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Az elmúlt két évben az energiaipart egymás után
több kihívás érte. Csapás és kihívás. 2007. február-
ban hozták nyilvánosságra az IPCC, az ENSZ Éghaj-

lat-változási Kormányközi Testületének közleményét, mi-
szerint bizonyítottnak tekinthetõ, hogy a földi üvegházha-
tást és a felmelegedést a fosszilis energiahordozók (szén,
kõolajszármazékok, gáz) elégetésébõl keletkezõ mellék-
termékek, a CO2 és a metán gázok okozzák. Ennek hatá-
sára még 2007 júliusában a világ vezetõ hatalmai – és
õket megelõzõen az Európai Unió – kinyilatkoztatták: az
energetikai iparon belül a megújuló energiaforrásokra, il-
letve a biomasszára épülõ energiatermelésük arányát 22
év alatt 30%-ra emelik. Az energetikai világszervezet szá-
mítása szerint azonban 2030-ig lehetetlen az ígért váltást
végrehajtani a világ energiaiparában. A fosszilis energia-
hordozók felhasználásának aránya 25 év múlva is alig fog
csökkenni. Újabb elbizonytalanodás tapasztalható a kör-
nyezetvédelem által agyontámadott – mind a fosszilis
hordozókat használó, mind az atom-, mind a víz-, mind
a szélenergiát hasznosító – energiaiparban. Mégis: az
energiaipar irányt vett a sokat vitatott szélenergia, az igen
költséges napenergia és a biomassza-termelés (energianö-
vények) erõsítésére. Sõt, a szintén sokat vitatott – és a
környezetvédõk által kockázatosnak tartott – atomenergia
termelését is fokozták.

Azután következett 2008. Nyilvánvalóvá vált két
újabb, világméretû válság veszélye: egy
aszályos év élelemhiányt eredményezhet
a Földön, még a fehér emberek lakta vi-
lágban is. Az élelem a legjobb esetben is
energiaigényes szállítórendszerek segítsé-

gével (fosszilis energiahordozókkal hajtott motorokra ala-
pozva) juttatható el az aszályos térségekbe.

Változtatni kellett a stratégián: az energianövények
helyett ismét az élelmiszer-termelésre késztetni a mezõ-
gazdálkodást. És mind fenyegetõbb lett a vízhiány réme.
Ami az egész földi élet feltételét veszélyezteti. (Újra vitat-
ni kezdték a biomassza-termelés indokoltságát, mivel az
közismerten igen vízigényes.) Mások a helybeni víztarta-
lékolást követelték, és a környezetvédõk által sokat táma-
dott vízi mûtárgyak (gátak, erõmûvek, öntözõrendszerek)
építését szorgalmazták.

Újraéledt a fosszilis energiahordozók elõnyeit hirdetõk
tábora is: érvelve a könnyû kitermelés mellett, és érvelve
a klímaváltozás okainak bizonytalanságával. Nem bizo-
nyítható, csak feltételezhetõ ugyanis, hogy a klímaválto-
zás oka a fosszilis energiahordozók elégetésében rejlik.
Hiszen a Föld történelmében több felmelegedést-lehûlést
ismerünk, olyan korszakban, amikor még az ember nem
létezett a Földön, és amikor még szó sem volt a fosszilis
energiahordozók elégetésérõl. Újabb bizonytalanság. És
most, az elmúlt év végén megrendülni látszott a világka-
pitalizmus egésze, pontosabban az a hit, hogy a piac vi-
lágméretekben önszabályozó. A gazdasági összeomlást
megelõzendõ, mindenütt „be kellett lépnie” az állami
költségvetésnek, azaz a helyi adófizetõi közösségek adójá-
ból kellett a világkapitalizmus válságát megfinanszírozni.

Kezdjük levonni a következtetést: takaré-
kosabban kell élni, vissza kell fogni a fo-
gyasztást. Mindenekelõtt a nem létszük-
ségleti cikkeket gyártó iparágakban. Ez
meg is történt: autógyártás, finommecha-
nika, textilgyártás. Most már mérhetõ az
élvezeti cikkek és a nélkülözhetõ aktivitá-
sok (szálloda, utazás stb.) visszaesése is.
És kezdjük levonni következtetést: a helyi
természeti források sokoldalú felhasználá-

sa legyen az újabb cél. Az élelmiszer-, az energiaellátás-
ban is. Így ugyanis kevésbé kiszolgáltott a helyi társada-
lom a világpiacnak. Ma már ez is „biztonsági” szempont.

Ezek a jelenségek ismét megrázzák az energiaipart:
egyrészt az ipari termelés visszaesése csökkenti a keresle-
tet az energia iránt. Ami örvendetes a Föld jövõje szem-
pontjából. Másrészt azonban visszaesik az energia ára,
csökken a termelés, bizonyos energianyerési módokkal fel
kell hagyni. (Így például a fosszilis energiahordozók kiter-
melésével. Lehet, hogy véglegesen. Egy jó 200 éves ipar-
ág végleges felszámolása? Amit könnyû kimondani, de
társadalmilag, termelésszerkezetileg még végiggondolni is
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nehéz. Újabb elbizonytalanodás.) Legalább ennyire meg-
rázza ez a válság az energiaipar technológiai tervezését. A
helyi energianyerés céljából az eddig lebecsült kis- és kö-
zépüzemek fejlesztése válik indokolttá. És emlékeztetnek
a történészek a századelõ energia-szakembereinek gon-
dolkodására, akik az egyes térségek energiaellátásában
még nem csak a nagy rendszerekkel, a távolról vezetett
energiával számoltak, hanem a jelenleginél nagyobb mér-
tékben a helyi energianyeréssel. Több kisebb üzemmel és
több, párhuzamosan használt energiaforrással (víz, szél,
nap, szén stb.). A fejlett világ tehát ismét a plurális ener-

giaforrásokkal számol és a plurális üzemszervezettel (ha-
sonlóan, mint az élelemtermelés). Akárhogy is lesz, egy
biztos: az energiatermelésben a vidéki térségeknek meg-
nõ a jelentõségük. Mind a biomassza elõállításában („a
21. század energiaforrásait jórészt a parasztok fogják elõ-
állítani”), mind a helyi, egyéb forrásra alapozó energeti-
kai kis- és középüzemek kiépítésében.*

G. F.

* E rovatunkat folytatjuk majd, többek között az energofûzrõl, a kõ-
szénbányászok eltûnésérõl szóló cikkekkel.

Repce: biodízel, pellet, takarmány
Az Ökoflex Kft. 2007-ben biodízel-alapanyag elõállítása
céljára egy modell értékû repceolaj-sajtoló üzemet hozott
létre Szedresen.

A bioüzemanyag-elõállításban a legtöbben csak az ipar-
szerû termesztési rendszerekben látnak gazdasági lehetõsé-
geket. Ezzel szemben sokan, így az Ökoflex-program szer-
vezõi is állítják: a fenntarthatóság megteremtésének elõfel-
tétele, hogy erõsíteni kell a helyi termelést és fogyasztást.
És terjedjen ki a biomassza alapú energiatermelés mind az
élelmiszer-termelésre, mind a takarmányozásra, mind az
energetikai hasznosításra és az agráripari termékeknek ipa-
ri nyersanyagként történõ felhasználására.

Az elképzelésben szereplõ öko-mezõgazdasági modell
újdonsága: a repceolaj-elõállító üzemet integrálja a kör-
nyezõ mezõgazdasági struktúrába. Az elsõdleges cél: az
üzemet olyan mezõgazdasági termelésre alkalmas kör-
nyékre telepítsék, ahol az alapanyag 50–60 kilométeres
körzetben termeszthetõ, hiszen a szállítási távolság mini-
malizálása csökkenti a környezeti terheket és egyben a
szállítási költségeket is. Az elképzelés lehetõséget ad a me-
zõgazdaság struktúrájának átalakítására, kedvezõ vetésfor-
gó kialakítására, és egyben illeszkedik az élelmiszer-ipari
növénytermesztés optimális tervezhetõségébe.

A jó tapasztalat a következõ. Az üzem egy volt, leállított
tsz-telep. Az egykor romos épületekben jelenleg 6 munkás
dolgozik. A kapcsolódó munkahelyek száma jelentõs, ha
figyelembe vesszük az évi 5000 tonna repce termesztését
és az ezzel kapcsolatos logisztikai tevékenységet. A repcét
a környékbeli gazdaságoktól, gazdáktól vásárolják. Az
üzem kapacitása jelenleg 430 MT repce feldolgozása ha-
vonta, ami 150 MT (170 ezer liter) repceolaj és 280 MT
repcepellet elõállítását jelenti. A repceolajat biodízelgyár-
tásra értékesítik, kizárólag a magyar piacon. Ha a magyar
jogszabályok lehetõvé tennék, helyben üzemanyagként is
fel lehetne használni a mezõgazdasági gépekben. Tervezik
a telep áramellátását repceolajjal üzemelõ dízelmotorral
hajtott generátorral. A telep fûtését saját pellettüzelésû ka-
zánnal biztosítják. A repcepréselvényt, pelletet fõként ta-
karmányozási célra értékesítik a környékbeli állattartóknak,
takarmánykeverõknek. Szeptembertõl a szedresi óvoda
hõenergia-ellátását és fûtését is az általuk elõállított pellet-
tel üzemeltetik.

Az üzem hosszú távon a kistérségen belül a helyi ener-
giaellátást részben vagy egészben megoldaná.

Horváth László–Luda Szilvia
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