
Jelentõs gazdasági és kör-
nyezetvédelmi elõnyöket ak-
názhat ki egy dél-magyar-
országi konzorcium abból,
hogy több tudományterület
eredményeit rendszerbe épít-
ve alkalmazza. Dr. Sánta Imre,
a DDKKK Innovációs Zrt.
vezérigazgatója és dr. Német
Béla, a környezetipari igazgató-
ság vezetõje válaszol lapunk
kérdéseire.

– Melyek a környezetipari igazgató-
ság célkitûzései? 

S. I.: Az igazgatóság munkája fon-
tos a kooperációs kutatási központ tevé-
kenységében. Most a – megújuló, meg-
újítható energiaforrásnak számító – kü-
lönféle biomasszák hasznosítása terén
állunk nagy lehetõségek elõtt. Olyan
gazdasági rendszerek kialakítását kezde-
ményezzük elõbb kistérségi, majd regio-
nális szinten, amelyben az energiát fel-
használók – részben a mezõgazdasági
termelõk révén – stabilan megkapják,
amit igényelnek, és közben a mezõgaz-
daság élelmiszer- és takarmánytermelé-
se is színvonalasan mûködik az ökológi-
ai szempontoknak megfelelõen. 

– Nem okozhat gondot az, hogy
egyszerre sok szempontot kell figyelem-
be venni? 

S. I.: Munkatársaim, a mögöttünk
álló Pécsi Tudományegyetem oktatói,
kutatói a legmagasabb szakmai tudás
birtokában vannak, és valamennyi terü-
letre érvényes átfogó látásmódjuk lehe-
tõvé teszi, hogy optimális ökológiai
helyzetben folyjon a gazdálkodás. Elsõ-
sorban a mezõgazdasági és az erdészeti
hulladékok felhasználására törekszünk,
amit kiegészíthet az energetikai célú
termesztés. A feldolgozások során kelet-
kezett újabb melléktermékek felhaszná-
lására is gondot fordítunk. Alapelv,
hogy csak akkora üzemet létesítünk,
amelyet a terület el tud látni, és mivel
több lábon áll a gazdasági egység, a vál-
tozó piaci hatásokat is ki tudjuk védeni.
Innovatív szemléletû kollégáimmal
nagy hangsúlyt fektetünk a kutatás-fej-
lesztésre, de arra is, hogy az eredménye-

ket a gazdálkodásban az elsõ adandó
alkalommal kamatoztassuk. 

– Miben hoz újat a zrt. a mezõgazda-
ság, a vidék lehetõségeit illetõen?

N. B.: A decentralizált gazdasági
szervezõdésekrõl (agroenergia-parkok)
már számot adtunk korábbi sajtónyilat-
kozatainkban (GTM 2006/1 és 2007/5,
Agrárium 2005/8 és 2007/3). A biomasz-
sza formák mindegyikének figyelembe-
vételével mindig a legésszerûbb energe-
tikai rendszert tudjuk javasolni. Így
megfelelõen lehet választani a különbö-
zõ típusú biomasszakazánok, biogázzal,
bioetanollal, biodízellel mûködõ, elekt-
romos energiát elõállító, ugyanakkor a
fûtést és hûtést is biztosító CCHP-beren-
dezések, továbbá az ezek elõállításához
szükséges szilárd növényi tüzelõanyag-
ok, az apríték, a pellet, a brikett, vala-
mint a folyékony tüzelõ- és üzemanyag-
ok, és a biogázformák elõállítás-techno-
lógiája közül. Ha pedig olyan eszköz, be-
rendezés kell, ami még egyáltalán nem
vagy túl drágán kapható, megszervezzük
azok hazai fejlesztését és elõállítását. 

– Milyen kapcsolatrendszert építet-
tek ki céljaik megvalósítására?

S. I.: Magyarországon számos kuta-
tóhellyel alakítottunk ki jó kapcsolatot.
Ilyen a DEAK Szegeden, az Agrár Cent-
rum Debrecenben, az FVM MGI Gö-
döllõn, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Sopronban, a Károly Róbert Fõiskola
Gyöngyösön, a PE Veszprémben és a
BMGE. Hasonlóan jó az együttmûködés
a mezõgazdasági kis-, közepes és nagy-
vállalatokkal, fõleg a Dél-Dunántúlon.
Közülük többet összefogva veszünk
részt kutatás-fejlesztési pályázatokon,
valamint célozzuk meg a most induló
GOP, KEOP, TÁMOP, TIOP és regionális
operatív programokat. A magyarországi

Kooperációs Kutatási Központok egyesü-
letének elnökeként, ezen egységek ér-
dekképviseletének összehangolását is
felvállaltam a munkatársaimmal együtt.

– Melyek a legaktuálisabb feladataik?
N. B.: A környezeti terhelés jelen-

tõsen csökkenthetõ, ha a decentralizált
rendszerek méretét jól alakítjuk ki. Ha-
talmas mértékû megtakarításokat lehet
elérni a jó szervezettséggel, nagyon fon-
tos a logisztika szerepe. Mi egységben
igyekezzük szervezni a primer biomasz-
sza elõállítását, annak feldolgozását, a
mezõgazdaságban a saját és a városi la-
kókörzetben élõkkel együtt, „flottában”
történõ felhasználását, korszerû, haté-
kony fûtési, használati meleg víz és
elektromos energia elõállító, szolgáltató
rendszerekben. Ahol a növényi apríték
van közel, ott a jó hatásfokú kazánokat
alkalmazzuk a napkollektoros rendsze-
rekkel kombinálva, ahol pedig állattartó
telepek vannak, ott erre alapozva,
blokkfûtõmûveket javaslunk. Így számí-
tásaink szerint a mai árhoz képest fele-
akkora költséggel lehet szolgáltatni a fû-
téshez és a használati meleg vízhez
szükséges energiát.
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