stb. előállítására. Az energetikai ültetvények a hőtermelésen túl, az egyre nagyobb teret 
hódító lignocellulóz biohajtóanyag előállításának alapanyagaként is szolgálhat, ezek közül leg-
ígéretesebb a bioolaj. (Szalay, 2018) Hátrányként említendő technológiai szempontból az ültet-
vényekre jellemző vékony faanyag magas kéreghányada az erdei faanyaghoz képest, emiatt a 
cseppfolyós hajtóanyag előállításban kéregmentes faipari melléktermékekkel együtt érdemes 
felhasználni, vagy önmagában jó hatásfokkal működő kapcsolt hő- és villamosenergia termelő 
egységekbe juttatni. Az utóbbi a közeljövőben Magyarországon előnyt élvez a cseppfolyós lig-
nocellulóz hajtóanyag felhasználásával szemben, a kiforrott technológia rendelkezésre állása és 
a kisebb kockázattal járó beruházási igény miatt (Szalay, 2018).  
A természetes szálakkal megerősített biokompozitok a közelmúltban sok kutatót vonzottak bi-
ológiai lebonthatóságuk, költséghatékonyságuk és környezetbarát tulajdonságuk miatt. Zafar et 
al. (2016) a fűzszállal erősített poli (tejsav) alapú kompozitok tulajdonságait és hab feldolgoz-
hatóságát vizsgálta. Npanic és munkatársai (2016) annak érdekében, hogy meghatározzák a fa 
alapvető kémiai összetételének jelentőségét a biokompozitok előállításához szükséges alap-
anyag kiválasztásában, kutatásukban 20 mérsékelt övezetben található fafaj hamu-, extraktum-
, lignin-, cellulóz- és alfa-cellulóztartalmát vizsgálták. A kapott eredmények azt mutatták, hogy 
a fehér fűz (Salix alba L.), meghatározott kémiai összetevőinek aránya volt a legkedvezőbb, 
tehát ez a legmegfelelőbb biokompozit anyagok előállításához. A lignocellulóz források, így 
akár az ültetvények faanyaga is helyettesíthetik részben a műanyagokat. A bioplastik előállítása 
a dendromasszából a fő alkotóelemekre, azaz a cellulózra, hemicellulózra és ligninre történő 
elkülönített frakcionálást igényel, hatékony tisztítási folyamatokat és költséghatékony módsze-
reket a monomerekké és platformmolekulákká történő átalakításhoz. (Brodin et al., 2017). A 
bioplastik faanyagból történő előállítására is vannak kísérletek pl. Németországban, vagy Svéd-
országban. A hasznosítható fafajok vizsgálata jelenleg is zajlik. Faalapú bioplastikot használ-
hatunk élelmiszerek csomagolására, különböző áruk szállításnál történő csomagolására, készül-
hetnek belőle bútorok, játékok, építőanyagok, akkumulátorok. (url. 2.) 
 
Jogszabályi és támogatási háttér 
A korábbi és jelenlegi jogszabályok áttekintése után elmondható, hogy a 135/2017. (VI.9.) Kr. 
a fás szárú ültetvényekről valamelyest átláthatóbban szabályozza az ültetvények kérdéskörét. 
Megjelent egy új ültetvény kategória (faipari alapanyag termelését szolgáló ipari célú fás szárú 
ültetvény) is, valamint az előző jogszabályokhoz képest némely esetben hosszabb a vágásfor-
duló (15 évről 20 évre emelkedett), kötelező a termőhely-feltárás és az ehhez kapcsolódó szak-
vélemény az ültetvény telepítése előtt, emellett valamelyest bővült a fafajlista is. Az elmúlt 
években bekövetkezett változások, melyek megszűntették a rövid vágásfordulójú ültetvények 
közvetlen és közvetett támogatásának lehetőségét -mindössze a területalapú és a zöldítéssel 
összefüggő támogatást meghagyva-, láthatóan csökkentették hazánkban a rövid vágásfordulójú 
ültetvények telepítésének hajlandóságát a gazdák részéről. (3. ábra) A 2016-tól ipari célú hen-
geresfa ültetvény telepítésére igénybe vehető támogatás sem növelte a gazdák telepítési kedvét, 
derült ki a NÉBIH adataiból (NÉBIH, 2019).  
Ugyanakkor a stabil felvevő piac közelében (Pécsi, Bakonyi erőmű) támogatás nélkül is létesí-
tettek ültetvényeket, hiszen az erőművek alapanyag ellátásában az ültetvényekről származó ap-
ríték jelentős szerepet játszik.  
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3. ábra: A telepítések jellemző területnagysága a telepítések számának tekintetében (NÉBIH adatai 

alapján saját szerkesztés) 

Faültetvények hatása a biodiverzitásra 
A faültetvények SWOT analízise során (Vágvölgyi és Szalay, 2019) „veszélyek” kategóriában 
szerepel a biodiverzitás esetleges csökkenése. Ennek megítélése attól függ, hogy az erdő-, vagy 
az agrár területek élővilága az összehasonlítás alapja. 
Mátyás (2005) szerint a faültetvény mind a fajgazdagság fenntartása, mind élőhelyteremtés 
szempontjából értéktelen. Például a nemesnyárasok növényvilágát tekintve a tág hálózatból 
adódó fénybőség, a rendszeres talajművelés, a rövid vágásforduló miatt erdei lágyszárú fajok a 
gyepszintben rendszerint nem találhatók. A gyakorta művelt sorközökben főleg az egy- és két-
éves, zavarástűrő növények uralkodnak, a kevésbé bolygatott sorokban pedig az évelő, zava-
rástűrő („gyom-”) fajok szaporodnak fel. Kölcsei (2015) szerint az európai bioenergia-ültetvé-
nyek összességében negatív hatásúaknak tekinthetők az állatvilágra, az állatok elterjedési terü-
letének (életterének), a populációk nagyságának, és a fajgazdaság csökkenése, illetve az idegen 
fajok jelentette invázió növekedése miatt.  
Velük szemben Felton et al. (2016) svédországi megfigyelések alapján megállapította, hogy 
egyes ipari tölgy ültetvények madárközössége összetételében és fajszámban is hasonló (34 faj), 
mint a védett tölgyerdőké (39 faj). Liebhard (2009) szerint különösen a szárazabb éghajlatú 
régiókban hozzájárulhatnak az élettér rendszerek összekapcsolásához, zöld folyosóként. Egész 
éves talajtakaró hatásuknak köszönhetően búvó- és szaporodóhelyet, valamint táplálékot bizto-
síthatnak egyes vadon élő állatok számára. Különösen a rovarok és madarak faj- és egyedszá-
mát növelik agrár területen, például a fürj és fogoly számára kifejezetten alkalmas élőhelyeket 
alkotva. Verheyen et al. (2014) tíz rövid vágásfordulójú ültetvény edényes flóráját és rovarkö-
zösségét hasonlította össze kukoricaföldek hasonló közösségeivel. Mind a tíz esetben a faültet-
vény sokkal kedvezőbb képet mutatott mind a növényborítottság, mind a faji sokféleség tekin-
tetében. Az ízeltlábúak sűrűsége több esetben is szinte kétszeres értéket mutatott a fás társulás-
ban, mint a kukoricásban. A funkcionális csoportok tekintetében is egy-egy szerepkörhöz ma-
gasabb fajszámok tartoztak. A növényvédelmi szempontból kiemelten fontos predátor közös-
ségek egyenletesebb eloszlású és változatosabb fajszámmal jelentek meg a faültetvényben.  
Faragó (1997) szerint a fűz ültetvények megfelelő élőhelyek az apróvad számára. Az ültetvé-
nyeket 10 -15 (-20) évig fenntartják, ami hosszú távon élőhelyeket eredményez. 
Weih (2008) általánosságban azt állapította meg, hogy a faültetvények pozitív és negatív hatás-
sal is lehetnek a biodiverzitásra az elhelyezkedés, kezelés és a telepítést megelőző területhasz-
nálat függvényében. Ráadásul több állatfaj élőhely rendszereket használ, ezért a jelenlétük a 
megfelelő élőhely kombinációtól függ. Ilyen módon a táj területhasználatának a diverzitása is 
erősen befolyásolja az ültetvény életközösségének sokféleségét. 
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A fűz, illetve nyár hibrid faültetvények emlős- és madárközössége szignifikánsan diverzebb, 
mint a mezőgazdasági veteményeké. Különösen a ragadozómadarak szempontjából jelentősek 
ezek az élőhelyek.  
Összességében tehát egy jól megtervezett, nem túlzottan nagyméretű, rövid vágásfordulójú fa-
ültetvény növelheti a biodiverzitást, a fajszámot és a létszámot egyaránt, főleg intenzív mező-
gazdasági művelésű tájakon. Másrészről viszont kerülendő ilyen ültetvények telepítése nyitott 
és magas természetvédelmi értékű területek, például láprétek, vízparti ligetek közelébe, mivel 
az ilyen élőhelyek értékét gyakran a nyitottságuk adja.  
Ezekkel a megkötésekkel a faültetvény telepítése jó megoldás lehet agrártájban az élelmiszer-
termelés kiegészítésére, a termelés változatosságának növelésére. 
Kutatásunk eredményeiből látható, hogy alapvetően minden rendelkezésre a technológia olda-
lon ahhoz, hogy a szakirodalmakban előrevetített faültetvény területnagyságot elérhessük. A 
termesztés-technológia kidolgozásra került, a hozzá kacsolódó gépek rendelkezésre állnak, a 
gépi energiamérgek pozitívak, az ültetvények szélsőséges tulajdonságokkal rendelkező termő-
helyre is telepíthetők, a megtermelt faanyag sokoldalúan felhasználható. Megfelelő kialakítás-
sal és munkatervezéssel ökológiai oldalról is lehet kedvező a faültetvények hatása. Így alapve-
tően a támogatási háttér esetében vázolt problémák gátolhatják meg leginkább az ültetvények 
terjedését hazánkban. Azonban ha nagy erőmű közelében van szabad terület az ültetvények 
létrehozására, akkor a támogatási háttér hiánya sem hátráltatja a telepítési kedvet. 
 
Köszönetnyilvánítás: A tanulmány/kutatómunka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus 
Hálózat – RING 2017” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szechenyi2020 prog-
ram keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult 
meg. 
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