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1. Beszámolási időszakra vállalt részfeladatok státusza

Nr.

Részfeladatok megnevezése

7.

Energetikai paraméterek
mérése, betakarítás
időpontjának
meghatározása

8.

Tárolási és száradási
jellemzők meghatározása,
modell pelletáló rendszer
létrehozása

9.

Agroökológiai hatások
mérése

10. Erózió és defláció mérése
11.

Ökonómiai paraméterek
meghatározása

12. Társadalmi hatások mérése

A részfeladatok tartalma az
adott beszámolási időszakban
Tüzelési tulajdonságok
meghatározása, a fakihozatal, a
kéreg-fatest arány, a fűtőérték
mérése.
A szálas vagy felaprított
faanyag tárolási jellemzőinek
meghatározása. Apríték
száradási jellemzőinek
elemzése. Modell pelletáló
rendszer kialakítása.
A talaj fizikai és biológiai
állapotának meghatározása,
talajlakó élőlények
változásainak meghatározása,
mintavétel
A kísérletek erózióra és
deflációra gyakorolt hatásainak
mérése
Termelési költség, termelési
érték meghatározás, fedezeti
hozzájárulás kiszámítása.
A technológia
munkahelyteremtésben,
vidékfejlesztésben kifejtett
hatás bemutatása

Státusz

Elkészült

Elkészült

Elkészült

Elkészült
Elkészült

Elkészült

Az adott beszámolási időszakra vállalt részfeladatok megvalósításában nem volt
eltérés.
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2. Beszámolási időszakban elkészült feladatok és elért eredmények
2.1.

Energetikai paraméterek mérése, betakarítás időpontjának
meghatározása (7. feladat)

Ebben a munkaszakaszban a fakihozatal, a kéreg-fatest arány, a fűtőérték mérését
végeztük el. Feladatunk volt a betakarítás megfelelő időpontjának meghatározása,
többváltozós optimalizáció elvégzése.
2.1.1. Célkitűzés
A fás szárú növények kéreg és a fatartalom különbözősége közvetlenül meghatározza
a tüzelőanyag minőségét és gazdasági értékét. Elismert tény, hogy az energetikai célú
biomassza termelés esetén a kéregtartalomnak rendkívül fontos szerepe van az
energiakonverziós eljárásokban. Közvetlen eltüzelésnél, a magas kéreghányadot nem
tartják kívánatosnak, mivel a kéreg magas hamutartalma és alkálifém tartalma okozhat
hamuolvadást és korróziós reakciókat a tüzelőberendezésekben.
Ezért a jánoshalmai és hatvani kísérleti területeken telepített fűz energetikai célú
minirotációs faültetvények kéregarány-elemzésénél a következő fontosabb feladatok
végrehajtása a cél:
-

-

Fűz ültetvény életciklus mentén történő fa/kéreg arány meghatározás elméleti
módszer kidolgozása és meghatározása (komplex és speciális elméleti módszer
létrehozása):
nemzetközi és hazai módszerek elemzése,
hazai módszer kidolgozása, adaptáció a nemzetközi módszerekhez,
elméleti és gyakorlati feladatok meghatározása és elvégzése.
A projekt keretében kijelölt célterületeken történő felmérések elvégzése és
kiértékelése:
fa-kéreg meghatározáshoz szükséges mintavétel különböző termőhelyeken és fajtákon,
fa-kéreg meghatározáshoz szükséges mintavétel különböző technológiákon és
életkorban,
fa-kéreg meghatározáshoz szükséges mintavétel különböző kezeletlen és komposzttal
kezelt termőhelyeken,
5

-

a terepi bejárások és mérések során nyert adatok statisztikai feldolgozása és
kiértékelése.
A fenti témakörök megválaszolásával a mini vágásfordulójú energetikai célú
dendromassza ültetvények kéregszázalék elemzésénél többek között bemutatjuk, hogy
hogyan lehet meghatározni rövid vágásfordulójú fűz ültetvények kéregszázalékát
gyűjtött mintatörzsek alapján, és hogyan lehet megtalálni a kéregszázalék és a
könnyebben mérhető ültetvény tulajdonságok közötti kapcsolatot.
2.1.2. Hazai fűz energetikai faültetvények fa-kéreg arányának meghatározása,
komplex módszer kidolgozása
Minirotációs energetikai faültetvények kéreg meghatározására elvégeztük a hazai és a
nemzetközi szakirodalom elemzését, amelyben megállapítottuk, hogy több
kéregtartalom meghatározására alkalmas eljárás és kéregtartalom előrejelzésére
alkalmas összefüggés található. Ezek legfontosabb jellemzői:
· a kéregtartalom mintatörzsekre, hajtások és a teljes állományra is
meghatározhatók, amellyel következtetni lehet az adott fajta, állomány
mennyiségi és minőségi paramétereire,
· a kutatások nedves és száraz kéregtartalom méréssel egyaránt meghatározzák a
kéregszázalékot,
· amely kéregarányt minden esetben az adott minta kéreg tömegének és a teljes
tömegének arányában határozzák meg százalékos vagy nem százalékos
értékben,
· egyes esetekben kifejezetten fűz állományokban nem átmérő osztályokat
határoznak meg, hanem elkülönítik a törzs, a gallyak és az ágak
kéregtartalmának meghatározását.
A hazai fűz energetikai faültetvények kéregtartalmának meghatározására a következő
komplex eljárást javasoljuk:
1. Minden esetben az első lépés az állomány terepi szemrevételezése.
2. Alapadatok alapján átmérő csoportokat vagy osztályokat kell meghatározni a
minimális és maximális átmérő függvényében.
3. Véletlenszerű mintavételezéssel mintatörzseket és mintahajtásokat kell kijelölni,
amelyek nedves tömegét, gramm pontossággal, mellmagassági átmérőjét mm-es
pontossággal, továbbá magasságát cm-es pontossággal mérni kell. Ezek után el kell
különíteni a törzset a gallyrészektől. Mind a törzs és mind a gally részeken el kell
távolítani a kérget. A farész és a kéreg tömegét az egyes csoportokban külön mérjük.
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A mintatörzsek kiválasztásánál ügyelni kell a szegélyhatás elkerülésére, így a
mintaparcellák széléről nem szabad törzseket kiválasztani.
4. Az elkülönített kérget és farészeket osztályonként tömegállandóságig szárítjuk,
majd megmérjük a száraz tömeget.
5. Ezek után meghatározzuk a nedves és a száraz kéregszázalékot osztályonként az
adott osztályba tartozó minta kéregtartalmának és teljes tömegének arányával.
6. Az osztályok összesítésével meghatározható a hajtás teljes kéregtartalma és
ugyanúgy a kéregszázaléka.
7. Nem-lineáris regresszió alkalmazásával előre jelezhető egyszerű átmérő méréssel az
adott fajta kéregszázaléka (y=a+b×xc és y=d×xe képletekkel, ahol y-mért átmérő, xkéregszázalék vagy kéregarány, a,b,c,d,e-paraméterek).
8. Minden évben legalább betakarításkor újra el kell végezni ezt a komplex fűz
energetikai faültetvény kéregarányt meghatározó eljárást.
Jelen vizsgálat további célja, hogy a nemzetközi módszerek alkalmazásával
megállapíthassuk, hogy mely eljárás, mely regresszió alkalmasabb a hazai fűz
ültetvények kéregarányának meghatározására.
Természetesen az előbbi kéregtartalom és arány meghatározására alkalmas vizsgálati
sort, az előbbiekben bemutatott kísérleti parcellákra is alkalmazni kell úgy, hogy
fajtánként (6 db), ismétlésenként (3 db), kezelésenként (3 db) kell a vizsgálati sort
elvégezni, amely a megfelelő ismétlés és mintavételi arány elérése érdekében
minimális 5 db (vagy 3 db) mintahajtás kivételével és mérésével, összesen 270 db
(vagy 162 db) tő vizsgálatával jár.
2.1.3. Összefoglalás, konklúzió
Az energetikai célú biomassza termelés esetén a kéregtartalomnak rendkívül fontos
szerepe van az energia konverziós eljárásokban. Közvetlen eltüzelésnél, a magas
kéreghányadot nem kívánatos tulajdonságnak tartják, mivel a kéreg magas
hamutartalma és alkálifém tartalma okozhat hamuolvadást és korróziós reakciókat a
tüzelőberendezésekben.
A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy több kéregtartalom meghatározására
alkalmas eljárás és kéregtartalom előrejelzésére alkalmas összefüggés található.
Ezen összefüggések nem-lineáris regressziót alkalmaznak a kéregtartalom
meghatározására és előrejelzésére (y=a+b×xc és y=d×xe, ahol y-mért átmérő, x7

kéregszázalék vagy kéregarány, a,b,c,d,e-paraméterek), amelyek alkalmasak lehetnek
a hazai fűz energetikai faültetvények kéregtartalmának előrejelzésére.
A hazai és a nemzetközi kéreg-meghatározási rendszerek elemzése eredményeképpen,
kidolgoztunk egy komplex fűz energetikai faültetvény kéregtartalom mérésére és
kéregarány előrejelzésére alkalmas eljárást.
A komplex fűz energetikai faültetvény életciklus mentén történő fa-kéreg arányt
meghatározó eljárás hatékonyságát a kutatás keretében a jövőben létrejövő
mintavételezési eljárás és annak kiértékelésével lehet ellenőrizni.
Ezért mind a kidolgozott kéregtartalom és kéregarány meghatározási eljárást, és a nem
lineáris regressziót alkalmazzuk a jövőbeni kutatási feladatok kapcsán, annak
érdekében, hogy a fűz energetikai faültetvény fa-kéreg arányát az életciklus mentén
meghatározhassuk.
2.1.4. Ültetvény kísérletekről származó apríték minták energetikai mérése
A laboratóriumba érkezett vizsgálati mintákat a hatvani, jánoshalmi és a gödöllői
kísérleti ültetvényekről kaptuk. A parcellatérképek alapján az alábbi minta
mennyiségek érkeztek:
Hatvani ültetvényről: 6 x 3 x 3 = 54 darab minta
Jánoshalmi ültetvényről: 6 x 3 x 3 = 54 darab minta
Gödöllői ültetvényről: 6 x 2 x 3 = 36 darab minta
A vizsgálati minták mennyisége 144 darab, melynek laboratóriumi analízise 3x-os
ismétlésben 432 darab mérést jelent.
A mintamennyiségek figyelembevételével minta analízist végeztünk és
véletlenszerűen kiválasztott mintákból elvégeztük az energetikai vizsgálatokat. Ennek
eredménye képen kiderült, hogy a minták között energetikai szempontból kimutatható
szórás nem mérhető, így a teljes analitikájuk nem indokolt.
Ennek ismeretében a kísérleti parcella térkép alapján kiválasztottuk az analitikai
mintákat. Ennek módszere az volt, hogy a blokk variancia szerinti változást nem
vettük figyelembe, csupán azt, hogy minden fafajt minden kezelési módban
vizsgáljunk.
Ez azt jelenti, hogy a hatvani és jánoshalmi ültetvényekről, ültetvényenként 6 x 3, azaz
18, összesen 36, valamint a gödöllői ültetvényről 6 x 2 x 3, azaz 36 minta, összesen
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tehát 72 darab minta 3x-os ismétlésben történő részletes és teljeskörű analízisét
végeztük el.
A mérési eredményeket a Melléklet 1. – 2. – 3. táblázatában részletesen közöljük,
valamint grafikus kiértékelésüket a Melléklet 1. - 2. – 3. ábráján mutatjuk be,
elsősorban a fűtőérték szempontjából.

-

-

-

Az eredményekből az alábbiak állapíthatók meg:
A vizsgált minták elemi összetétele a szabványoknak megfelelő, a környezetre
veszélyes elemek, mint a kén és a klór alacsony illetve elhanyagolhatóan kicsi
mértékű. A klór mérés esetében sokszor a mérés határ alatti értékeket mértünk.
A minták hamutartalma változó, 1 – 2 % között változik. Ennek magyarázata a fa
korából eredő fa/kéreg arányban keresendő, mert a vékony ágakon, gallyakon
fajlagosan magasabb a kéreg arány, mint a nagyobb átmérőjű faanyagokon.
A vizsgált minták abszolút száraz állapotra átszámított fűtőértékei alacsony szórással
viszonyulnak egymáshoz. A mért értékek 18,2 – 18,9 MJ/kg értékek között változik.
Ez annyira kismértékű eltérés, hogy energetikai szempontból teljes mértékben
elhanyagolható. Az energetikai minősítésük kizárólag a hektáronkénti hozamadatok
alapján lehetséges.
2.1.5. Gépesítési és betakarítási vizsgálatok, betakarító kapacitás és logisztika
többváltozós optimalizációja

2.1.5.1. A nagyteljesítményű dugványültetőgép vizsgálata
A vizsgálatokat 2009. 11.17-19. között végeztük el. A vizsgálat során az ültetődugványozó gépet MTZ-80 könnyű univerzális traktor hárompont hidraulikus
függesztő berendezéséhez csatlakoztattuk. A dugványozó gépen lévő hidroszivattyú a
hajtást az üzemeltető traktor TLT tengelycsonkjáról kapta kardántengelyen keresztül.
A vizsgálat során különböző munkasebességek mellett mértük a dugványozó
hajtásához szükséges TLT-n leadott nyomatékot, a hidraulikus rendszer üzem közbeni
nyomását, és az átfolyó hidraulikaolaj mennyiségét. A gép üzemeltetéséhez szükséges
motorteljesítmény meghatározásához az MTZ-80 traktor hajtóanyag-ellátó rendszerébe
pedig PLU 116H átfolyás mérőt építettük be.
A mért adatokat Spider 8 hordozható adatgyűjtőbe rögzítettük és IBM X600
hordozható számítógépbe dolgoztuk fel. A műszerek azonosító adatait az 1. táblázat
tartalmazza.
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1. táblázat. A méréshez felhasznált műszerek és eszközök

A műszer megnevezése

A műszer típusa

Mérésadatgyűjtő

Spider-8

Hordozható számítógép

IBM X600

GPS vevő

HI-204E

Üzemanyag-fogyasztásmérő
Nyomatékmérő
Hidraulikus nyomás- és
átfolyásmérő

1/a. kép
A hajtóanyag-fogyasztás méréshez
bekötött PLU 116H jeladó

Flowtronic 210
PLU-116H 060
–

A műszer gyári
száma/gyártója:
HBM GmbH
S/N.: F 01080 P20
IBM 2645-5FG
553A99T 02/99
HaiCOM
040624E001705

HBM GmbH

–

1/b. kép
Nyomatékmérő beépítése a traktor
TLT tengelyére

Az energetikai adatok mérésével párhuzamosan meghatároztuk a munkaminőségi
jellemzőket is, tőtávolság, talajba juttatás mélységének egyenletességére vonatkozóan.
Mindezen paramétereket is különböző munkasebességek mellett ellenőriztük.
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2/a. kép
A hidraulikus rendszer méréséhez beépített
átfolyásmérő és nyomásjeladó

2/b. kép
A dugványültetőgép mérés
közben

A dugványültetőgép vizsgálati eredményei
A dugványozógép energetikai paramétereit szántóföldi körülmények között, három
különböző munkasebesség mellett mértük, melynek eredményeit a 2. táblázatban
foglaltuk össze.
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2. táblázat. A dugványültetőgép szántóföldi mérővizsgálatának eredményei
A mért paraméter
Hidraulikus átfolyás
Hidraulikus nyomás
Mérés
Munkasebesség
(l/min)
(bar)
szám
(m/s) (km/h)
min.
max.
átlag
min.
max.
átlag
44,86
18,71
1.
0,30
1,08
18,31
18,51 41,23 121,56 43,04
30,54**
*
48,01
23,60
44,1
2.
0,36
1,30
23,08
23,34
40,1
110,00
36,05**
*
22,56
55,37
3.
0,39
1,40
20,09
21,33 45,20
50,29
33,11**
117,4*
Megjegyzés: * ezek az értékek a dugattyú maximális löketénél jelentkeztek;
** ezek az értékek üresjárati ciklusban jelentkeznek.

TLT nyomaték (Nm)

Üzemanyagfogy.
(l/h)
(kg/h)

min.

max.

átlag

104,8

110,2

107,5

3,59
10,43*

3,30

110,1

118,9

114,5

4,35
14,25*

3,63

108,9

128,05
265,0*

118,47

4,17
14,98*

3,48
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A mért energetikai paraméterekből számítással határoztuk meg a dugványültetőgép
üzemeltetéséhez szükséges adatokat. A számított értékeket a 3. táblázatban foglaltuk
össze.

3. táblázat. A dugványozógép üzemeltetéséhez szükséges teljesítmények

Sorszám

A számított teljesítmény-paraméter
Hidraulikus teljesítményTLT teljesítmény-igény
igény (kW)
(kW)
Min.
Max.
Átlag
Min.
Max.
Átlag

1.

1,17

2.

1,61

3.

1,54

1,28
4,69*
1,74
7,09*
1,94
5,60*

1,23

3,48

1,68

4,01

1,74

4,28

3,70
7,3*
4,01
4,03
5,26
14,10*

Motortelj.
igény
(kW/LE)

3,59

13,15/17,88

4,01

15,12/20,56

4,74

14,50/19,72

Megjegyzés: * ezek az értékek a dugattyú maximális löketénél adódtak.
A gép teljesítményigény eloszlását a 4. táblázatban foglaltuk össze.
4. táblázat. A dugványültetőgép teljesítmény mérlege
Számított teljesítmény
Sorszám

Motorteljesítmény
(kW/LE)

Hajtási teljesítmény
(kW/LE)

1.
2.
3.

13,15/17,88
15,12/20,56
14,50/29,72

3,59/4,88
4,01/5,45
4,74/6,45

Vontatási
teljesítmény
(kW/LE)
9,56/13,00
11,11/15,12
9,76/13,27

A dugványültetőgép hidrosztatikus elemeinek működését a következő, 1. ábra szerint
lehet elemezni.
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1. ábra. A dugványültetőgép hidrosztatikus paramétereinek változása
Az ábrából megállapítható, hogy a dugványültető csipeszek osztásának szerint, a
szivattyú az üresjárati ellenállásnak megfelelően, valamint a fordulatszámnak
megfelelően névleges szállítási mennyiséggel 25 l/perc mennyiséget szállított 2,5-3,0
bar nyomás mellett. A vezérlőszelep működésekor az üzemi nyomás 48 bar-on
állandósult, az ehhez tartozó szállított mennyiség pedig 25 l/perc körüli volt. A
hidraulikus munkahenger működésekor a nyomás csúcsértéke elérte a 120 bar-t, a
szállított mennyiség pedig 7-8 l/perc-re esett le.
A dugványültetőgép munkaminőségi jellemzőit a tőtávolság és a dugványozás
mélységegyenletességének ellenőrzésével határoztuk meg. A mért jellemzőket az
5. táblázatban foglaltuk össze. A mérés során a gép 8 db csipesszel dolgozott.

5. táblázat. A dugványültetőgép munkaminőségi jellemzői
A mért paraméter
Területteljesítmény
Benyomási
Sorszám Munka- Tőtávolság
mélység Tőszám alapidő össz.munkasebesség
átlagos
átlagos
alatt
idő alatt
–
(km/h)
(mm)
(mm)
(db/ha) (ha/h)
(ha/h)
1.
1,09
505
41
9901
2,18
1,31
2.
1,30
495
50
10101
2,60
1,56
3.
1,40
515
45
9070,8
2,80
1,68
14

A géppel ültethető dugvány szám a felhelyezett csipeszszámtól, a tőtávolságtól,
valamint a sortávolságtól függ, ezeket az értékeket a 8 csipeszszám mellett a
6. táblázat tartalmazza.

6. táblázat. Az ültetéshez szükséges dugványok száma a fafaj, a vágásforduló és az
ültetési hálózat függvényében
Ültetési hálózat
Vágásforduló
Térállás
Fafaj
(rotációs
Sor
időtartam) távolság egysoros ikersoros1

Fűz

Ültetési
távolság
(tőtávolság)
(m)

(év)

(m)

2 (1-2)

1,50

+

0,50

3 (3-4)

1,50

+

0,50

3 (3-4)

2,50

+

0,50

3 (3-4)

3,00

+

0,50

5 (4-6)

3,00

+

0,50

2 (1-2)

2,50

+

0,50

2,50

+

0,50

3,00

+

0,50

2,50

+

0,50

3,00

+

0,50

3 (3-4
Nyár
5 (4-6)

1

Szükséges
dugvány
szám
(db/ha)
17.800
(17.600)
17.800
(17.600)
12.600
(12.400)
11.000
(10.800)
11.000
(10.800)
12.600
(12.400)
8.100
(8.000)
6.700
(6.600)
8.100
(8.000)
6.700
(6.600)

Az ikersorok egymástól való távolsága 0,75 m

Természetesen a csipeszszám csökkentésével a tőtávolság növelhető, 4 db csipesz
esetén pl. 1 m-re, ennek megfelelően a tőszám a táblázatban szereplő érték felének
felel meg.
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2.1.5.2. A betakarítási vizsgálatok
A betakarítási vizsgálatok, a technológiai betakarítás, a munkaszervezés, valamint a
szállításszervezés optimalizálása az agrotechnikailag optimális időpontjának
figyelembevételével történik, illetve történhetnek.
A betakarítási időszak optimalizálása
A betakarítás optimalizálása szempontjából számos változó körülményt kell
figyelembe venni. A betakarítás üzem- és szállításszervezése szempontjából a
legfontosabb tényező az agrotechnikailag rendelkezésre álló időszak. A fás- vagy fásszárú növények betakarítására rendelkezésre álló időszak a vegetációs időszak végétől
a levelek, a lombozat lehullásától a vegetációs időszak kezdetéig, a rügyek
megindulásáig tart. Ebben a nyugalmi időszakban a fás-szárú energia növények
nedvességtartalma általában a következő:
nyár : 50-60 %
akác: 40-45 %
fűz: 48-55 %
Ez naptári napok szerint december elejétől február végéig vehető figyelembe, ami 9095 napot jelent.
Ebben az időszakban azonban bármilyen év is van – egyes kivételektől eltekintve –
számolni kell jelentős mennyiségű csapadékkal és a területen meglévő hó
mennyiségével is. Mivel az energiaültetvények több évre vannak telepítve a sorközök
taposási kára csak nehezen hozható helyre, ezért ebből a 90-95 naptól csak azok a
napok vehetők figyelembe – a betakarítás szempontjából –, amelyeken a hőmérséklet
nem emelkedik a fagypont fölé, vagy csak azok a napszakok, amikor a hőmérséklet
még nem emelkedik a fagypont fölé.
Az agrotechnikailag rendelkezésre álló időszaknak – az elmúlt betakarítási időszakot
tekintve – a betakarítás szempontjából fontos adatait a 7. táblázatban foglaltuk össze.
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7. táblázat. A betakarítási időszak fontosabb meteorológiai jellemzői

Megnevezés
Fagypont alatti
hőmérsékleti napok száma
Csapadékos napok száma
A kettő összesen
A betakarításra megfelelő
napok száma
Mindösszesen

2008.
december

Vizsgált időszak
2009.
január

2009.
február

db

10

19

17

db
db

17
27

12
31

6
23

db

4

4

5

Mértékegység

db

13

A meteorológiai adatokat elemezve megállapítható, hogy az agrotechnikailag
rendelkezésre álló időszak 90-95 napjából átlagosan, mintegy 13 nap áll rendelkezésre,
de ebből a 13 napból sem használható ki minden esetben a 10 műszakóra. A
betakarítási időszak optimumát tehát nem elsősorban az állomány nedvességtartalma
határozza meg, hanem az elemzett meteorológiai, időjárási jellemzők.
A betakarító kapacitás és szállításszervezési optimalizálás
A betakarítási napok számának az ismeretében, és az adott termőterület nagyságának
ismeretében határozhatjuk meg a betakarító kapacitást. Ehhez azonban már ismerni
kell az adott technológiában alkalmazott betakarítógép teljesítmény- és egyéb
üzemeltetési adatait. A betakarítási technológiákban különböző konstrukciójú gépek
eltérő teljesítményparaméterekkel rendelkeznek. A fás-szárú energiaültetvények
egymenetes betakarítására figyelembe vehető gépkonstrukciók a következők lehetnek:
Traktorra
szerelt mellső
függesztésű
egy forgórészes

Traktorra
szerelt mellső
függesztésű
kettő
forgórészes

Traktorral
vontatott két
forgórészes

Vontatott
szecskázó +
adapter

Magajáró
szecskázó +
adapter

A különböző telepítésű, sortávolságú és fajtájú, valamint vágásfordulójú ültetvények
mind az 5 konstrukcióval betakaríthatók. A betakarítás műszaki paraméterei azonban
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jelentős eltérést mutathatnak. A betakarítás teljesítmény-, munkaminőségi paramétereit
befolyásoló tényezőket tehát a következőkben foglalhatjuk össze.

A betakarítandó
ültetvény
vágásfordulójánál a
betakarítás
ismétléseinek
számával
kapcsolatos –
ültetvény, fa –
geometriai méretek

Az energia-ültetvény
sor- és tőtávolsági
jellemzői, iker soros,
szimpla soros,
normál, vagy növelt
sortávolság

Az energiaültetvény
fa-fajtájára jellemző
mechanikai
tulajdonságok,
aprítási fajlagos
energiaigény,
nedvességtartalom,
térfogatsűrűség

Az ültetvény
területének
nagysága és
geometriai
jellemzői; a
termőhely
járhatósága, az
ültetvény felújítás
(ápolás)
technológiája

A vontatott szecskázókra szerelt adapterek az igen rövid vágásfordulójú
energiaültetvényekben alkalmazhatók előnyösen. Az igen rövid (mini) vágásforduló
esetén az ismétlődő vágások során és eredményeként viszonylag kis tőtávolságban
felújuló sarjcsokrok betakarítására kerül sor, a jellemző tőátmérő 0-5 cm, a hajtások
magassága 2-5 m. A sarjcsokrokként számításba vehető fatömeg 3-7 kg. Rövid
vágásforduló esetén az ismételt vágások során sarjcsokrok jönnek létre, de azok jellege
az ültetvényre jellemző telepítési hálózat függvényében jelentősen eltérő.
Tág hálózatban a hajtások a kellően nagy növőtérben megerősödnek, és egy tőről több,
tőben 3-5 cm átmérőjű, 3-6 m magas sarj jön létre. A tövenkénti fatömeg 7-25 kg.
A sűrű tartásban (kis sor- és tőtáv) a sarjcsokor erősebb hajtásai kiugróan növekednek,
a gyengébbek elmaradnak, esetenként el is száradnak, így az ültetvény az eredeti
állapothoz hasonló képet mutat, de viszonylag sok vékony és elszáradt hajtást is
találunk benne. Az ilyen paraméterekkel rendelkező anyagot az adapter fűrésztárcsái
könnyen elvágják, a bedobó ujjak pedig továbbítani tudják az alapgép adagoló-, ill.
aprítószerkezetére.
A csigás lehúzó berendezéssel, ill. a lehúzó szegmensű forgórésszel szerelt gépek a
közepes, ill. a hosszú vágásfordulójú állományban – ahol már vastagabb törzsű fák is
előfordulnak – használhatók eredményesen. Hosszú vágásfordulójú ültetvényekben az
eredeti telepítési hálózattól sok esetben szinte függetlenül egy természetszerű erdő
jelleg jelenhet meg, amelyben az öngyérülés eredményeként a 2-4 m2-es növőtérrel
rendelkező sarjegyedek, vagy sarjcsokrok erősödnek meg, majd a sarjcsokorban indul
meg az öngyérülés. A betakarítást igen változatos tőátmérőjű és változatos magasságú
fákkal kell elvégezni.
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A függőleges forgórészre szerelt fűrésztárcsa, ahol a fák törzsét elvágja a forgórészre
szerelt csiga húzza a törzset lefelé és a homlokfalnak, mint ellenkésnek szorítva a csiga
menetemelkedésének megfelelően feldarabolja. A két forgórészes változat is –
hasonlóan a fűrésztárcsák által elvágott törzset – a szegmensek segítségével lehúzza és
a fűrésztárcsára szerelt aprítókés felaprítja.
A termőterületi sajátosságok, adottságok – rendezett nagy termőterületek – esetén a
magajáró gép vagy vontatott gép használata mellett célszerű dönteni.
Nehezen járható, tagolt területek betakarítását az egy- vagy két forgórészes,
függesztett gépekkel lehet eredményesen elvégezni. Szórványterületek betakarítására,
utak menti tisztításra pedig a telepíthető vízszintes, behúzó hengeres, tárcsás aprítóval
szerelt függesztett gépeket kell alkalmazni.
Az aprítékkészítő gépeken viszonylag kevés beállítási munkát kell elvégezni.
A függesztett és vontatott gépek esetében a vágási magasság a csúszótalpak, ill. a
támkerekek magasságával adottnak, 150-200 mm-nek tekinthető.
A két forgórészes géppel készített apríték méret eloszlását a 8. táblázat szemlélteti, az
energetikai jellemzőket pedig a 9. táblázatban foglaltuk össze.

8. táblázat. A különböző energiaültetvényekből készített apríték méret szerinti
tömegeloszlása százalékban kifejezve

Sorszám
1.
2.
3.

Tömegarány (%)
Méretosztály (mm)
7510025-50 50-75
100
125

125150

150
<

17,9

20,1

22,5

11,6

12,4

10,6

4,9

18,1

19,9

23,6

10,4

13,4

11,6

3,0

19,2

20,1

22,0

11,6

14,1

9,6

3,4

Betakarított
ültetvény
0-25
2 éves
állomány
2 éves
állomány
3 éves
állomány
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9. táblázat. A két forgórészes gép különböző ültetvények betakarításában mért
energetikai jellemzői

Sor- Betakarított Műveleti
szám ültetvény
idő
–
1.
2.
3.

–
2 éves
állomány
3 éves
állomány
3 éves
állomány

Hajtóanyagfelhasználás

Fajlagos
hajtóanyagfelhasználás

Motor
teljesítményigény

(sec)

(kg/h)

(l/h)

(kg/t)

kW

LE

181,5

16,30

18,37

1,055

92,8

126,2

170,8

16,65

18,77

0,913

95,4

129,7

255,3

16,85

18,99

0,955

73,4

99,8

A magajáró alapgép esetében pedig a rászerelt adapter vágási magassága a
vezetőfülkéből a kívánt 150-200 mm-re beállítható. A magajáró gépek esetében az
apríték nagysága a behordó hengerek fordulatszámának változtatásával állítható a
kívánt 24-30 mm hosszúságra. Ekkora aprítási hossz beállításához azonban az
aprítószerkezet dobjáról minden második kést le kell szerelni.
A magajáró gépek aprítására jellemző méreteloszlási értékeket a következő
táblázatban foglaltuk össze és a 2. ábra szemlélteti.

10.táblázat. Az apríték méreteloszlásának alakulása
SorBeállított
Nedvességszám szecskahossz. tartalom
–
(mm)
(%)
1.
44,52
34
2.
42,34
3.
43,58
Átlag
43,61
1.
44,44
28
2.
41,61
3.
42,30
Átlag
42,63
1.
43,90
18
2.
43,90
Átlag
43,90

0-20
32,22
32,50
30,83
31,85
44,17
47,78
41,11
44,35
82,50
81,60
82,05

S z e c s k a m i n t a (%)
Méretosztály (mm)
20-30 30-40 40-50
38,33 27,22 1,39
47,50 16,39 1,67
37,22 30,28 1,39
41,02 24,63 1,48
32,78 20,56 1,67
40,56 11,39 0,28
40,28 14,44 2,22
37,87 15,46 1,39
11,94
5,00
0,56
11,21
6,30
0,89
11,58
5,65
0,72

50<
0,83
1,94
0,28
1,02
0,83
0,00
1,94
0,93
0,00
0,00
0,00
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2. ábra. Az apríték méreteloszlása
Teljesítmény tekintetében az energiaültetvény betakarító adapterrel szerelt magajáró
gépek dolgoznak a legnagyobb tömeg- és területteljesítménnyel. Ezeket az adatokat a
11. táblázat és a 3. ábra szemlélteti.
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11.táblázat. Magajáró aprítékkészítő teljesítmény jellemzői aprítékkészítésben
Területteljesítmény
Nedvesség- MunkaSorElméleti
Áteresztőképesség
az
szám szecskahossz tartalom sebesség
alapidőre
(W01)
–
(mm)
(%)
(km/h)
(kg/s)
(t/h)
(ha/h)
1.
18
43,9
3,124
13,948
50,215
10,934
Átlag
18
43,9
3,124
13,948
50,215
10,934
2.
28
43,48
4,168
13,372
48,140
14,588
3.
28
44,44
3,770
21,622
77,838
13,195
4.
28
41,61
4,089
14,567
52,441
14,312
5.
28
42,3
3,712
10,973
39,503
12,992
Átlag
28
42,96
3,935
15,133
54,481
13,772
6.
34
42,63
2,895
3,895
14,024
10,133
7.
34
44,97
3,318
12,186
43,868
11,613
8.
34
44,52
3,002
27,802
100,088
10,507
9.
34
42,34
3,813
9,589
34,521
13,346
10.
34
43,58
3,790
18,798
67,673
13,265
Átlag
34
43,61
3,364
19,59
70,54
11,773

3. ábra. Tömegteljesítmény adatok apríték készítésben magajáró gépekkel
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A magas tömegteljesítmény és területteljesítmény eléréséhez azonban viszonylag
magas motorteljesítmény-igény és fajlagos hajtóanyag-felhasználás tartozik. Ezeket az
értékeket szemlélteti a 12. táblázat.

12.táblázat. Magajáró szecskázó energetikai jellemzői aprítékkészítésben

Sorszám

Betakarított
növény
megnevezése

Elméleti
szecskahossz

Áteresztő
képesség

–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

–

(mm)
18
28
28
28
34
34
34

(t/h)
50,215
48,140
52,441
39,503
43,868
34,852
34,521

2 éves
állomány

Órás
hajtóanyagfelhasználás
(l/h)
65,41
62,05
60,06
55,78
57,9
58,09
52,82

(kg/h)
54,51
51,71
50,05
46,48
48,25
48,41
44,02

Fajlagos
hajtóanyagfelhasználás

Motorteljesítmény

(kg/t)
1,09
1,07
0,95
1,18
1,10
1,39
1,28

(kW)
227,12
215,45
208,54
193,68
201,04
201,70
183,40

13.táblázat. Magajáró szecskázó energetikai jellemzőinek átlagértékei

Sorszám
–
1.
2.
3.

Betakarított

Elméleti

növény
szecskahossz
megnevezése
–
2 éves
állomány

(mm)
átlag 18
átlag 28
átlag 34

Áteresztő-

Órás

képesség

hajtóanyag-

hajtóanyag- teljesítmény

felhasználás

felhasználás

(t/h)
50,215
46,695
37,747

(l/h)
65,410
59,297
56,270

(kg/h)
54,61
49,11
46.98

Az előző adatokból a különböző konstrukciójú
teljesítményadatait a következő táblázatban foglaljuk össze.

Fajlagos

(kg/t)
0,9155
0,9150
0,6660

Motor-

(kW)
227,118
205,891
195,382

aprítékkészítő

gépek
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14.táblázat. A különböző konstrukciójú aprítékkészítő gépek teljesítményadatai

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés

Tömegteljesítmény az
alapidő alatt
Tömegteljesítmény az
összes munkaidő alatt
Területteljesítmény az
alapidő alatt
Területteljesítmény az
összes munkaidő alatt
Hajtási teljesítményigény

Mértékegység

Traktorra
szerelt v.
vontatott
gép

Vontatott
szecskázó

Magajáró
szecskázó

t/h

33,3

40,9

70.54

t/h

21,6

26,0

45.85

ha/h

7,3

8,72

10,9

ha/h

4,01

4,79

7,1

kW/LE

75-90
102-122

110-120
150-165

195-230
265-310

A területteljesítmény adatok alapján – és a korábban már a meteorológiai adatokból
megállapított agrotechnikailag optimális időszak ismeretében – tudjuk kiszámítani az
aprítékkészítő gépek által egy idényben betakarítható terület nagyságát. Mivel a
rendelkezésre álló időszak a szezonban 13 nap, azonban a fagypont alatti hőmérsékletű
órák száma átlagosan 5-nek vehető, így összesen egy idényben 65 óra vehető
figyelembe. Ennek alapján a betakarítható terület:
·
·
·

traktoros betakarítógéppel:
vontatott szecskázóra szerelt adapterrel:
magajáró szecskázóra szerelt adapterrel:

3.

260 ha
311 ha
461 ha

kép. A felengedett talajon a szállítóeszközök mély keréknyomot hagynak
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A betakarító gépek kihasználása szempontjából fontos a szállítási munkák pontos
megszervezése, a kiszolgáló szállítóeszközök darabszámának a pontos meghatározása.
Az aprítékkészítés, illetve az energiaültetvény betakarítás nehéz talajviszonyok mellett
történik, ezért a szállításra csak mezőgazdasági gumiabroncsokkal felszerelt traktoros
vontatású pótkocsikat lehet használni.

4.

kép. Magajáró aprítékkészítő gép munka közben

A szállítógéppark optimalizálása a szállítási körfolyamat, „szállítási teljesítmények” és
a betakarítógépek tömegteljesítményének összevetésével határozható meg.
A szállítási körfolyamat a következő blokk-séma szerint működik.
Szállítás

Betakarítás

Ürítés

Üresmenet
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A különböző szállítási távolságok és különböző nagyságrendű/teherbírású pótkocsik
szállítási teljesítményadatait, illetve a szükséges szállítóeszköz darabszámot a 1516. táblázatokban foglaltuk össze.

15. táblázat. A szállítási körfolyamat teljesítmény adatai,
Szállítójárművek
teherbírása
(t)
6,5
9
12
14

2,5*
11,38
14,16
16,84
18,33

Szállítási teljesítmény (t/h)
Szállítási távolság* (km)
5*
7*
10*
8,95
7,65
6,28
11,39
9,85
8,18
13,84
12,11
10,20
15,24
13,43
11,40

15*
4,83
6,39
8,07
9,11

20*
3,93
5,24
6,68
7,58

4. ábra. A szállítási teljesítmény változása a távolság függvényében
16. táblázat. A különböző teherbírású pótkocsik darabszámának alakulása a szállítási
távolság függvényében
Szállítójárművek
teherbírása
(t)
6,5
9
12
14

2,5*
4
4
3
3

5*
6
4
4
3

Szállítójármű-igény (db)
Szállítási távolság* (km)
7*
10*
7
8
5
6
4
5
4
4

15*
10
8
6
5

20*
13
10
7
7
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5. ábra. A szükséges szállítójármű darabszám a távolság függvényében

5. kép. Magajáró betakarító gépet kiszolgáló szállítóeszköz-park
A szállítóeszközök, pótkocsik darabszámának optimalizálása után az energiaültetvény
betakarítás nehéz körülményeit, a rossz- és nedves talajállapotokat figyelembe véve a
szállítójárművet, pótkocsiparkot műszaki szempontból is optimalizálhatjuk.
A 40km/h vontatási sebességtartomány következtében a merev felfüggesztésű
egytengelyes futóművek alkalmazása háttérbe szorul. Még a kisebb 4-8 t teherbírású
pótkocsik esetén is az alacsony nyomású gumiabroncsokkal szerelt egytengelyes
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tandem futóművek vagy rugózott ikertengelyes futóművek, illetve rugózott
kéttengelyes futóművek alkalmazása a legelterjedtebb.
A nagyobb 10-14 t teherbírásig, ami 18 t összgördülő tömeget jelent kizárólag tandem
és rugózott ikertengelyes futóművet alkalmaznak, ebben az esetben az együttes
tengelyterhelés nem haladhatja meg a 16 t-át, a vonórúd terhelés pedig a vontató
traktor vonóberendezésétől függően 2 t körüli lehet. A kéttengelyes rugózott
futóműves pótkocsik esetében pedig elérheti a 20 t összgördülő tömeget.

6. kép. Az alacsony nyomású gumiabroncsokkal szerelt tandem tengelyes pótkocsik
még nehéz terepviszonyok mellett is jól manővereznek
A háromtengelyes pótkocsik esetén a három tengely együttes terhelése maximum 24 t
lehet, ehhez még 2 t vonórúdterhelést számítva az összgördülő tömeg nem lehet több
mint 26 t.
A mezőgazdasági viszonyok között alkalmazott háromtengelyes pótkocsik a tandem,
illetve ikertengelyes változatokhoz képest bonyolultabb szerkezeti kialakításúak.
A rosszabb talajviszonyok között a kanyarodáskori vonóerő-növekedés elkerülése
érdekében a kormányzott futóművek alkalmazása szükséges. A kormányzott
futóművek azonban bonyolultak és drágák is. Mindezek a pótkocsik hátrafelé
billentéssel ürítenek. A nehéz terepviszonyok, rossz talajállapot miatt energiaültetvény
betakarítására ezek a pótkocsik nemigen használhatók.
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A mezőgazdaságban alkalmazott pótkocsikat többnyire alacsony nyomású
gumiabroncsokkal szerelik fel. A mezőgazdasági pótkocsikra szerelt gumiabroncsokat
4 bar tömlőnyomásig tekintjük alacsony nyomásúnak. Az alacsony nyomású
gumiabroncsok azonos tengelyterhelés esetén kisebb fajlagos talajnyomást, ezzel
kisebb talajtömörödést okoznak és a vontatási teljesítményigény is kedvezőbb.
A megengedett legnagyobb tengelyterhelés értékének megfelelően kell megválasztani
a megfelelő teherbírású gumiabroncsot. Ez azt jelenti, hogy kéttengelyes futóművel
szerelt pótkocsi esetében az 5000 kg, míg tandem futóműves vagy iker, illetve
háromtengelyes pótkocsi esetében 4000 kg.
A kéttengelyes futóműveknél 9-20", illetve 365-80 R 22,5 méretű közúti abroncsok
alkalmasak 5000 kg-os terhelésre. A tandem, illetve ikertengelyes vagy
háromtengelyes változatok esetén pedig a 16-20", illetve a 18-20" méretű alacsony
nyomású abroncsok felelnek meg a 4000 kg terhelésnek a 40 km/h sebességhatárig.
Kisebb tengelyterhelésre a 12,5-16" méretű abroncsok a használatosak. Ezek az
abroncsok 3500 kg-it terhelhetők a 4 bar és a 40 km/h sebességtartományban. A
mezőgazdasági szállító eszközökön kizárólag szimpla gumiabroncsozású járókereket
használnak. A különböző pótkocsikon alkalmazott gumiabroncsok fajlagos
talajterhelés értékeit a 17. táblázatban foglaltuk össze.
17. táblázat. A pótkocsik tengelyterhelés és fajlagos talajterhelés alakulása különböző
méretű gumiabroncsok esetén
Pótkocsi
EB-4
HB-15
EB-7-70
DETK-15
OTA-8,5
MBP-110
T-088
MBP-108
CARAT 18T
MZDK 14000

Tengelyterhelés
(kN)
35,50
61,10
84,10
63,10
98,60
111,50
109,00
98,00

Futómű
kialakítás
egytengelyes
egytengelyes
egytengelyes
egytengelyes
egytengelyes
tandem
tandem
tandem
tandem
kéttengelyes

Kerékterhelés
(kN)
30,00
30,50
42,30
31,50
49,30
30,00
30,00
28,00

Kerékméret
(coll)
12,5-18
12,5-18
14-20
16-20
14-24
12,5-18
16-20
12,5-18

Fajlagos
talajterhelés
(kPa)
260
295
610
308
722
295
308
295
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A mezőgazdasági telepek fogadóhelyei az alkalmazott technológiák kéttengelyes
pótkocsik esetében a két oldalra történő billentést követelik meg, ebben az esetben a
kocsiszekrény billentési szögének (az ömlesztett anyagok rézsű szögét figyelembe
véve) min. 45°-nak kell lennie. A tandem-futóműves vagy iker, illetve háromtengelyes
pótkocsik esetében a billentés hátrafelé történhet. A hátrafelé történő billentésnél a
billentési szögnek minimum 55°-nak kell lennie. Egyes anyagmozgatási
technológiákban (műtrágya, vetőmagszállítás) alkalmazzák az emelve billentős
pótkocsikat. Az emelve billentős pótkocsik felépítménye is hátrafelé billenthető, a
billentési szög ez esetben is 55° kell, hogy legyen.
A billentést a vontató traktor hidraulikus rendszeréhez csatlakoztatható és arról
működtetett, a pótkocsin kiépített egyszeres működésű teleszkópos hidraulikus
munkahengerek végzik. A munkahengerek alsó megfogása csapos, míg a dugattyúfej
minden esetben gömbfejként van kialakítva. A munkahengerek kis beépítési mérettel
és teleszkópos építésüknél fogva nagy kinyúlással, illetve lökettel rendelkeznek.
Az ürítési idő csökkentése, a kényelmes kezelés, nagyobb teherbírás esetén az
oldalfalak nyitásához szükséges fizikai erő megköveteli az oldalra és hátrafelé
billentés esetében is az automatikus nyitást. Az automatikus nyitást az alvázhoz és a
kocsiszekrény oldalfalához rögzített mechanizmus végzi, a kocsiszekrény billentési
szögének függvényében.
Energetikai szempontból a következőképp optimalizálhatjuk a szállító pótkocsi és
traktor kapcsolatot:
§
az 55-88 kW motorteljesítményű traktorsorozathoz a mezőgazdasági
körülményekhez jól illeszkedő 18-19 t összgördülő-tömegű és 13-14 t hasznos
teherbírású, tandem tengelyelrendezésű futóművel szerelt pótkocsik illeszkednek
optimálisan;
§
a 96-110 kW motorteljesítményű traktoroknál a 27-28 t vontatható összgördülőtömeg csak háromtengelyes, illetve 2 db kéttengelyes szállítóeszközzel használható ki.
A mezőgazdasági felépítmények alkalmazására azonban a többlet beruházás és
bonyolultabb futómű ellenére is a háromtengelyes futóművel szerelt alvázak, illetve az
így kialakított pótkocsik az előnyösebbek;
§
a 125-191 kW motorteljesítményű traktorok által vontatható összgördülő-tömeg
azonban már (a magyarországi előírások szerint) minden esetben megköveteli a 2 db
kéttengelyes szerelvényből álló szállítóeszközök alkalmazását. A kéttengelyes
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kétpótkocsis szerelvények alkalmazása azonban már korlátozott. Ezen feladatok
ellátására nagy teherbírású, háromtengelyes speciális szerelvények szükségesek.
§
az energiaültetvény betakarítására azonban a háromtengelyes pótkocsik és a
kéttengelyes pótkocsik használata nem ajánlott, éppen a rossz talajviszonyok melletti
nehéz manőverezési képesség miatt.
2.1.5.3. Összefoglalás, javaslatok
A harmadik munkaszakaszban elvégeztük az előzőleg kifejlesztett nagyteljesítményű
dugványozógép szántóföldi mérővizsgálatát.
Az elvégzett mérővizsgálattal meghatároztuk a dugványültetőgép üzemeltetéséhez
szükséges hidraulikus-, hajtási- valamint vontatási teljesítményeket. Az 1,09-1,40
km/h sebességtartományban a gép biztonságosan dolgozott, az ültető csipeszt
működtető munkahenger maximális nyomásigénye 120 bar, a hidraulikus rendszer
szállított olajmennyisége 33 dm3/min, a kardán nyomatékigény 265 Nm volt. A mért
motorteljesítmény-igény 13,15-14,50 kW, a hajtási teljesítményigény 3,59-4,74 kW, a
vontatási teljesítmény pedig 9,56-11,11 kW között volt. A területteljesítmény 50 cm
tőtáv és 2,2 m sortáv esetén az összes munkaidőre vonatkozóan 1,31-1,68 ha/h között
alakult, a hektáronkénti tőszám pedig 9070 és 10100 közötti volt. A vizsgálat
eredményei alapján javaslatot tettünk a dugattyú véletlenszerű kint maradása, és a
csipesz mellényúlása esetére történő védőkapcsolás kialakítására.
Az energiaültetvény betakarítási időszakának optimalizálásával kapcsolatban
elemeztük a betakarítás szempontjából, növényélettani szempontból figyelembe vehető
időszakot, ez december elejétől február végéig tart, ilyenkor az energiaültetvény
nedvességtartalma 40-50 % körüli. Az elmúlt évi meteorológiai adatokat is figyelembe
véve, ebből a 90-95 napból csapadékmentes és fagypont alatti hőmérsékletű nap
mindösszesen 13, a rendelkezésre álló műszakóra pedig napi 15 órával összesen 65
óra.
Elemeztük a különböző konstrukciójú aprítékkészítő gépek teljesítményadatait,
miszerint a traktorra szerelt v. vontatott géppel az összes munkaidőre vonatkozó
területteljesítmény 4,01 ha/h, a vontatott szecskázó + adapterrel 4,79 ha/h, a magajáró
szecskázó + adapterrel pedig 7,10 ha/h.
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A területteljesítmény adatok alapján az egy géppel betakarított terület nagysága:
·
·
·

traktoros betakarítógéppel:
vontatott szecskázóra szerelt adapterrel:
magajáró szecskázóra szerelt adapterrel:

260 ha
311 ha
461 ha

A betakarítási munkák optimalizálására a már ismert betakarítási tömegteljesítmények,
valamint a szállítási körfolyamat modellszámításai alapján – melyet különböző
szállítási távolságokra és különböző teherbírású szállítóeszközökre végeztünk el –
meghatároztuk a szállítási teljesítményadatokat, és szükséges szállítóeszköz
darabszámokat. Elemeztük az energiaültetvény betakarítására alkalmas pótkocsi
konstrukciókat is.

2.2. Tárolási és száradási jellemzők meghatározása, modell pelletáló
rendszerlétrehozása (8. feladat)
Ebben a munkaszakaszban a szálas vagy felaprított faanyag tárolási jellemzőinek
meghatározását végeztük el. Elemeztük az apríték száradási jellemzőit. Modell
pelletáló rendszert alakítottunk ki a pelletálás receptúrájának kimérésére, a pelletek
fűtőértékének meghatározására.

2.2.1. Faapríték halmaz tárolásának meghatározása
Az energetikai ültetvényről letermelt faapríték tárolásának legegyszerűbb és
alkalmazott formája a depózás. Ez történhet az ültetvény szélén kialakított depótéren,
vagy egy telephelyen történő burkolt és/vagy fedett helyszínen.
A szállítmányozás logisztikáját befolyásolja, hogy a kiszolgáló gépeknek mekkora
távolságot kell megtenni a depó és a betakarítógép között. Ezen technológiai
folyamatot és ennek problematikáját a 7. munkapont jelentésében részletesen
elemezzük.

32

7. kép. Faapríték szállítására alkalmas pótkocsi
A faapríték minőségének szempontjából fontos paraméter, hogy a depótér burkolattal
ellátott terület avagy nem. A betakarítás időszakában általában az időjárási viszonyok
lehetővé teszik a földterület melletti depózást, azonban a tavaszi és/vagy nyári
időszakban történő rakodás során jelentősen szennyeződhet az apríték sárral, nem
éghető anyagokkal.

8. kép. Ültetvény melletti depózás
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9. kép. Telephelyi depózás (silós rendszerben és fedett szín)
A legmegfelelőbb megoldás a telephelyi tárolás, melynek során biztosítható a burkolt
tárolótér és a gépi anyagmozgatás egyaránt.
A betároláskori magas nedvességtartalom miatt az apríték „szellőztetése”, valamint a
csurgalékvíz gyűjtése és elvezetése igen fontos technológiai feladat. Ha ez nem
megfelelő, akkor a tüzelőanyag minősége jelentősen romlik, valamint öngyulladásra
hajlamos.
A beruházások során tűzoltósági engedély szükséges ilyen depóterek kialakításához,
ahol az anyag öngyulladási képességét is vizsgálják, illetve a beruházónak vizsgálattal
kell igazolnia a megfelelősséget.
2.2.2. A faapríték halmaz száradási folyamatának elemzése, vizsgálata
A munka célja az ültetvényről betakarított fásszárú biomassza apríték száradási
folyamatának meghatározása volt. Elsődleges célunk meghatározni a halmaz száradási
idejét természetes száradás folyamán. Munkánk során több közelítésben próbáltuk
vizsgálni a felvetődött problémát.
Első közelítésben az irodalmi adatokat próbáltuk begyűjteni, azonban nem találtunk
jelentős vizsgálati és kutatási eredményeket a biológiai anyaghalmazok természetes
száradásáról, csupán kiindulási adatokat a szárítástechnológia széles irodalmából.
Az irodalomkutatást követően halmaz vizsgálatot végeztünk, melyet két irányból
kezdtük közelíteni. Az első esetben a külső környezeti komponensek hatását
vizsgáltuk a száradás folyamatára, míg a második esetben a halmaz belsejében
lejátszódó, a biológiai anyagokra jellemző termikus bomlás folyamatát térképeztük fel
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elsősorban irodalmi adatokra és kutatási eredményekre alapozva, s ezen adatokra
alapozva vizsgáltuk a folyamatot.
Ezekhez a vizsgálatokhoz szükségünk volt egy említett modellhalmazra, melyet
laboratóriumi körülmények között két módon készítettünk el. Az egyik halmaz fedett
helységben alakítottuk ki, míg a másikat szabadtéren.
2.2.2.1. Az irodalom szerinti megközelítés alapján
A víztartalom-csökkentés folyamata – mint alapvető technológiai szükségszerűség –
igen változatos formában valósítható meg. Csoportosítása ezért igen különböző
szempontok szerint lehetséges, azonban az energiaforrás eredete szerint
megkülönböztetünk természetes és mesterséges szárítást.
A természetes szárítás során a napenergia közvetlen felhasználásával csökkentjük az
anyag nedvességtartalmát. Alkalmazhatóságát alapvetően a klimatikus viszonyok és
környezeti paraméterek befolyásolják, ezért igen sokváltozós rendszer, így
technológiai szempontból nem megbízható.
A mesterséges szárítás új technológiák egész sorát jelenti, így megkülönböztetünk
konvektív-, fluidágyas-, nem konvektív szárítási technológiákat. Ezeknek számos
megoldása alakult ki, ezek részletezése jelen munkában nem indokolt.
Azonban a szárítás alapjait befolyásoló tényezőket, melyek a jelenesetben vizsgált
halmazra is vonatkoznak, illetve vonatkozhatnak, mindenképpen át kell tekinteni. Ezek
a következők:
A rétegvastagság: A szárítás sebességét jelentősen befolyásoló tényező, amely a
szárítandó közeg jellemzőitől függ.
A szemcseméret eloszlás: A halmaz tömörödésének befolyásoló tényezője, így
befolyással van az átszellőzés sebességére is
A szárítóközeg sebessége: jelen esetben, mint ilyen jellemző, csupán a
környezeti elemek közt a szélsebesség vehető figyelembe.
Az irodalmakban megtalálható, az állandó szárítási körülményekre vonatkozó
száradási sebesség görbe, amely a kiindulási adatként szolgálhat. Ez a 6. számú ábrán
látható.
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6. ábra. Állandó szárítási körülményekre vonatkozó száradási sebesség görbe
2.2.2.2. Laboratóriumi vizsgálatok
Az irodalomkutatást követően a laboratóriumi vizsgálatokat végeztük el. Ennek első
lépése a modell halmaz elkészítése, melynek száradási folyamatát a nedvességtartalom
csökkenés mérésén keresztül vizsgáltuk.
A modellhalmaz mérete 1x1,5x0,6m (szélesség x hosszúság x magasság). Ezt a
modellhalmazt fűzfa aprítékból készítettük el szabadtéren és fedett helységben.
A környezeti paraméterek közvetlen mérésére nem volt lehetőségünk, azonban
meteorológiai adatbázisban hozzáfértünk a Budapest környéki részletes időjárási
adatokhoz a www.farmit.hu oldalon. A környezeti paraméterek havi bontású adatait
grafikusan az 1. mellékletben közöljük.

Vizsgálatainkat 2009. januárjától októberéig végeztük. Ennek oka az, hogy a januári
betakarításból származó aprítékot kezdtük vizsgálni a fűtési szezon kezdetéig, azaz
októberig, így modellezve le a gyakorlati hasznosítás rendszerét.
A szabadtéri vizsgálattal a környezeti paraméterek hatását igyekeztünk megállapítani,
korrelációs kapcsolatot teremteni a száradási sebesség és a hőmérséklet, csapadék,
szélsebesség között. Ezen vizsgálatunk eredményeit a 7. számú ábrán mutatjuk be.
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7. ábra. Környezeti átlag adatok 2009. január - október
Az időjárás adatokból megfigyelhető, hogy az átlaghőmérséklet folyamatosan
növekszik februártól kezdődően, s a megfigyelési időszak minimuma -6,5 °C,
maximuma 26,4 °C. A vizsgálati idő során havonta két alkalommal, azonos
időpontokban rögzítettük az időjárási adatokat, így természetesen lehettek alacsonyabb
és magasabb értékek, de ezek nem kerültek rögzítésre.
A szélsebesség átlagértékei a március hónap kivételével szinte azonosnak tekinthetőek,
átlagértékük 10-11 km/h.
A vizsgálati időszakban esett csapadék mennyisége igen kevés, egyedüli kiugró és
nagyobb esőzés júniusban volt. Ennek hatása a vizsgálati mintán is jól követhető volt.
A modellhalmazon mért mérési eredményeket a 8. és 9. ábrán mutatjuk be részletesen.
A szabadtéri halmaz vizsgálatnál az alábbiak voltak megfigyelhetők:
- a téli depózás során tekintettel arra, hogy a környezeti hőmérséklet nem volt
magas, feltehetőleg a halmaz nedvességtartalma a belső hőmérséklet növekedésének
hatására csökkent, kis mértékben változott,
- a hőmérséklet emelkedésével szinte arányosan a nedvességtartalom csökkenés
is mérhető volt,
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- a szinte állandó szélsebesség relevánsan nem befolyásolta a halmaz
száradását, azonban segítette a kipárolgás elvezetését,
- a júniusi esőzés megfigyelhető volt a modellhalmazon, de ez elsősorban a
halmaz kis mérete miatt volt ilyen jelentős, kimutatható mértékű, mert átázott.
- az utolsó hónapokban egyenletes száradási intenzitást mutatott a halmaz.
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8. ábra. Szabadtéri halmazvizsgálatok eredményei
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9. ábra. Fedett helyszíni halmazvizsgálatok eredményei
A fedett helyszíni halmazvizsgálat eredményei az alábbiakat mutatták:
- a halmaz egy nagy légterű csarnokban került kialakításra, melyben temperáló
fűtés működött, valamint természetes huzat biztosította a légcserét. Ennek megfelelően
a külső környezeti hőmérséklet nem volt hatással a száradásra, azonban a téli
környezeti hőmérsékletnél átlagosan 11 °C-kal magasabb hőmérsékletet mértünk,
majd a tavaszi és nyári időszakban a környezetivel közel azonos hőmérséklet
értékeket. Ezt a grafikonban külön jelöltük.
- a természetes huzat mértéke nem volt mérhető, azonban pozitív hatása volt a
kipárolgás elvezetésére, így a halmaz nedvességtartalom folyamatosan csökkenő
tendenciát mutatott.
- a ciklus végére a halmaz nedvességtartalma elérte a 20 %-ot.

2.2.2.3. A nedves halmaz termikus folyamatainak elemzése
A hőhatás következtében lejátszódó változások jellegzetesen hőmérsékletfüggők, adott
hőmérséklet-intervallumokhoz jellemző folyamatok kapcsolhatók:
- 100°C-ig a fában levő vízzel összefüggő folyamatok játszódnak le, így elsősorban a
fagyás, olvadás, szorpciós folyamatok, párolgás. Ebben a hőmérséklet tartományban
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találhatók a hidrogénhidas kötésben bekövetkező változásokhoz kapcsolható
átalakulások, illetve az ezeket jelző másodlagos átalakulási hőmérsékletek is.
- 100-200°C között hasadnak a gyengébb kémiai kötések. Oxidatív atmoszféra
esetében ebben a tartományban oxidálódnak jelentősebb mértékben a járulékos
alkotórészek, a fa színének jelentős változását eredményezve. Már keletkeznek kisebb
mennyiségben gázok, elsősorban szén-dioxid.
- 200-400°C között játszódik le a faanyag legintenzívebb átalakulása mind inert, mind
oxidatív atmoszférában. Gyakorlatilag minden fakomponensben alapvető kémiai
változások zajlanak le, jelentős mennyiségű gáz- és gőzalakú termék keletkezése
közben.
- 400°C felett elsősorban szenesedési folyamatok zajlanak az eredeti kémiai struktúra
teljes elbomlásával.
A gyakorlati felhasználás szempontjából a mérsékelt hőmérsékletű kezelés (200°Cig)
hatására lejátszódó folyamatok jelentősek. A megemelt hőmérséklet hatására
megváltoznak a fa fizikai, szerkezeti és kémiai sajátságai. Ebben a hőmérsékleti
tartományban lejátszódó változásokról viszont kevesebb információ van. A
halmazokon végzett vizsgálatok esetében a 100-200°C között már viszonylag rövid
időtartam alatt is jelentősebb változások játszódhatnak le. Ezek követésének kritikus
kérdése az, hogy olyan jellemzőket kell találni, amelyek a termikus bomlással
arányosak. Ez számos esetben problematikus, mivel sokszor párhuzamosan ellentétes
hatású folyamatok eredménye az észlelt változás, valamint szoros korrelációban áll a
környezeti paraméterekkel.
Ennek részletes vizsgálatára a laboratóriumban nem volt lehetőség, azonban az
irodalomban fellelhető egyes kutatások a hőhatásra lehasadó gázok mennyiségén
keresztül, vagy közvetett módszerekkel a szín, valamint fizikai-mechanikai
tulajdonságok mérésével próbáltak információhoz jutni a belső folyamatokról.
2.2.3. Modell pelletálási vizsgálatok, mérési eredmények
Hivatkozással a konzorciumi tagoktól kapott kutatási anyagokra, valamint a
laboratóriumba érkezett vizsgálati tüzelőanyagokra, ezen munkapont keretében
biopréselvények energetikai vizsgálatát végeztük el.
A konzorciumi tagoknál telepített mobil présgépen végzett préselési vizsgálatok
termékeit vizsgáltuk. Ezek a következők voltak:
- kukorica növény variációk a receptúra kialakításához
- faapríték vizsgálata
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A vizsgálataink során a választott mezőgazdasági növény teljes laboratóriumi
analitikáját végeztük el, s a vizsgálatok ezen belül is kiterjedtek a teljes növény
vizsgálatára, valamint a növényrészek külön-külön történő vizsgálatára.
Vizsgálati eredmények:
A M. 1-3. táblázatban összefoglalt teljeskörű energetikai vizsgálatok eredményeiből
látszik, hogy a növény szortimentek nagymértékben nem térnek el egymástól, azonban
az energetikai szempontból legfontosabb fűtőérték és hamutartalom, valamint a
környezeti állapotra hatással lévő elemek eredményeit célszerű részletesen elemezni.
A fűtőérték kis szórással 16 és 18 MJ/kg között változik. Fontos megjegyezni, hogy a
közölt értékek abszolút száraz anyagra vonatkoztatva kerültek megadásra, így
egymással összemérhetőek. A kéntartalom a tüzeléstechnikai alkalmazás esetén fontos
paraméter, mert az emissziós értékeket (SOx) rontja, s a légköri savasodás egyik
okozója. A másik környezeti elem a klór, amely elsősorban a tüzelőberendezések
anyagára van káros hatással, valamint szintén az emissziós értékeket rontja és a
környezetre igen veszélyes. Kimagasló értéket nem mértünk, az eredmények közel
azonos értékben szóródtak. S végül, de nem utolsó sorban a hamutartalom változása is
kimutatható, 0,5 %-tól 2 %-ig terjedt, amely a végfelhasználást befolyásolhatja. Meg
kell jegyezni, hogy a hamutartalom okozója elsősorban azok a külső fizikai
szennyezők, amelyekkel a növény az életciklusa és a betakarítása, feldolgozása során
szennyeződik. Ezek tehát nem elsősorban biológiai okokból adódnak. Az energetikai
felhasználás szempontjából, hatása a tüzelőberendezés nagyobb karbantartásigényében
jelentkezik, valamint a kéményen át távozó apró szálló por formájában, amely a szmog
képződés okozója, valamint jelentős hatása van az asztmatikus megbetegedésekre.
Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a kiválasztott mezőgazdasági növények
energetikai célra megfelelőek, tömörítésük, azaz pelletálhatóságuk anyagjellemzőiktől
függenek. Alkalmazásuk elsődleges feltétele a tüzeléstechnológia megfelelő
megválasztása.
A faminták részletes analízisét a 7. munkapont, Energetikai paraméterek mérése,
betakarítás időpontjának meghatározása című munkaszaka jelentésben közöljük.
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2.3. Agroökológiai hatások mérése (9. feladat)
Ebben a munkaszakaszban a fás szárú energiaültetvényeken, illetve az
ültetvények környezetében fellépő agroökológiai hatásokat vizsgáltuk. A kutatás
méréseken és becsléses módszereken alapult. A vizsgálatokat Dombóváron,
Gödöllőn, Hatvanban, Jánoshalmán és Kerekharaszton végeztük.
Az energetikai faültetvények ökológiai szempontból közel állnak az telepített
egyfajú fiatal erdőhöz. Környezetterhelésük kedvező, még a legintenzívebb
faültetvény is sokkal extenzívebb földhasznosítást jelent bármely más mezőgazdasági
használatnál. A talajba a telepítés időszakától eltekintve gyakorlatilag nem kerül
peszticid, emellett a műtrágyázás gyakorisága és mértéke sem számottevő. A korábban
növényvédőszerekkel terhelt talajokat a fák szervesanyaggal dúsítják, elősegítik a
természetes talajfejlődési folyamatok újbóli beindulását. Az évek során nő a
humusztartalom, javul a talaj abszorpciós képessége, végbemegy a talaj terhelését
okozó vegyi anyagok megkötése, lebontása, illetve lebomlása.
A faültetvény felszámolása után a termőtalaj regenerálódva viszonylag egyszerű
eszközökkel ismét mezőgazdasági termelésbe állítható, tehát a folyamat nem
irreverzíbilis, az idő folyamán akár ciklikusan ismételhető.
Az erdő és az állatvilág kapcsolata közismert, sok élőlénynek biztosít élő-, és
táplálkozóhelyet. Az állatvilág genetikai sokféleségének, élőhelyének megőrzése az
erdők szakszerű kezelésével, az erdőterület növelésével segíthető elő. A védett állatok,
hasznos szervezetek mellett az ültetvény természetes élőhelye a vadászható vadnak is.
A bérvadásztatás pedig fontos idegenforgalmi tényező és jövedelemforrás is lehet.
Az energetikai faültetvények jelentős környezeti, ökológiai hatással bírnak,
mert az évenként változó szántóföldi kultúrákkal szemben 15-20 évre stabilitást
jelentenek az adott táblának. Emellett az ültetvények hatással van a környező területek
ökoszisztémájára is. Számos állat, amely életfeltételei többségét a mezőgazdasági
táblákon találja meg táplálkozó-, búvó-, illetve telelőhelynek alkalmi, vagy gyakori
jelleggel felkeresi az energetikai faültetvényeket.
2.3.1. A talaj fizikai állapota
A talajellenállás mérésével jól meghatározható egy talaj fizikai állapota.
Amennyiben a talajellenállás értéke 3-3,5 MPa feletti, káros talajtömörödésről
beszélünk. Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy az egyes tápanyagkezelések milyen
hatással vannak – a fűzfajok fejlődése mellett – a talaj állapotára. A 2008-2009 év
hatvani és jánoshalmai eredményeinket a 10. ábra mutatja be.
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10. ábra. A tápanyagkezelések hatása a talajellenállásra (Hatvan, Jánoshalma; 20082009)
A telepítés évében – 2008-ban – mindkét termőhely talaja megfelelő volt – a
telepítést megelőző mélyebb művelés eredményeképp – sehol sem tapasztaltunk
károsan tömör záró réteget. Minkét kísérleti helyszínen a komposzttal fedett parcellák
kisebb talajellenállást mutattak, mint a műtrágyában részesített, illetve a kontroll
parcellák. Ennek oka, hogy a komposzttal fedett talajfelszín alatt nagyobb volt a
biológiai aktivitás, amely kedvezőbb fizikai szerkezetet eredményezett.
2009-ben Hatvanban a talajellenállásnál nem tudtunk különbséget kimutatni a
tápanyagkezelések között. Jánoshalmán az aktívan fejlődő fűzfák gyökérzete tömörítő
hatást gyakorolt a talajra, így 10 cm alatt valamennyi kezelés talaja tömör volt, de a
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kijuttatott komposzt és műtrágya jótékony hatása még a mélyebb rétegekben is
érvényesült.
A 2008-2009 év hatvani és jánoshalmai nedvességmérés eredményeinket a 11.
ábra mutatja be.

11. ábra. A tápanyagkezelések hatása a talajnedvességre (Hatvan, Jánoshalma; 20082009)
Hatvanban a talaj jó vízszolgáltató képessége miatt nem volt kimutatható
különbség az egyes tápanyagkezelések talajnedvesség-tartalma között.
Jánoshalmán a telepítés évében – 2008-ban – a komposzttal fedett parcellák
több nedvességet tartalmaztak, mint a műtrágyában, illetve tápanyagban nem
részesített kontroll parcellák. Ez a hatás – bár a fűzfajok fokozódó vízfelvétele miatt
kevésbé volt látványos – 2009-ben is fennállt.
44

2.3.2. A talaj biológiai állapota
A talaj fizikai és biológiai állapota között szoros korreláció áll fenn. Csak
szerkezetes, szerves anyagban gazdag, tömör rétegektől mentes talajban számíthatunk
aktív talajéletre. A talaj biológiai aktivitása a talajban élő élőlények tevékenységének
eredménye, amelybe beletartozik a mikro-, mezo-, makro- és megafaunával
kapcsolatos összes tevékenység. Az aktív talajélet jelentős pufferkapacitást is jelent a
talaj számára, sőt a talajlakó élőlények képesek a kisebb hibák „javítására” is.
A talajművelés általában károsan befolyásolja a talajéletet, a talajban élő
növényi és állati szervezetek természetes életközösségeinek degradációját
eredményezi. A talajállapot értékelés egyik tényezője a talajlakó élőlények alapján
történő biológiai aktivitás minősítése. Ezek közül a földigiliszta tevékenységet
meghatározó földigiliszta egyedszám, biomassza és járatszám – a talajmikrobiológiai
mutatók mellett - gyakran használt indikátor a talajok biológia állapotának
jellemzésére.
A földigiliszták a talajban élő makrofauna élőlényeihez tartoznak. A talajállapot
minősítésénél mindennél többet mond, hogy a földigiliszták jól érzik-e magukat. Hazai
talajainkban mintegy 40 faj – más vélemények szerint 60-80 – előfordulásáról tudunk.
Művelt területeken a talaj típusától, fizikai féleségétől és a talajműveléstől függően 1020 fajt találhatunk. Szántóföldön gyakori földigiliszta fajok az Allolobophora
chlorotica, az Aporrectodea caliginosa és a Lumbricus terrestris. A fajgazdagság
jelentősége abban áll, hogy az egyes fajok élettere a talaj különböző mélységeiben van,
illetve a járatok mérete és iránya különböző. A közönséges földigiliszta jelentősége,
hogy a mélyebb rétegekbe (3 m) is lehatol és függőleges irányú, stabil járatrendszert
készít.
A földigiliszták járataikkal együtt jelentős szerepet játszanak a talaj fizikai,
kémiai és biológiai folyamataiban. A giliszták járatkészítés során lazítják, keverik a
talajt, csökkentve ezzel a talajtömörödés veszélyét. A keverő hatás révén a növényi
maradványok a felszínről a mélyebb rétegekbe kerülnek, illetve a szervetlen anyagok
az alsóbb rétegekből a felszínre. A gilisztajáratok, mint megapórusok („biopórusok”)
részt vesznek a talajok víz- és hőgazdálkodási, illetve anyag- és gázcsere
folyamataiban. A talaj felső rétegét behálózó járatok többnyire vízszintes lefutásúak és
elsősorban a talaj levegőzését biztosítják, míg a függőleges, akár több méter mélységig
is lehúzódó, vízátjárható, stabil gilisztajáratok gravitációs pórusként játszanak
szerepet, például hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék mélyebb rétegekbe
történő gyors levezetésében. Lejtős termőhelyeken a talaj lepusztulását, az eróziót is
mérséklik, mert a beszivárgás növekedése miatt a felszíni lefolyás csökken. A
vertikális gilisztajáratok, mint pórusok a növények mélyebb rétegekbe történő
begyökerezését és a fel- és altalaj átlevegőzését is elősegíti.
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A gilisztaürülék egy speciális tulajdonságokkal rendelkező organo-minerális
anyag, amely egyéb anyagokkal keveredve (urin, mucus) részt vesz az agyag-humusz
komplexek, a talajaggregátumok és a talajszerkezet kialakításában. Minőségi
paraméterei sokszorosan meghaladják a talaj beltartalmi összetevőit (18. táblázat).

18. táblázat. A gilisztaürülék legfontosabb tulajdonságai (Vleeschauwer és Lal
nyomán, 1981)
Tulajdonság

Gilisztaürülék

Talaj

por és agyag (%)

38,8

22,2

térfogattömeg (g/cm3)

1,11

1,28

849

65

kationcserélő kapacitás (cmol/kg)

13,8

3,5

kicserélhető Ca2+ (cmo/kg)

8,9

2,0

kicserélhető K+ (cmo/kg)

0,6

0,2

oldható P (ppm)

17,8

6,1

összes N (%)

0,33

0,12

szerkezeti stabilitás (esőcseppek száma, amely
elroncsolja a szerkezetet

Valamennyi kísérletben már a telepítési év végére a gilisztapopuláció jelentős
emelkedését tapasztaltuk a korábbi, illetve a szomszédos területek
állománynagyságához képest. A második évben a faj és egyedszám tovább nőtt, a
bolygatott táblákénak többszöröse volt (12. ábra).
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12. ábra. A kísérletek átlagos földigiliszta egyed- és járatsűrűsége, illetve élőtömege
Elsősorban a gyakori Lumbricus terrestris, Allolobophora chlorotica és
Aporrectodea caliginosa fajokat találtuk meg. A fűzfasorokban, illetve az árnyékos és
levelekkel fedett részeken a gilisztatevékenység még akkor is aktív volt, amikor a
szomszédos szántóföldi növénytermesztésű táblák száraz talajában már szünetelt.
Valamennyi termőhelyen a nyári diapauza rövidebb volt, mint a szomszédos táblákon,
sőt egyes esetekben el is maradt. Valószínűsíthető, hogy a további években a nagy
mennyiségű avar és a bolygatás megszűntének együttes hatására további faj és
egyedszám növekedés következik be.
2.3.3. A gyomflórára gyakorolt hatás
A
terület
gyomnövény-állományában
végbemenő
változások
a
leglátványosabb hatások közé tartoznak. Míg a telepítés évében a területre jellemző
gyomflóra az uralkodó, a gyorsan fejlődő ültetvény árnyékolóhatásával, hatékony vízés tápanyagfelvevő képességével a gyomállomány gyors visszaszorulását
eredményezi. Az ültetvény kezdeti fejlődését Második évtől mind a magról kelő, mind
az évelő gyomnövények faj és egyedszáma egyaránt erősen csökken.
A jól beállít ültetvényekben a fő gyomborítottsági időszak a lombhullás és
lombfakadás közé tehető. Az ekkor megjelenő T1-es gyomnövények, mint például a
tyúkhúr (Stellaria media) hasznosnak mondhatók, mert borítottságukkal hatékony
erózió- és deflációcsökkentő szerepet töltenek be. Emellett a párolgást is csökkentik.
Évközben az erős árnyékoló hatást csak néhány faj képes elviselni, de az erős
fényhiány miatt ezek sem tekinthetők az ültetvényt alkotó fafajok konkurenseinek. A
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G1-esek közül a tarackbúza (Elymus repens) és a csillagpázsit (Cynodon dactylon), a
G3-asok közül az aprószulák (Convolvulus arvensis) fordulhat elő foltszerűen.
2.3.4. A tápanyag-gazdálkodásban betöltött szerep
Hazánkban örvendetesen nő a csatornázottság mértéke. 2008 végére a lakások
66%-a rendelkezett csatornával. Ez az arány remélhetően 2015-re eléri a 89 %-ot.
Ezzel párhuzamosan évről évre nő a szennyvíziszap mennyisége is. 2010 végére a
teljes éves mennyiség szárazanyagban kifejezve meghaladja a 350 ezer tonnát. E
hatalmas mennyiségnek jelenleg csak 65%-át hasznosítják a mezőgazdaságban, 24 %a lerakókba 8 %-a egyéb elhelyezésre kerül, és csak 2 %-át hasznosítják egyéb módon.
Mivel a szennyvíz kiöntözése erőteljes szaghatással járhat, fertőző betegségeket
terjeszthet, illetve helytelen kijuttatása esetén kedvezőtlen irányba tereli a talaj
termőképességét, ezért felhasználása fokozott figyelmet érdemel. Ezek a veszélyek az
energetikai faültetvényekben nem állnak fenn. Ezek az ültetvények alkalmasak a most
lerakókba kerülő mennyiség hasznosítására. A fiatal állományok kifejezetten
meghálálják az ilyen módon kijutatott víz- és tápanyag-mennyiséget. Különösen a
gyors fejlődésű, nagy tápanyag- és vízigényű nyárfák alkalmasak ilyen kezelésre.
Amennyiben a szennyvíziszap teljes kezelése, komposztálása megvalósul, a
képződött nagy mennyiségű komposzt befogadására is alkalmasak ezek az
ültetvények. A talajfelszínre kijuttatott komposzt tovább fokozza a pozitív
talajbiológiai folyamatokat és hozzájárul a humuszképződéshez is.

2.3.5. A környező területekre gyakorolt hatás
Különösen a szántóföldi növénytermesztésben élen járó alföldi megyékben
jelentkezik problémaként, hogy a 60-as évek táblásításának eredményeként
megszűntek a mezővédő erdősávok. Az energetikai faültetvény bár teljesen kiváltani
nem tudja, részben helyettesítheti a mezővédő erdősávot.
A szélsebesség mérséklésével a faültetvények – különösen az erdőben
egyébként szegény vidékeken – befolyásolják a mikro- és mezoklímát. A szélsebesség
csökkenés arányos a magassággal, és alacsonyabb evapotranspirációt, kiegyenlítettebb
klímát és egyenletesebb csapadékeloszlást is eredményez. A szélmérséklő hatása már a
sor előtt 4-40-szeres famagasságnál jelentkezett. A szélsebesség mérséklés átlagosan
50%-os volt. Hatékonyak bizonyult nagy szélsebességek (50-80 km/h) esetén is.
A védő hatás a hőmérsékletben is megmutatkozott. A védett területen +0,4- -1,3
°C átlagos hőmérséklet különbség volt a kontrollhoz képest. Nagyrészt negatív előjelű
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volt a változás. A talajban 30 cm mélyen, a nappal és éjszaka mért hőmérséklet
hasonló volt.
A relatív légnedvesség a talaj feletti 50 cm-es rétegben 5-10 %-kal nőtt. A talaj
nedvességtartalma 0,7-7,8 %-kal emelkedett a kontrollhoz képest.
A környezeti hatások szintén a szélsebesség csökkentéshez kapcsolódnak.
Laza, homokos talajon a deflációt, lejtős területen, megfelelően telepítve az eróziót
mérsékli.
2.3.6. Az energetikai faültetvény, mint élőhely
Az energetikai faültetvény bár nem erdő, sűrű növésével és 15-20 éves
élettartamával jelentős élő, táplálkozó és telelőhelyet biztosító közeg.
A növényzet táplálékforrást jelent sok védett és nem védett emlősnek,
madárnak, lepkének és rovarnak. Emellett ideális fészkelőhelye lehet számos kistestű
énekesmadárnak is. Az energetikai faültetvények zöldfolyosó hálózatként is
szolgálnak az általában nagyméretű, vegyszerezett táblák között. Így a diverzitás
nemcsak a fajok számbeli sokféleségét, hanem a fajokon belüli genetikai sokféleséget
is jelenti, hiszen a vándorlással az aktív génkicserélődés is lehetővé válik.
Az ültetvény a néhány fajos mezőgazdasági termelésben plusz táplálékforrás
jelentkezik, mely elősegíti a rovarok számának emelkedését, ezáltal nyújtva
táplálékforrást a madarak és a biológiai növényvédelemben elengedhetetlen hasznos
szervezetek számára.
A korán fakadó és virágzó fűz, illetve nyárfaültetvények fontos méhészeti
jelentőséggel is bírnak. A fűz fajok az egyik legjobb korai pollentermelő fafajok közé
tartoznak, míg a nyár fajok a propolisz termeléshez nyújtanak kiváló alapanyagot.
Az ültetvény által biztosított fészkelő és búvóhely megnöveli a vadászható, a
mezőgazdaság térnyerésével a területen erősen megfogyatkozó madarak számát (fürj,
fogoly, fácán). Ehhez hasonlóan a keltetett, majd nevelt állatok kitelepítése is sokkal
sikeresebb lehet az ültetvénysávok e kedvező hatásai miatt. Ezek a későbbiekben a
vadászatot segíthetik elő, amely komoly bevételforrást jelent.
2.3.7. Összefoglaló értékelés és javaslatok
· A projekt keretében 5 helyszínen több éve végzett vizsgálatok alapján az alábbi
megállapításokat és javaslatokat fogalmaztuk meg:
· Az energetikai faültetvények a környező táblák élővilágára is jelentős hatással
vannak.
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· Mivel az ültetvények többnyire kedvezőtlen adottságú termőhelyeken, erdőben
szegény vidékeken létesülnek, az általuk biztosított stabilitás kiemelt
jelentőségű.
· Az ültetvények élettartama alatt a tábla nem részesül peszticides kezelésben, így
jelentősen csökken a térség vegyszerterhelése.
· A hasznos szervezeteknek (rovarok, madarak) biztosított élő-, táplálkozó- és
telelőhelyként elősegítik a biológiai növényvédelmet, csökkentve ezáltal a
környező táblák növényvédelmi költségét.
· Vad táplálkozó- és élőhelyként is fontosak, másodlagosan hozzájárulnak a
területek vadgazdálkodási eredményeinek a növeléséhez.

50

2.4. A kísérletek erózióra gyakorolt hatásának vizsgálata (10. feladat)
Ebben a munkaszakaszban az energetikai ültetvényeknek a talajerózióra gyakorolt
hatását vizsgáltuk. A kutatásméréseken és becsléses módszeren alapult. A
vizsgálatokat a Hatvanban, Gödöllőn, Jánoshalmán, Kerekharaszton, valamint
Dombóváron beállított kísérletekben és ültetvényekben végeztük.
A talajerózió világszerte az egyik legelterjedtebb, legnagyobb károkat okozó, és
legnehezebben kivédhető talajdegradációs folyamat. A talajerózió káros ökológiai és
növénytermesztési következményei igen sokrétűek és egyben a legsúlyosabb veszély a
fenntartható talajhasználat szempontjából.
A lehulló csapadék és a szél hatására bekövetkező talajpusztulás önmagában véve
természetes folyamat, ami azonban emberi beavatkozás következtében felgyorsulhat.
A sok évszázados növénytermesztés alatt a talajok fizikai és biológiai állapota
leromlott, ami a talajdegradációs folyamatok felerősödéséhez vezetett. A terhelések
döntően a területhasználatból adódnak. Az intenzíven használt mezőgazdasági
területeken, különösen a nem megfelelő talajhasználat és agrotechnika miatt káros
mértékű talajerózió jelentkezik. A helytelen művelés felgyorsítja a természetes és
emberi hatásra jelentkező degradációs folyamatokat és fokozza a talajok degradációs
folyamatokkal szembeni érzékenységét.
A talajerózió kockázatossá teszi a növénytermesztést, és előrevetíti a klímaelemekkel
szembeni érzékenység növekedését. A talajerózió veszélye az időjárási szélsőségek nagy intenzitású záporok, aszályos időszakok - növekvő gyakorisága miatt várhatóan
növekedni fog. A felismerés, hogy a talajdegradáció a talajnak a multifunkcionalitását
korlátozza, és egyben a termelés fenntarthatóságát veszélyezteti vezetett el a múlt
század végén a különböző talajvédelmi kutatásokhoz, amelyek közül a talajerózió
kutatás kiemelt jelentőségű volt.
A fás szárú energiaültetvények víz- és szélerózióra gyakorolt hatását eddig
Magyarországon nem vizsgálták, mindössze néhány megfigyelés áll rendelkezésre.
Ugyanakkor a talaj termőképességét, fizikai és biológiai kultúrállapotát, az ültetvény
környezeti szempontú megítélését befolyásolja, hogy sikerül-e hatékony védelmet
találni a degradációs folyamatokkal szemben.
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2.4.1. A vizsgált termőhelyek erózió-érzékenysége
A vizsgálatokat az alábbi termőhelyeken végeztük, ahol meghatároztuk az adott terület
erózióval szembeni érzékenységét is.
· Jánoshalma: a talaj típusa humuszos homok, fizikai félesége homok, illetve
homokos vályog. A terület sík fekvésű, vízeróziónak kevésbé, széleróziónak
nagymértékben kitett terület.
· Hatvan: a talaj típusa csernozjom réti talaj, fizikai félesége vályogos agyag,
illetve agyag, rendkívül kötött, nehezen művelhető, rossz levegőgazdálkodású,
belvíz kialakulására hajlamos. A terület sík fekvésű, vízeróziónak az időszakos
víztöbblet kialakulása ellenére is gyengén kitett terület.
· Gödöllő: a talaj típusa homokos alapkőzeten kialakult rozsdabarna erdőtalaj,
fizikai félesége homokos vályog. A terület enyhén lejtős fekvésű (2-4%),
vízeróziónak intenzív csapadék időszakában nagymértékben kitett terület.
· Kerekharaszt: a talaj típusa csernozjom talaj, fizikai félesége vályog. A terület
sík fekvésű, víz- és széleróziónak enyhén kitett, a kedvező
talajtulajdonságoknak köszönhetően azonban jelentékeny károkra nem kell
számítani.
· Dombóvár: a talaj típusa nagy humusztartalmú kotu, fizikai félesége vályog. A
terület enyhén lejtős fekvésű (3-5%), vízeróziónak laza szerkezet és nagy
humusztartalom miatt jelentősen kitett terület.

10. kép. Árkos erózió fűz ültetvényben
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2.4.2. Talajerózió mérés eredményei
A talajeróziót valamennyi termőhelyen figyelemmel kísértük a kísérletek
beállításának, illetve az ültetvények telepítésének időpontjától. Mérhető eróziós károk
kizárólag a gödöllői termőhelyen voltak, ezért adatokkal alátámasztva csak ezeket
közöljük a jelentésben (19. táblázat). A talajveszteséget minden esetben a
hagyományos szántóföldi növényekhez (búza, kukorica) viszonyítottuk, amelyek
alapján a legnagyobb talajveszteséget a kukorica esetében mértük: 4 év átlagában 8,110,2 t/ha talajelhordással lehet számolni átlagosan 2-3 % lejtésű területen. Az őszi
búza korábban és hosszabb időn keresztül ad talajborítottságot, ezért 30 %-kal kisebb
eróziós károkat mértünk.

19. táblázat. Talajerózió mértéke különböző szántóföldi kultúrákban (Gödöllő, 20062009)*
Talajerózió
relatív
mértéke (%)

Ültetvények állapota

Fűz

Nyár

Őszi
búza

Kukorica

1.év

részleges borítás, év
végén visszavágás

85

85

70

100

2.év

júliusra teljes borítás

45

45

-

-

3.év

teljes talajborítás, év
végén betakarítás

30

30

-

-

4.év

júliusra teljes borítás

40

45

-

-

*A mérések 2-3 % lejtőszögnél történt. A kukorica területén mért talajveszteség a
legnagyobb, 100 %-kal lett figyelembe véve

Az energetikai faültetvények a telepítés évében vannak kitéve az eróziós károknak
(szél- és vízerózió egyaránt). A tavaszi ültetés után a teljes talajfedettséget csak kevés
esetben érik el a növények, ezért intenzív és nagy mennyiségű csapadék következtében
jelentős lehet az elhordott talaj mennyisége. Vizsgálataink alapján megállapítható,
hogy ha a növekedés és fejlődés kezdeti feltételei adottak, abban az esetben az erózió
mértéke csapadékos évben sem éri el a kukorica területén mérhető talajveszteséget. Az
ültetvény második évében fűz és nyár esetén egyaránt jelentősen csökkennek a
talajkárok, ugyanis az első évi lombmennyiség a felszínen mulcsszerű védő hatást
jelent, másrészt a kora tavaszi intenzív növekedés eredményeként június második
felére, de legkésőbb júliusra teljesen zárt állományt alkot az ültetvény abban az
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esetben is, ha az első évi növedéket visszavágjuk. Amennyiben ez nem történik meg
(pl. egyes fűzfajták, illetve a nyár termesztésénél), az további jelentős felszínvédő
hatást jelent intenzív csapadék esetén. A legkisebb eróziós veszteséggel két éves
vágásfordulót alkalmazó technológiánál a betakarítást megelőző évben kell számolni.
Értékeltük a különböző technológiák erózió érzékenységét, amelyet összefoglalóan a
20. táblázat mutat be. Ahogy a mérési eredmények is igazolták, az eróziós károk
kialakulásának esélye valamennyi vizsgált technológia esetén a telepítés évében a
legjelentősebb. A fűz esetén jöhet szóba a keskeny sorközű technológia intenzív,
évenkénti vágásfordulóval, amely jelentős lombtömege és talajborítottsága révén a
legkisebb eróziós veszélyt jelenti. E két hatás következtében az erózió kialakulásának
az esélye minimális. Ez a technológia azonban más okok miatt (nehezen gépesíthető,
kedvezőtlen a betakarított apríték fa-kéreg aránya, fajlagosan kisebb termés)
elsősorban a viszonylag kis aprítékigényre jelent megoldást lakossági szinten (pl.
családi házak egyedi energiaellátása). A további technológiák esetében az erózió
kialakulásának az esélye mindig a betakarítást megelőző évben a legkisebb: ez kétéves
vágásforduló esetén minden második évet jelenti, hároméves vágásforduló estén pedig
a betakarítást megelőző két évre vonatkozik a jelentősebb védő hatás.
20. táblázat. Szél- és vízerózió okozta károk kialakulásának esélye energetikai
faültetvényekben
Technológia
1.

2.

3.

4.

évek
5. 6.

7.

8.

9.

10.

Fűz (széles egysoros, ikersoros technológia
Fűz (keskeny egysoros technológia)
Nyár (széles egysoros technológia)
Akác (széles egysoros technológia)
Erózió megjelenésének esélye:

nagy

közepes

kicsi

2.4.3. Az erózió elleni védelem energetikai faültetvényekben
Mezőgazdasági területeken a víz- és a szélerózió gyakran károsító természetes
folyamat. Az intenzív növénytermesztés, a gyakori talajmozgatás, a hosszú időn át
fedetlen talajfelszín a károk mértékét meghatározza. A fás szárú energianövényekben
végzett vizsgálataink alapján különbséget kell tenni az ültetvény termőtalajának
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megóvása érdekében végzett eljárások, valamint az energetikai ültetvények
eróziócsökkentő hatása között.
A fás szárú energianövények erózió elleni védelmét elsősorban az agrotechnikai
megoldások jelentik. A talajvédő talajművelésnek számos eleme ismert, ezek közül az
energetikai ültetvényekben figyelembe veendő leglényegesebb szabá1yok a
következők. 1. Enyhe lejtésű tábla esetében a művelés a lejtő irányára merőlegesen,
illetve azt megközelítően történjék. Ennek csak abban az esetben lehet eleget tenni, ha
a táblák hossziránya a lejtőre merőlegesen helyezkedik el. 2. Lejtős területen nem
ajánlott ugyan a forgatás, mélyebb művelésre inkább lazítót célszerű alkalmazni,
azonban ültetvények létesítése előtt legtöbbször elkerülhetetlen, ezért a szántást
szintvonalakkal megegyezően kell végezni, illetve lejtőre felfelé kell forgatni. 3.
Szántás esetén alapszabály, hogy a művelés mélységének igazodnia kell a tábla eróziós
szakaszain bekövetkezett szelvénypusztulás mértékéhez. Amennyiben ennek
figyelembevételével nem lehet legalább 25-30 cm mély művelést végezni, kerülni kell
energetikai faültetvény létesítését. 4. Kerülni kell a sima talajfelszín kialakítását, és
törekedni kell a vízlefolyást akadályozó talajfelszín megteremtésére és fenntartására.
5. A talajművelés ajánlott módszerei csak abban az esetben felelnek meg
erózióveszélyes területeken az elvárásoknak, ha a többi agrotechnikai műveletet,
amelyek közé a vetés, sorközművelés és ápolás is tartozik, a szintvonalakra
párhuzamosan végzik el. A szél által sújtott területeken a talajművelést az uralkodó
szél irányára merőlegesen kell végezni. Minden lazítás és a talaj felszínét simára
alakító művelet utáni tömörítésre soha nem a sima-, hanem a gyűrűshenger
alkalmazandó a bordás talajfelszín kialakítása miatt. Kotu talajon a tarlóhántást el kell
hagyni, és az esetleges forgatást csak tavasszal a vetés előtt kell elvégezni. Mivel a
talajszárazság és a defláció megjelenése között szoros az összefüggés, ezért például a
kis adagú kelesztő öntözés igen hatásos védekezési eljárás, amely a talaj megkötése
mellett megakadályozhatja a friss telepítés teljes elpusztulását is.
A telepítés tervezésekor célszerű figyelembe venni kis lejtési százalék esetén is, hogy
a dugványokat a szintvonalakkal párhuzamosan ültessék. Ennek gyakorlati
kivitelezhetőségét a kis táblaméret korlátozhatja. A telepítést követően a szél- és
vízerózió ellen egyaránt hatékony védelmet jelent, ha a sorközöket pillangós virágú
növények keverékével vetjük be. Erre a célra kiválóan alkalmasak a különféle
herefélék, esetleg pázsitfűfélékkel is vegyítve. A zöld sorköz az első és esetleg a
második évben védi a talajfelszínt, a növedék lekaszálva takarmányként hasznosítható,
illetve a pillangós virágú növény légköri nitrogént megkötő képességének
köszönhetően tápanyagban gazdagítja a talajt. A második évtől kezdődően az
energianövény a betakarítás után rövid idő elteltével zárt állományt alkot, és a
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sorközökben védő növény fejlődését az árnyékoló hatás miatt elnyomja. A sorközök
védő hatására kiválóan alkalmas lehet a telepítés utáni zab vagy árpavetés, amit 30-40
cm növénymagasság elérése után tárcsával lezúzunk, és a további időszakban a talajt
beborító maradványok jelentik a védő hatást. A fenti megoldások alkalmazása esetén a
sorközök gyomosodása is visszaszorítható.

11. kép. Zöld sorköz első éves fűz
állományban.

12. kép. Zúzott növényi maradványok a
sorközökben csökkentik az eróziót.

Az energetikai faültetvények erózióra gyakorolt hatásának elbírálásakor figyelembe
kell venni, hogy az ültetvények a környező termőhelyek védelmében is jelentős
szerepet játszanak, mint talajvédő fasorok, illetve erdősávok. Egyes fűz és nyár fajták
már az első év során elérhetik a 4-5 m magasságot, amelyek széleróziót csökkentő
hatása magasságuk 25-30-szorosára, azaz 100-150 méterre terjed ki. A védő hatás
egzakt mérését a következő munkaszakaszban végezzük el.
2.4.4. Összefoglaló értékelés és javaslatok
A projekt keretében beállított technológiafejlesztési kísérletekben, továbbá
ültetvényeken végzett megfigyelések, vizsgálatok alapján az alábbi megállapítások és
javaslatok fogalmazhatók meg:
· A fás szárú energianövények talajerózióra gyakorolt hatásának vizsgálatát
Magyarországon eddig nem végezték el, a nemzetközi szakirodalom is hiányos
ebben a tekintetben.
· A vizsgálatokat az ország öt különböző termőhelyén végeztük el, amelyek
alapján megállapítottuk, hogy telepítés után csak a kis lejtőszögű területeken
kell eróziós károkra számítani.
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· Valamennyi termőhely közül eróziós károkat csak a gödöllői rozsdabarna
erdőtalajon tapasztaltunk, de 4 év átlagában a veszteségek kisebbek voltak, mint
a hagyományos szántóföldi növények termesztése során.
· A szél- és talajerózió mértékét egyaránt befolyásoló tényezők közül
megállapításunk szerint a növényfaj és a termesztéstechnológia megválasztása
döntő szerepet játszik. Eróziós károkra valamennyi növénynél és technológiánál
csak az első egy, legfeljebb két évben kell számítani, ezért ebben az időszakban
a talajelőkészítés során ajánlott a talajvédő talajművelés szabályai szerint
eljárni. Ahol az ökológiai és klimatikus feltételek szükségessé teszik a sorközök
védelmét meg kell oldani pillangós növénykeverékek vagy kalászosok
vetésével.
· Mivel energetikai faültetvények többnyire kedvezőtlen adottságú
termőhelyeken létesülnek, továbbá a talajkárok kisebbek, mint a legtöbb
hagyományos szántóföldi növények termesztése során, ezért a területhasználat e
formája az erózió elleni hatékony agrotechnikai védekezési módszert is jelent.
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2.5.

Ökonómiai paraméterek meghatározása (11. feladat)

Ebben a munkaszakaszban az energetikai ültetvények termelési költség, termelési
érték meghatározását végeztük el, majd fedezeti hozzájárulás kiszámítása nyújtott
kellő alapot a hagyományos szántóföldi gazdálkodás eredményességével való
összehasonlításhoz. A kutatás, számításon és becsléses módszeren alapult,
felhasználva az eddig elért eredmények adatait. A vizsgálatokat a Hatvanban,
Gödöllőn, Jánoshalmán, Kerekharaszton, valamint Dombóváron beállított
kísérletekben és ültetvényekre vonatkozóan végeztük.
A növénytermesztésben a szakmai döntéseket segíti a gazdálkodás pénzügyi,
gazdasági elemzése, mivel a termőterület optimális kihasználásához, valamint a
legnagyobb nyereségtartalmú tevékenység kiválasztásához elengedhetetlenül fontos
adatokat szolgáltathat. Nagyon fontos azonban az egyes közgazdasági fogalmakhoz
tartozó elméletet pontosan meghatározni, mivel azonos összehasonlíthatósági alapokat,
mérőszámokat csak ezek után kaphatunk.
A vállalkozások termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő. Ennek érdekében
ráfordításokat (nyersanyagokat, energiát, munkaerőt, gépi munkát stb.) használnak fel.
Az előállított termékek és szolgáltatások pénzben kifejezett értékét termelési
értéknek (vagy teljesítménynek), a ráfordítások pénzértékét termelési költségnek
nevezzük. A termelési értékből levonva a termelési költséget a vállalkozási
eredményt kapjuk. Ezt nyereségnek, ill. – kevésbé szerencsés esetben --, ha előjele
negatív, veszteségnek mondjuk
NYERESÉG (veszteség) = TERMELÉSI ÉRTÉK – TERMELÉSI KÖLTSÉG
A vállalkozási tevékenység úgy fogható fel mint különböző természetű döntések
sorozata.
A döntési problémák megoldása sokféleképpen lehetséges, így a minden döntés
lényegében egyfajta választást jelent: a szóbajöhető megoldási alternatívák közül ki
kell választani a legjobbat, vagyis azt, amely célunk elérését a leginkább szolgálja. A
jó döntéshez (a helyes választáshoz) a cél ismerete mellett döntési szabályokra is
szükség van. A legáltalánosabb döntési szabály - amely a nyereségmaximalizálási célt
is támogatja - a gazdasági racionalitás elve. Ez a következőket mondja:
Úgy kell eljárni, hogy az adott mennyiségben rendelkezésre álló erőforrásokkal (E) a
lehető legnagyobb teljesítményt (T) lehessen elérni (egységnyi erőforrásra a lehető
legnagyobb teljesítmény jusson):
T/E --> max!
vagy:
58

Úgy kell eljárni, hogy egy adott nagyságú teljesítményt (T) a lehető legkisebb
erőforrás-mennyiség felhasználásával lehessen elérni (egységnyi teljesítményre a
lehető legkisebb erőforrás-felhasználás jusson):
E/ T --> min!
Könnyű belátni, hogy a gazdasági racionalitás elvének betartása a nyereség
maximalizálásához vezet. A szabály ugyanis átalakítható olyan formára, hogy adott
költségösszeg felhasználásával a lehető legnagyobb termelési érték előállítására kell
törekedni, illetve, hogy egy adott nagyságú termelési érték előállításához a lehető
legkevesebb költséget kell felhasználni.
2.5.1 Vizsgálatok módszertana, hipotézis, tervezés
A tervezés során felmerülő kérdés általánosságban az, hogy milyen előnnyel járna a
kiinduló helyzethez képest, ha a vállalkozás működésében valamilyen változtatást
hajtanánk végre (esetleg egy új vállalkozást indítanánk). Ahhoz, hogy ezeknek a
tervezett változtatásoknak a célszerűségét megítélhessük, elegendő, ha a termelési
költségeknek és a termelési értéknek csupán azokat az elemeit vesszük vizsgálat alá,
amelyek a szándékolt változtatás hatására maguk is megváltoznak.
Ez az eljárásmód lényegesen leegyszerűsíti a döntés-előkészítést, mivel nem kell
törődnünk az adott döntés által nem érintett termelési érték- és költségtényezőkkel, sőt
mint látni fogjuk - bizonyos esetekben csak így hozhatunk helyes döntéseket.
A fenti megfontolások alapján megkülönböztethetünk
VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEKET és ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEKET
Valamint
VÁLTOZÓ TERMELÉSI ÉRTÉKET és ÁLLANDÓ TERMELÉSI ÉRTÉKET
Változó költségnek tekintendő a tervezési kalkulációk során minden olyan költség,
amely a változó ráfordításokkal kapcsolatban merült fel. Változó ráfordításoknak
pedig azok minősülnek, amelyek felhasznált mennyisége változik, ha egy tervezett
intézkedés végrehajtásra kerül.
Az állandó költségek az állandó ráfordításokhoz kapcsolódnak. Állandó
ráfordításoknak tekintendők azok a ráfordítások, amelyek felhasznált mennyisége
változatlan marad, ha egy tervezett intézkedés végrehajtásra kerül.
A változó termelési érték olyan termékekkel kapcsolatosan jelentkezik, amelyeknek
előállított mennyisége változik, ha egy tervezett intézkedés végrehajtásra kerül.
Végül az állandó termelési értéket olyan termékek adják, amelyek előállított
mennyisége változatlan marad, ha egy tervezett intézkedés végrehajtódik.
59

2.5.1.1

I. hipotézis

Abból indulhatunk tehát ki, hogy a tervezett gazdasági beavatkozások
eredményességét a változó termelési érték és a változó költségek különbözete alapján
mérhetjük le. Egy üzemen belüli tevékenység (ágazat) eredményességének
módosulása a változó termelési értéknek és a változó költségeknek tulajdonítható. A
két érték különbségét önálló eredménymutatónak tekintjük, amelynek elnevezése:
fedezeti hozzájárulás.
I. hipotézis elemzése:
FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS = VÁLTOZÓ TERMELÉSI ÉRTÉK- VÁLTOZÓ
KÖLTSÉG
Esetünkben azt vizsgáltuk, hogy a hagyományos szántóföldi növénytermesztés
(kukorica, búza, napraforgó) vagy az energiaültetvény beruházás nyújt nagyobb
fedezeti hozzájárulást kiragadva őket az üzemi termelési környezetből.
Természetesen számszerűsítve, csak nominál értéken az I. hipotézis,
meghatározása alkalmas a különböző hagyományos szántóföldi kultúrákkal
összehasonlításra. Korlátai ennek az elemzésnek, hogy csak tevékenység
bővítéséhez, vagy induló beruházáshoz, bizonyos iránymutatásra alkalmas, azok
egymáshoz viszonyított arányaihoz.
Az I. hipotézis feltételeit úgy határoztuk meg, hogy kiragadva az egyes kultúrákat az
üzemi környezetből és önálló termelési adatokkal alátámasztva vizsgáltuk őket.
2.5.1.2

II. hipotézis

A tervezés során azt a döntési alternatívát (cselekvési lehetőséget) kell optimálisnak
tekinteni, amely a legnagyobb fedezeti hozzájárulást adja.
A fedezeti hozzájárulás, mint elnevezés onnan is levezethető, hogy a fedezeti
hozzájárulás összegének kell fedeznie az állandó költségeket, valamint hozzá kell
járulnia az üzemi szinten elvárt nyereség előállításához. Érvényesek így az alábbi
összefüggések is:
II. hipotézis elemzése:
FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS = ÁLLANDÓ KÖLTSÉG + NYERESÉG
NYERESÉG = FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS - ÁLLANDÓ KÖLTSÉG
Meglévő gazdálkodás mellett II. hipotézis, már mennyiségi összehasonlítást is
eredményez és megvalósíthatóságot is jelez. Ez elengedhetetlen rész kell, hogy legyen
a megvalósíthatósági vizsgálatoknak egy konkrét beruházás, vagy tevékenység váltás
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esetén. A II. hipotézis feltételei szerint, pedig a legmunkaigényesebb technológia teljes
igénybe vett szolgáltatásait állandó költségnek vesszük, és fedezetet nyújt-e az
energiaültetvény eredménye. Ez az eset akkor fordulhat elő, ha
· meglévő mezőgazdasági üzem területe előző évben is teljes egészében
termelésbe volt
· minden eszközét (munkaerő, gép, forgó.-...stb) eddig lekötötte a termelés,
· ültetvénytechnológia egyes munkaműveleteit szolgáltatásként veszi ezen túl
igénybe, mely a legmagasabb számítható költség szint
· lemond minden szántóföldi kultúra fedezeti hozzájárulásáról
Ez az elérhető legrosszabb gazdasági helyzet.

2.5.2 Vizsgálatok, elemzések
Ebben a munkaszakaszban az energetikai ültetvények termelési költség, termelési
érték meghatározását végeztük el, majd összehasonlítottuk a hagyományos szántóföldi
gazdálkodás eredményességével
2.5.2.1
költsége

A hagyományos szántóföldi gazdálkodás 3 fő növényének termelési

A termesztés technológiák egyes munkaműveleteit szolgáltatásként vettük alapul és a
2008-ban fellelhető díjakat vizsgáltuk. 2009.-ben a hagyományos szántóföldi
kultúrákban az alábbi adatok vizsgálata történt:

21. táblázat
Kukorica
Termelési
költség
Anyagköltség
vetőmag
műtrágya (alap 300 kg 15:15:15, +starter N 40 kg)
növvédőszer (Titus Plus)
Szolgáltatás
őszi szántás 20 cm
szántás elmunkálás 2x
vetés (vetés +műtrágyaszórás)
gyűrűshengerezés
vegyszerezés
kultivátorozás
betakarítás, szállítás
Érték összes

Termelési
érték 7,5 t/
ha

Területalapú
támogatás

Fedezeti
Hozzájárulás

25 000
30 000
30 000

20
8
7
5
5
7
23
160

000
000
000
000
000
000
000
000

202 500

43 000

85 500
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Búza
Termelési
költség
Anyagköltség
vetőmag
műtrágya (300 kg ammóniumnitrát fejtrágya)
növvédőszer (Allistar+Gomba)

20 000
20 000
15 000

Szolgáltatás
nehéztárcsa (2x)
vetés (vetés +műtrágyaszórás)
műtrágyaszórás (3x)
vegyszerezés (2x)
betakarítás, szállítás

14
8
12
10
20

Érték összes

Termelési
érték 2 t/ha

Területalapú
támogatás

Fedezeti
Hozzájárulás

000
000
000
000
000

119 000

125 000

43 000

49 000

Napraforgó
Termelési
költség
Anyagköltség
vetőmag
műtrágya (80 kg/ha komplex 15:15:15 + 40 kg N)
növvédőszer Pledge+Leopard+Milstar)
Szolgáltatás
őszi szántás 20 cm
szántás elmunkálás (ásóborona)
vetés (vetés +műtrágyaszórás)
gyűrűshengerezés
vegyszerezés (3x)
kultivátorozás
betakarítás, szállítás
Érték összes

Termelési
érték 2 t/ha

Területalapú
támogatás

Fedezeti
Hozzájárulás

22 000
20 000
18 000

20
5
7
4
15
7
23
141

000
000
000
000
000
000
000
000

140 000

43 000

42 000
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Az adatokból látható, hogy 2009.-es anyagköltségek az egyes szántóföldi kultúrákban
hogyan alakultak. Csak a termesztéstechnológiához tartozó közvetlen „változó”
költségadatok az alábbiak:
kukorica: 85e Ft/ha,
búza: 55e Ft/ha,
napraforgó: 60e Ft/ha,
Az egyes hagyományos szántóföldi kultúrákban a termesztéstechnológiához tartozó
munkaműveletek bérmunkaként (külső igénybe vett szolgáltatás) vettük figyelembe,
ezért a közvetlen „változó” költségadatok a szolgáltatások területén az alábbiak:
kukorica: 75e Ft/ha,
búza: 64e Ft/ha,
napraforgó: 81e Ft/ha,
2.5.2.2

Energetikai faültetvények termelési költsége

A számítás során a termelési értéket és a változó költségeket egy termelési
periódusra kellett meghatároznunk, függetlenül a naptári évtől. A termelési periódus a
vizsgált termelési folyamat időtartamára terjed ki, beleértve abba azt a "holtidőt" is,
amely a két éves vágásfordulóból adódik A szántóföldi növénytermesztésben a
termelési periódus hossza többnyire egy év. Az energiaültetvény specifikus termelési
periódusú, így a termelési értéket és a költségeket erre az időszakra vonatkozóan adtuk
meg, de a fedezeti hozzájárulást egy évre vonatkoztatva, kiszámítva teremtetünk
összehasonlítási alapot a szántóföldi növénytermesztésben fellelhető termelési
periódusokhoz. Az alábbi táblázatban látható az energiaültetvény termelési
költségadatai részletesen.
22. táblázat
*E nergiaültetvény T ermelési kölség 10 évre kétéves vágásfordulóval 1 ha-ra vetítve
1.év
I . K öltségek
1. A n ya gk öl tség
a, dugvány (15000db/ha)
b, műtrágya (őszi alap: komplex 15:15:15 NPK 400 kg/ha)
c, növényvédőszer (Successor T, Pantera, Lontrel, Unifosz)
d, vadvédő kerités, riasztó (anyag+munkadij)
Ö ssz esen
2. S z ol gál ta tá s
a.) nehéztárcsa
b.) őszi szántás (30-35 cm)
c.) szántás elmunkálás 2x
d.) ültetés (gép+kézimunka)
e.) vegyszerezés
f.) sorközművelés 3x
g.) betakarítás, ki-betárazás
h.) szállitás/t opcionális
rekultiváció
Összesen:
Költségek összesen:

2. év

300 000 F t
32 000 F t
30 000 F t
10 000 F t
372 000 F t
7
21
8
50
14
40
15
1

000
000
000
000
000
000
000
350

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

3.év

4.év

5.év

32 000 F t
10 000 F t
0Ft

15 000 F t

18 000 F t
72 000 F t
32 400 F t

42 000 F t

10 000 F t

6. év

7.év

32 000 F t
10 000 F t
0Ft

10 000 F t
72 000 F t
32 400 F t

42 000 F t

10 000 F t

8.év

9.év

10.év

32 000 F t
10 000 F t
0Ft

10 000 F t
72 000 F t
32 400 F t

42 000 F t

10 000 F t

11.év

Ö sszesen

32 000 F t
10 000 F t
0Ft

10 000 F t
72 000 F t
32 400 F t

42 000 F t

10 000 F t

0Ft

155000 F t

15000 F t

90 000 F t

10 000 F t

82 000 F t

10 000 F t

82 000 F t

10 000 F t

82 000 F t

10 000 F t

10 000 F t
72 000 F t
32 400 F t
100 000 F t
182 000 F t

527 000 Ft

15 000 Ft

90 000 Ft

52 000 Ft

82 000 Ft

52 000 Ft

82 000 F t

52 000 Ft

82 000 Ft

52 000 F t

K öltség
182 000 Ft 1 268 000 Ft

*valamennyi felmerülő költség bérmunkadíjjal van számítva, saját eszközállománnyal történő művelés az eredményességet tovább javítja
A költségadatok között szerepeltetni szükséges az ültetvény-beruházás elemeit is. A
dugvány költsége, mint beruházási tétel a legjelentősebb 300eFt/ha az első évben.
Felállítottunk egy üzemi modellt, melynek lényege, hogy termelési integrációban ezt a
költségtételt az integrátor megfinanszírozza és az első három termelési értékből a
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termelő ezt a piaci hitelkamatok terhe mellett, visszatörleszti. Ezek alapján a
vizsgálataink két irányban folytak:
1) A dugványt a termelő finanszírozza.
2) A dugvány-finanszírozás az integrátoron keresztül történik.
1) Termelői finanszírozás esetén a változó termelési költségek éves szinten:
2009.-es anyagköltségek a termesztéstechnológiához tartozó közvetlen „változó”
költségadatok az alábbiak:
Energiafűz ültetvény: 49e Ft/ha 1 évre vetítve,
2) A dugvány-finanszírozás az integrátoron keresztül történik éves szinten:
2009.-es anyagköltségek a termesztéstechnológiához tartozó közvetlen „változó”
költségadatok az alábbiak:
Energiafűz ültetvény: 22e Ft/ha 1 évre vetítve,
A termesztéstechnológiához tartozó munkaműveletek bérmunkaként (külső igénybe
vett szolgáltatás) vettük figyelembe, ezért a közvetlen „változó” költségadatok a
szolgáltatások területén az alábbiak (az 1) és a 2) esetben is):
Energiafűz ültetvény: 66e Ft/ha, 1 évre vetítve
2.5.2.3

Energetikai faültetvények termelési értéke

Az első telepítések 2008-ban történtek, ezek betakarítása idén megtörtént: 10 hektárnyi
ültetvényről nagyjából 250 tonna faanyag került letermelésre. A hozamok fafaj és
termőhely függőek, de nagyjából eddig hozták a referencia értékeket. A fűz fajták
átlagos éves hozama 24t/ha, a nyaraké 25t/ha, míg az akác fajták produkálják a
legalacsonyabb, 15t/ha éves hozamot.
Az alábbi táblázatban látható az energiaültetvény termelési érték adatai részletesen:
23. táblázat
*E nergiaültetvény T ermelési érték 10 évre kétéves vágásfordulóval 1 ha-ra vetítve integrátori finanszírozással
1.év

dugványhitel vis s z afiz etés az apríték 50% .-ában
Bevételek

2. év

3.év

5t

Hozam atrot/ha

50,00%
-36 000 F t

5.év

0 F t -172 800 F t

6. év
24 t

0 Ft

172 800 F t

0 Ft

172 800 F t

Energetikai prémium

Ft
Ft
Ft
Ft

43 000 F t
11 000 F t

43 000 F t
11 000 F t

43 000 F t
11 000 F t

43 000 F t
11 000 F t

Összes bevétel Ft/ha

290 000 F t

54 000 F t

226 800 F t

54 000 F t

226 800 F t

Területalapú támogatás

7.év

8.év

9.év

24 t

10.év

11.év

24 t

Ö sszesen
24 t

Dugvá ny
hitel+5 év es
kamat
0 F t -172 800 F t 19 440 F t

36
200
43
11

Apriték ár
Telepitési támogatás

000
000
000
000

4.év
24 t

-19 440 F t 345 600 F t

0 Ft

345 600 F t

0 Ft

345 600 F t

43 000 F t
11 000 F t

43 000 F t
11 000 F t

43 000 F t
11 000 F t

43 000 F t
11 000 F t

43 000 F t
11 000 F t

34 560 F t 399 600 F t

54 000 F t

399 600 F t

54 000 F t

43 000 F t
11 000 F t

B evétel
399 600 F t 2 192 960 F t

A fenti adatokból látható, hogy a 2) esetünkben leírt integrátori „hitel”
visszafizetésével is terheltük a termelési értékünket. A legrosszabb eredményességű
modellt kívántuk összevetni a hagyományos szántóföldi növényekkel. Ez a modell
egyébként 7,5%-kal gyengébb fedezeti hozzájárulást biztosít, nominál értéken.
Energetikai faültetvények termelési értéke a fentiek alapján: 199eFt 1 évre vetítve.
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2.5.3 Fedezeti hozzájárulás I. és II. számítása
A beszámoló elméleti részében leírtuk, hogy a Fedezeti Hozzájárulás eredményességi
mutató milyen megállapításokat tartalmaz, és mennyiben segíti elő döntéseinket a
gazdálkodás során.
Az I. hipotézis során a hagyományos szántóföldi növények I. fedezeti hozzájárulása
2009.-ben (területalapú támogatással) a következő:
kukorica: 85e Ft/ha,
búza: 49e Ft/ha,
napraforgó: 42e Ft/ha,
ahol 43eFt a területalapú támogatás
Az I. hipotézis során az energiafűz-ültetvény egy termelési periódusának fedezeti
hozzájárulása 2009.-ben (területalapú támogatással): 111eFt, 1 évre vetítve
Bármely hagyományos szántóföldi növénynek I. fedezeti hozzájárulása legfeljebb
75%.-át éri el az energiafűz-ültetvény fedezeti hozzájárulásának.
A II. hipotézis esetére, -ahol a fedezeti hozzájárulás összegének kell fedeznie az
állandó költségeket -az alábbi vizsgálati eredményeket kaptuk:
II. fedezeti hozzájárulása az energiaültetvény esetünkben:
NYERESÉG/VESZTESÉG = FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS II. 2) energiaültetvényÁLLANDÓ KÖLTSÉG hagyományos szántóföldi kultúrák (kukorica)
36eFt nyereséget jelent a 111eFt mínusz a 75eFt.
A legnagyobb hagyományos szántóföldi növények I. fedezeti hozzájárulását nyújtó
kukorica teljes állandó költségeire is fedezetet nyújt.
Csak elméleti síkon, de feltehetünk egy olyan esetet is, mikor egy teljesen kukorica
növénytermesztésre szakosodott gazdaság teljes termőterületét energiafűzre állítja át.
Sőt a meglévő termelő eszközeit is megtartva 10 éven keresztül állandó költséget
termel. És bérmunkában finanszírozza az energiaültetvény technológiai
munkaműveleteit és elvárja az energiaültetvény fedezeti hozzájárulásától, hogy
pluszban, annyiban járuljon hozzá a nyereséghez, mintha kukoricatermesztést végezne
bérmunkával. Ez az u.n. Elmaradt haszon lehetőségi költsége.
Ebben, ez esetben a 36eFt nem elegendő a kukorica lehetőségi költségként
szerepeltethető elmaradó haszon fedezésére is. Az elmaradt haszon ebben az esetben
85eFt kukorica fedezeti hozzájárulás mínusz 43eFt területalapú támogatás, azaz 42eFt.
Azonban ha nem az Integrációs modellt vesszük alapul, melyben a forgóeszköz
kamatteher van, akkor a következőképpen alakul:
NYERESÉG/VESZTESÉG = FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS II. 1) energiaültetvényÁLLANDÓ KÖLTSÉG hagyományos szántóföldi kultúrák (kukorica)
45eFt nyereséget jelent a 120eFt mínusz a 75eFt.
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Ebben az esetben a 45eFt elegendő a kukorica lehetőségi költségként szerepeltethető
elmaradó haszon fedezésére is. Az elmaradt haszon ebben az esetben 85eFt kukorica
fedezeti hozzájárulás mínusz 43eFt területalapú támogatás, azaz 42eFt.
Ebben az esetben nemcsak a lehető legnagyobb nyereséget termeljük, hanem pluszban
még azt a fedezeti hozzájárulást és elmaradt hasznot is megnyerjük, 10 éven keresztül
állandó üzemi költség teher mellett, mintha a pénzünket és más eszközünket (gép,
munkaerő, központi költség) más szántóföldi termelésbe tettük volna.
2.5.4 Összefoglaló értékelés és javaslatok
A projekt keretében beállított technológiafejlesztési kísérletekben, továbbá
ültetvényeken végzett megfigyelések, és számítások, vizsgálatok alapján az alábbi
megállapítások és javaslatok fogalmazhatók meg:
· A hagyományos szántóföldi kultúrák csak 75%-ig közelítik meg az
energiaültetvények fedezeti hozzájárulását.
· Olyan üzleti modell került kidolgozásra, ahol az energiaültetvény termesztése,
minden implicit (lekötött eszközök kamata, elmaradt haszon) költséggel
terhelve is a legnagyobb mértékben járul hozzá az üzemi nyereséghez.

66

2.6.

A társadalmi hatás mérése (12. feladat)

Ebben a munkafázisban a fás szárú energiaültetvények munkahelyteremtésben,
vidékfejlesztésben betöltött szerepét vizsgáltuk. A kutatások alapját részben mérési
eredmények,
részben
törzsültetvényben,
kísérleteinkben,
valamint
partnergazdaságok energetikai ültetvényeiben végzett méréseink adták.
A fás szárú energiaültetvények létesítésének alapvetően két környezeti és gazdasági
feltétele van: A környezeti kívánalom az, hogy a termőhely hosszútávon alkalmatlan
(kevésbé alkalmas) legyen hagyományos növények gazdaságos termesztésére. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy azokon a területeken, amelyeken a takarmány- vagy
élelmiszer célú növénytermesztéshez szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre,
ugyanakkor megfelelnek valamely fás vagy lágy szárú energianövény termesztéséhez,
az alternatív hasznosítás valamely módja is szóba jöhet. Nemzetbiztonsági,
vidékfejlesztési szempontból egyaránt elengedhetetlen, hogy az energetikai
növénytermesztés - azon belül is a fás és lágyszárú hőenergia és/vagy villamosenergia
előállításra szolgáló biomassza termelés – és a hagyományos növények termesztése
terén a komplementer gondolkodásmód érvényesüljön. A gazdasági feltétel az, hogy a
termesztés körzetében legyen olyan felhasználó (fűtőmű, erőmű), amely a megtermelt
biomasszát hosszútávon és biztonsággal átveszi a termelőktől. Jelenleg elsősorban
azok a nagy erőművek jelentik a piacot az apríték számára, amelyek részben a
zöldáram támogatás miatt –többnyire részben- átálltak a biomassza eltüzelésére. Az
utóbbi években azonban egyre több decentralizált települési erőmű is létesül, amelyek
igénylik az erdészeti alapanyagokat, illetve a szántóföldeken megtermelt aprítékot is.
Várhatóan az elkövetkező években újabb erőművek épülnek, amelyek révén tovább
növekedhet az energetikai ültetvényekről lekerülő biomassza iránti igény.
2.6.1. Energetikai faültetvények szerepe a munkahelyteremtésben
Kutatásaink fontos célja volt, hogy megvizsgáljuk az energetikai faültetvények
vidékfejlesztésre, munkahelyteremtésre gyakorolt hatását. A vizsgálatok során abból
indultunk ki, hogy növények telepítése kizárólag olyan termőhelyen történik, amelyek
hagyományos növények termesztésére bizonyítottan alkalmatlanok. Felmérések szerint
Magyarországon 300 ezer hektárra tehető a gyenge termőhelyi adottságú (lejtős,
nehezen megközelíthető, rossz termőképességű, vadkáros, stb.) szántóterületek
nagysága, 70-100 ezer hektár a nem gondozott, elhanyagolt szőlő és gyümölcsösök
területe. A teljes hazai gyepterület több mint fele (600-650 ezer ha) sincs kellően
hasznosítva. E termőhelyek legnagyobb része a társadalmilag és gazdaságilag
egyaránt elmaradottabb térségekben lelhető fel. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a
hagyományos szántóföldi művelésre való alkalmatlanság nem feltétlenül jelent
kedvező feltételt energetikai faültetvények létesítéséhez. A fentiekben bemutatott
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mintegy 1 millió hektár termőterületből 250-300 ezer hektáron találunk a fás szárú
energianövények számára kedvező feltételeket (pl. ártéri területek, magas talajvízű
termőhelyek, aszályhatásra fokozottan érzékeny homoktalajok, stb.).
Az energetikai ültetvények munkahelyteremtésben betöltött szerepének
vizsgálatához az alapadatokat saját kutatásaink, valamint az FVM MGI a
„Mezőgazdasági gépi munkák költsége 2009-ben” című kiadványa szolgáltatta. Ezek
alapján becsültük az ültetvény élőmunka igényét a termelés különböző fázisaiban. A
számításokat külön végeztük el biomassza célú előállítás (24-25. táblázat), illetve
szaporítóanyag előállítását szolgáló törzsültetvény esetében (26-27. táblázat).
Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a biomassza céljából létesített ültetvények
esetében a telepítés első évében 63,5 műszakóra élőmunka szükséges. Ennek a
hányadnak a legnagyobb részét (40 mh) a kézi mechanikai ápolás teszi ki. A
modellben egy alkalmat számoltunk, azonban a termőhelytől függően a telepítés
évében szükséges lehet még egy munkamenetre, ami jelentősen megnöveli az
élőmunka-igényt. A második évtől kezdődően az ültetvény fenntartásának munkálatai
jelentősen lecsökkennek az első évi munkaigény 10-12 %-ára, amelynek minimális
része igényli a kézimunkát. Ha a teljes időráfordítást átszámoljuk munkaerőigényre,
azt tapasztaljuk, hogy a telepítés évében 30 hektáronként számolhatunk egy
munkahely létesítésével, míg a 2. évtől kezdődően 250-300 hektáronként lehet egy
munkahely létesítésével számolni. Ez azt jelenti, hogy a termelés egy évre vetítve nem
igényel nagyobb munkaerő-ráfordítást, mint bármely egyéb szántóföldi növény
termesztése esetén. Az első évben elvégzendő ápolási munkák nagy része szezonálisan
követeli meg a nagyrészt képzetlen munkaerőt. Kutatásainkból az következik, hogy
csak abban az esetben számolhatunk a termelés és a logisztika területén pozitív
hatással a munkahelyteremtésben, ha más célra alkalmatlan területen történik az
energetikai célú ültetvény létrehozása. Amennyiben hagyományos növénytermesztésre
alkalmas területen történik az ültetvény telepítése munkahelymegtartásról
beszélhetünk.
Némileg eltérő eredményt kapunk abban az esetben, ha a szaporítóanyag előállító
ültetvényre (törzsültetvény) vonatkozóan végezzük vizsgálatainkat. Az élőmunka
ráfordítást vizsgálva fordított a helyzet a telepítés éve és az azt követő évek között: az
első évben a kis biomassza mennyiség miatt a dugvány előállításához kapcsolódó
ráfordítás igény 40-45 %-kal kisebb, mint a második évtől kezdődően. A munkaigény
legnagyobb része manuálisan végzendő, géppel nem vagy csak részben helyettesíthető.
A munkafázisok 90 %-a a vegetációs időszakon túl jelentkeznek, ami azt jelenti, hogy
akkor van szükség a többnyire képzetlen munkaerőre, amikor a növénytermesztés
egyéb területein holtszezon van.
Magyarországon jelenleg 2600-3000 ha az energetikai faültetvények területe, ami
középtávon (2020-ig) 25-30 ezer hektárra, hosszútávon (2030-35-ig) akár 100 ezer
hektárra fejleszthető. A további termőterület növeléséhez három tényező egyidejű
jelenlétére van szükség:
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24. táblázat. Energetikai faültetvények kalkulált élőmunka igénye (Gyuricza 2010)
Technológiai elem
Terület előkészítése
-tarlómunka
-tápanyag-utánpótlás
-növényvédelem
-őszi szántás
-szántás elmunkálás
-magágykészítés
Dugvány előkészítése
-dugvány áztatása
-területre szállítás,
rakodás
Telepítés
(gép+kézimunka)*
Ápolás, betakarítás
-sorközművelés**
-kapálás (1 alkalom)
-növényvédelem
-tápanyag-utánpótlás
-betakarítás***

Élőmunka ráfordítás (mh/ha/év)
Telepítés éve
Betakarítás éve
Betakarítás utáni év
(páros évek)
(páratlan évek)
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
0,5
12,0

4,5
40,0
1,0

1,5

3,0

1,0

2,0
1,0

2,0

Logisztika
-szállítás
-tárolás, forgatás

1,0
2,0

Mindösszesen (mh/ha)
64,0
7,5
*a félautomata ültetőgép élőmunkaigénye 4 fővel számolva
**a telepítés évében 3 alkalommal végezve
***egymenetes betakarítás szállítójárműre rakással 2 fővel számolva

6,0

25. táblázat. Energetikai faültetvények kalkulált munkaerőigénye
Jellemző
Élőmunka ráfordítás
(mh/év/ha)
ebből kézimunka
Dolgozó munkaideje (mh/év)
Ültetvény munkaerőigénye
(ha/1 fő)

Telepítés éve
64

Betakarítás éve
(páros évek)
7,5

Betakarítás utáni év
(páratlan évek)
6,0

47,5
1920
30,2

2,0
1920
256

0
1920
320
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26. táblázat. Energetikai faültetvények szaporítóanyag-előállításának kalkulált
élőmunka igénye (Gyuricza 2010)
Technológiai elem

Élőmunka ráfordítás (mh/ha/év)
Telepítés éve
Második évtől

Terület előkészítése
-tarlómunka
-tápanyag-utánpótlás
-növényvédelem
-őszi szántás
-szántás elmunkálás
-magágykészítés

1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Szaporítóanyag előkészítés
-dugvány áztatása
-területre szállítás, rakodás

1,0
0,5

Telepítés (gép+kézimunka)*

18,0

Ápolás
-sorközművelés**
-kapálás (1 alkalom)
-növényvédelem
-tápanyag-utánpótlás

4,5
40,0
1,0

3,0

40,0
40,0
80,0
5,0

100,0
100,0
200,0
5,0

Betakarítás***
-hajtásválogatás
-hajtás kivágása
-dugványvágás
-dugványok betárolása

1,0
1,0

Mindösszesen (mh/ha/év)
233,0
*a félautomata ültetőgép élőmunkaigénye 4 fővel számolva
**a telepítés évében 3 alkalommal végezve
***15 000 tő/ha és kb. 500 000 dugvány/ha esetén

409,0

27. táblázat. Energetikai faültetvények szaporítóanyag-előállításának kalkulált
munkaerőigénye
Jellemző
Élőmunka ráfordítás (mh/év/ha)
ebből kézimunka
Dolgozó munkaideje (mh/év)
Ültetvény munkaerőigénye (ha/1 fő)

Telepítés éve
233,0
215,5
1920
8,2

Második évtől
409,0
405,0
1920
4,7
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· életképes, mintául szolgáló, a teljes termékpályát (termelés-logisztikafelhasználás) bemutató projektek, amelyek a termelők számára biztosítékot
jelentenek a hosszútávú piaci lehetőségek fenntartására.
· telepítési támogatás megmaradása. A gazdasági elemzés alapján megállapítható,
hogy a beruházás támogatás nélkül is életképes, legkésőbb a harmadik évtől
megtérül, azonban a kezdeti jelentős beruházásigény, továbbá a támogatások
termelést ösztönző hatása (mezőgazdaságban elfogadott gondolkodás szerint
csak azt érdemes termelni, amit támogatnak) miatt a támogatás megvonása a
rendszer működőképességét veszélyezteti.
· egyértelmű és határozott kormányzati kiállás a szántóföldön előállított,
decentralizált rendszerekben történő biomassza-felhasználás mellett.
2.6.2. A biomassza iparág munkaerőigénye
Munkahely-teremtés szempontjából a biomassza hasznosítás az egyik legkedvezőbb
megújuló energia technológia, ugyanis az energia előállítására alkalmas rendszerek
tervezése, gyártása, kivitelezése és az üzemeltetés mellett folyamatos munkaerőt köt le
az alapanyag előállítása, amely származhat a növénytermesztés, illetve az
erdőgazdálkodás különböző területeiről. Becslések szerint a világon jelenleg 1,2 millió
embert foglalkoztat a biomassza hasznosítás, leginkább a bioüzemanyagok
előállításához szükséges cukornád és kukorica termesztése révén. Az UNEP 2007. évi
felmérése szerint az elkövetkező időszakban tízszeres növekedés is bekövetkezhet a
biomasszával kapcsolatos munkahelyek terén. Magyarországon a legtöbb munkahely
szintén a bioüzemanyagok előállításához köthető, azonban a biomassza erőművek is
egyre több álláshelyet fognak igényelni. A biomassza technológiák széles spektruma
miatt változó adatok állnak rendelkezésre az egy MW biomasszakapacitás kiépítése
által létrejövő új munkahelyekre vonatkozóan, az adatok megawattonként 4,9 és 15
között mozognak. A rendelkezésre álló felmérések eredménye, valamint a hazai
kapacitás és sajátosságaink figyelembevételével elvégzett vizsgálatok adatait a 28.
táblázat mutatja.
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28. táblázat. A biomassza iparág munkakoefficiensei (EREC, Greenpeace, valamint
saját adatok alapján, 2010)
Tervezés, gyártás,
kivitelezés
Biomassza fűtőmű
(1 MW)
Biomassza erőmű
(10 MW)
Koogenerációs
erőmű (10 MW)

Üzemeltetés

Alapanyag
előállítás

5,6

fő/MW
5,4

1,1

4,3

3,0

1,1

4,3

2,8

1,1

A felmérés három különböző erőműtípusra vonatkozó számításokat mutatja. A legtöbb
munkaerőt valamennyi esetben a tervezés, gyártás és kivitelezés igényli. A viszonylag
kis kapacitású (1 MW) közösségi fűtőmű fajlagosan csaknem kétszeres munkaerőt köt
le, mint az áram- és hőtermelésre berendezkedett 10 MW teljesítményű koogenerációs
erőművek. Ennek az az oka, hogy bizonyos munkafolyamatokra teljesítménytől
függetlenül szükséges a munkaerő felhasználása. Ez hatékonysági szempontból
kedvezőtlenebb, mint a nagyobb erőműveknél, azonban vidékfejlesztési és
népességmegtartási szempontból kedvezőbb lehet. Az alapanyag előállítás ültetvény
esetében megawattonként 280-300 ha területet igényel, amelynek munkaerőigénye kb.
1 állandó foglalkoztatású személyt jelent.
2.6.3. Összefoglaló értékelés és javaslatok
A biomassza előállítása esélyt adhat a nagy mezőgazdasági hagyományokkal
rendelkező területeken a termékszerkezet diverzifikációjára. Ezen keresztül pedig
erősítheti a helyi gazdaságot, munkahelyeket teremthet, és hozzájárulhat egyes
területek népességmegtartásához. Külön kiemelendő, hogy az így megtermelt
energiáért fizetett díjak a helyi bevételeket növelik, erősítve a helyi gazdaságot, mely
elindítója lehet egy szélesebb körű fejlődésnek.
Vizsgálataink alapján az alábbi konklúziók fogalmazhatók meg:
· a munkahelyteremtés csak abban az esetben lehet számottevő, ha nem a
hagyományos célú növénytermesztés elől veszünk el területeket, ellenkező
esetben legfeljebb munkahely megtartásról beszélhetünk.
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· a biomassza célú energetikai faültetvény munkahelyteremtésben betöltött
szerepe csak az első évben jelentős, a második évtől kezdődően megfelel a
hagyományos szántóföldi növénytermesztés egyéb területein mérhető
számoknak.
· a szaporítóanyag előállítás céljára létesített ültetvények nagyszámú, képzetlen
munkaerőt kötnek le minden évben a vegetációs időszakon kívül.
· a megújuló energiaforrások decentralizált, több kisebb erő-, illetve fűtőműben
való felhasználásának előnye, hogy helyben van szükség munkaerőre, lokális
munkaerőt igényel, hozzájárulhat a vidék népességmegtartó képességéhez.
· az energetikai ültetvények vidékfejlesztésben betöltött szerepe a kedvezőtlen
adottságú termőhelyek ésszerű hasznosításában, a helyi közösségek számára
előállított 25-30 %-kal olcsóbb energia előállításában, és ezzel az
energiafüggőség csökkentésében rejlik.
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3.

Munkaszakasz publikációi

3.1.

Szabadalom

Félautomata dugványozó berendezés energetikai faültetvények létrehozásához.
MSZH, Budapest. Benyújtott szabadalmi kérelem

3.2.

Cikk, konferencia

1. Gyuricza Cs., Nagy L., Kovács G., Mikó P., Zsembeli J. 2009. Komposzt
felhasználás hatása a talajállapotra és a növényre energia célú fűz (Salix sp)
ültetvényben. Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2009. 09. 01-03.
Kiadvány. pp. 65-70.
2. Gyuricza Cs., Alexa L., Füleky Gy. 2009. The Impact of Composts in Energy
Willow Plantation. International Conference ORBIT 2009 China "Biomass and
Organic Waste as Sustainable Resources. Beijing, 19-21. November 2009, Conf. Proc.
pp. 33-36.
3. Gyuricza Cs., Nagy L., Mikó P., Kovács G.P., Alexa L. 2009. Energetikai
faültetvények teljes termékpályába illesztett technológiájának fejlesztése. Fiatalok a
bioenergetikában – szakmai konferencia. FVM MGI, Gödöllő, 2009. 10.29-30.
4. Gyuricza Cs. 2009. Fás szárú energianövények víz- és tápanyagigénye. Agro
Napló, 2009. 13.10. pp. 35-36.
5. Gyuricza Cs. 2009. Komposztok felhasználása az energetikai ültetvényekben. Agro
Napló, 2009. 13. 4. pp. 60-61.
6. Gyuricza Cs. 2009. Fás szárú energianövények termesztése szántóföldön.
Agrárunió, 2009. 7-8. pp. 38-39.
7. Gyuricza Cs. Fás szárú energianövények: zöldenergia a szántóföldről. Haszon
Agrár, 2009. 3.9. pp. 40-43.
8. Gyuricza Cs. 2009. Komposzt-szerű frakció felhasználása energiaültetvényeken.
Profikomp és Partnerei Tudományos Nap, Gödöllő, 2009. 12. 04.
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9. Gyuricza Cs. 2009. Parlagterületek hasznosítása fás szárú energianövényekkel
Gánt térségében. SZIE, Gödöllő. Kézirat. p. 48.

10. Gyuricza Cs. 2009. Fás szárú energianövények termesztése: területválasztás és
termőhely vizsgálat. Biohulladék Magazin, 2009. 3. pp. 32-37.

3.3. A K+F projekt eredményeinek ismertetése az oktatásban
Növénytermesztés a gyakorlatban. Ea.: Gyuricza Csaba, Szent István Egyetem,
Gödöllő, Agrármérnök MSc szak
Növénytermesztési technológiák. Ea.: Gyuricza Csaba, Szent István Egyetem,
Gödöllő, Alternatív Energia Szakmérnöki Szak
Talajvédelem. Ea. Gyuricza Csaba, Szent István Egyetem, Gödöllő,Környezetvédelmi
Szekmérnöki Szak
Földműveléstan. Ea.: Gyuricza Csaba, Szent István Egyetem, Gödöllő,
Mezőgazdasági mérnök BSc szak
Növénytermesztési hetesi gyakorlat. Ea.: Soltész András, Szent István Egyetem,
Gödöllő, Mezőgazdasági mérnök BSc szak
Környezettechnika biológiai módszerei. Ea.: Alexa László, Szent István Egyetem,
Gödöllő, MKK, MSC.1.
Komposztálás. Ea.: Alexa László, Szent István Egyetem, Gödöllő, MKK,
Hulladékgazdálkodási Felsőfokú Szakképzés
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4.

Munkaszakasz tervezett és tényleges költségei
3. munkaszakasz - 2010.01.31.

Kért támogatás
Működési költségek
Személyi kiadások
személyi juttatások
munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
külső megbízások
egyéb dologi kiadások
Felhalmozási költségek
Eszközök
Immateriális javak
Beruházás
Működésiből általános költség
Működésiből koord. költség
Saját forrás
Működési költségek
Személyi kiadások
személyi juttatások
munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
külső megbízások
egyéb dologi kiadások
Felhalmozási költségek
Eszközök
Immateriális javak
Beruházás
Működésiből általános költség
Működésiből koord. költség
Egyéb forrás
Összköltség
Levonható ÁFA
Összköltség ÁFA-val
Kért előleg

tervezett költségek tényleges költségek
(eFt)
(eFt)
122 676,00
120 997,12
84 016,00
85 816,86
18 285,00
21 137,27
13 500,00
16 114,78
4 785,00
5 022,79
65 731,00
64 679,59
33 100,00
33 031,86
32 631,00
31 647,73
38 660,00
35 180,25
38 660,00
35 180,25
0,00
0,00
0,00
0,00
4 650,00
4 650,00
700,00
700,00

eltérés
(eFt)
-1 679,89
1 800,86
2 852,27
2 614,49
237,79
-1 051,41
-68,18
-983,27
-3 479,75
-3 479,75
0,00
0,00
0,00
0,00

56 364,00
33 364,00
18 230,00
13 500,00
4 730,00
15 134,00
0,00
15 134,00
23 000,00
23 000,00
0,00
0,00
919,00
0,00

57 444,73
34 419,70
19 421,34
14 260,15
5 161,19
14 998,36
0,00
14 998,36
23 025,04
23 025,04
0,00
0,00
919,00
0,00

1 080,73
1 055,70
1 191,34
760,15
431,19
-135,04
0,00
-135,64
25,04
25,04
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
179 040,00
27 300,00
206 340,00
121 259,00

0,00
178 441,85
-

0,00
-598,15
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A projekt 3. munkaszakaszának a teljes költségvetése kis mértékben (0,3%)
kevesebb lett a tervezettnél. Figyelembe véve az 3. elszámolásból adódó
átcsoportosításokat (minden cégnél külön nyilatkozatban leírtak szerint) a
munkaszakaszok közötti 10%-os átcsoportosítási lehetőségét kihasználva,
5 566,88 eFt összeget átvisszük a 4. munkaszakaszba.
Az eltérés és átcsoportosítások (munkaszakaszon belül és munkaszakaszok között)
cégenként részletezve (nem haladják meg a szerződés 6.4 és 6.5 pontjában foglalt
mértéket):
1. Termoster Kft.:
Munkaszakaszon belül:
- támogatásnál a járulékokról a személyi kiadásokra átcsoportosított 360 611
Ft-ot, 0,6%
- saját forrásnál járulékokról a személyi kiadásokra átcsoportosított 517 062
Ft-ot, 1,6%
2. FBH Kft.:
Munkaszakaszon belül:
- járulékoktól eszközökre átcsoportosított 49 997 Ft-ot, 0,6%.
Munkaszakaszok között:
- 3. munkaszakasz támogatásból (járulékról) a 4. munkaszakaszra
átcsoportosított 116 885 Ft-ot, 1,5%.
3. FVM MGI
Munkaszakaszon belül:
- külső megbízásról a személyi juttatásokra és munkaadói járulékokra
átcsoportosított 2 617 971 Ft-ot, 14,5%.
- külső megbízásról és egyéb dologiról az eszközre átcsoportosított 1 063 439
Ft-ot, 5,9%.
4. KÖZÉV Kft.:
Munkaszakaszok között:
- 3. munkaszakasz támogatásból a 4. munkaszakaszra átcsoportosított 5 450
000 Ft-ot, 10,00%.
5. Econovum Kft.:
Munkaszakaszon belül:
- dologi kiadásokról a személyi költség és járulékai kiadásokra
átcsoportosított 401 101 Ft-ot, 8,1%.
- egyéb dologi kiadásokról az eszköz kiadásokra átcsoportosított 71 000 Ft-ot,
1,4%.
Továbbá a cégek külön-külön nyilatkoznak az előző munkaszakaszról
átcsoportosított összegek elszámolásáról és igényléséről.
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5.

Monitoring adatszolgáltatás

Indikátorok
1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei
Kifejlesztett új termék (db),
Kifejlesztett új szolgáltatás (db),
Kifejlesztett új technológia (db)
Kifejlesztett új prototípus (db)
Benyújtott szabadalmak száma (db)
ebből hazai (db)
ebből nemzetközi (db)
Megítélt szabadalmak száma (db)
ebből hazai (db)
ebből nemzetközi (db)
Állami minősítésre bejelentett fajtajelölt (db)
Egyéb iparjogvédelmi oltalom (db)
Publikációk száma (db)
ebből hazai (db)
ebből nemzetközi (db)
Disszertációk száma; PhD (db)
Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db)
ebből hazai (db)
ebből nemzetközi (db)
2. Emberi erőforrás
A projektbe bevont, K+F munkakörben foglalkoztatottak száma (fő)
A projektbe bevont PhD hallgatók száma (fő, FTE)
A projektbe bevont posztdoktorok száma1 (fő, FTE)
A projektbe bevont fiatal kutatók száma (fő, FTE)
A projektbe bevont nők száma (fő, FTE)
A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db)
ebből az új kutatói munkahelyek száma (db)
A projektben résztvevő kutatók száma (fő)
A projektben résztvevők munkaidő ráfordítása (FTE)
A projekt lezárása után megtartott munkahelyek száma (db)
3. Társadalmi és gazdasági hasznosítás
Horizontális szempontok érvényesülése (fenntartható fejlődés,
környezetvédelem, esélyegyenlőség, biztonság, regionális egyenlőtlenségek
mérséklése)
A projekt eredményeinek disszeminációja pl: nyilvános fórumon történő
bemutatása (formája és száma, db)
hazai konferenciákon (db)
nemzetközi konferenciákon (db)
Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények formája és száma (db)

1

érték
1
2
1
1

1
10 db
9
1
1

6, 3,86 FTE
3 fő
18, 6,03 FTE
5, 1,3FTE
22, 8,96 FTE
13,59 FTE

3
2
1
7
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Nemzetgazdasági, illetve közcélú hasznosíthatóság (hasznosítók köre,
vállalkozások száma, db)
Spin-off cégek száma (db)
4. Forrásbevonás
A projektbe bevont saját forrás (Ft)
A saját forráshoz bevont külső tőke összege (pl. kockázati tőke, bankhitel stb.)
(Ft)
5. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást követő 3 évben)
Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények száma, szövetkezetek,
vállalkozások száma (db)
A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db)
A projekt eredményeként létrejött többlet export árbevétel (Ft) és/vagy
jövedelemteremtő-képesség, piaci részesedés növekedése
A projekt eredményeit mely országokban alkalmazzák
További együttműködés az egyetemmel, kutatóintézettel (db)
6. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, a pályázó által megadott speciális
monitoring mutatók

6.

6

57 444 eFt

Projektben résztvevő személyek

Termoster KFT.
Szakmai munkában
részt vevő személyek

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő (nap)

Dr. Gyuricza Csaba

1

7, 9, 10, 11

216

Dr. Aleksza László

1

7, 9, 10, 11

216

Csuzi Szabolcs

1

7, 9, 10, 11

210

Soltész András

1

7, 9, 10, 11

210
852

Összesen:
Teljes munkaidőre
átszámított kutatói
létszám:

3,43 (fő)
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FBH KFT.
Szakmai munkában
részt vevő személyek

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő (nap)

Agatics Roland

2

9,10

53,54

Braun Roland

2

9,10

52,67

Erdősiné Szabó Mária

2

9,10

33,71

Gál Károly

2

9,10

40,03

Iványi István

2

9,10

40,46

Juhász Attila

2

9,10

47,22

Kiss Mónika

2

9,10

60,08

Lazányi István

2

9,10

48,75

9,10

52,67

Marusa József
Piller László

2

9,10

41,77

Sirok József

2

9,10

50,06

Szabó Balázs

2

9,10

33,92

Tóth István

2

9,10

41,77

Zöld Levente

2

9,10

57,90
654,57

Összesen:
Teljes munkaidőre
átszámított kutatói
létszám:

2,50 (fő)
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FVM MGI KFT.
Szakmai munkában részt
vevő személyek

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő (nap)

Dr. Fenyvesi László

3

7,8,11

66,62

Dr. Szente Márk

3

7,8,11

45,04

Dr. Hajdú József

3

7,8,11

35,23

Tóvári Péter

3

7,8,11

83,85

Szabó István

3

7,8,11

86,03

Körmendi Péter

3

7,8,11

51,36

Dr. Herdovics Mihály

3

7,8,11

35,67

Gulyás Zoltán

3

7,8,11

51,80

Kocsis László

3

7,8,11

51,36

Hudoba Zoltán

3

7,8,11

48,53

Dr. Toldi Ottó

3

7,8,11

42,21

Gaál Katalin

3

7,8,11

85,59

Takács Sándor

3

7,8,11

53,98
737,27

Összesen:
Teljes munkaidőre
átszámított kutatói
létszám:

2,81 (fő)

81

KÖZÉV KFT.
Szakmai munkában részt
vevő személyek

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő (nap)

Ferencz Kornél

4

8,9,12

216,00

Szűcs Attila

4

8,9,12

210,00

Varga Sándor

4

8,9,12

256,00
682,00

Összesen
Teljes munkaidőre
átszámított kutatói
létszám

2,60 (fő)
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Ecomovum KFT.
Szakmai munkában
részt vevő személyek

Konzorciumi tag
(sorszám)

Feladatok (sorszám,
munkaterv szerint)

Ráfordított idő (nap)

Racsmány Dániel

5.

12

132,35

Dr. Iványi Attila Szilárd

5.

12

95,40

Dr.Hoffer Ilona

5.

12

204,40

Bene György

5.

12

95,40

Rezsnyák Lívia

5.

12

108,48
636,03

Összesen:
Teljes munkaidőre
átszámított kutatói
létszám:

2,43 (fő)
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7.

Mellékletek
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