Energiapolitika 2000 Társulat
Energiapolitikai hétfő esték
a 2006. március 13-i
rendezvény keretében:

előadó:

Dr. Unk Jánosné*
okl. erősáramú villamosmérnök
regionális szakértő-tervező
a PYLON Kft. ügyvezetője

Téma:

MAGYARORSZÁGI
BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS
ENERGIATERMELÉSI, -ELLÁTÁSI
CÉLLAL

*

Elérhetőségek: PYLON Kft., 1126 Bp. Istenhegyi út 9/d.
Tel: (1) 355-4614; Fax: (1) 212-9626; Mobil: 06 30 911-8294
E-mail: unkedit@t-online.hu

1

„RENDSZERSZINTŰ MEGKÖZELÍTÉS ALULRÓL; AZ ALAPOKBÓL”
„Földünk globális problémái; a létbiztonság, a népesség-, az anyag-, az élelmiszer- és az energiaválság, a környezet
gyors leromlása és ezek kölcsönhatása
fölött csak úgy tud úrrá lenni az emberiség, ha a közjó érdeke irányítja valamennyi cselekedetét, ugyanakkor kellő
alázattal elfogadja az ökológiai rendszer
elsőbbségét” (K.E.)

Biomassza hasznosítás TERÜLETI megközelítése
1. Potenciális adottságok feltárása
Bő negyedszázada annak, hogy mintegy 5 éves területi kutatás-elemzési munka után megjelentek – VÁTI kiadvány formájában és gondozásában – kifejezetten tudatformálási céllal, a
regionális szakértők számára, az ún. „lila kötetek” [1]; ENERGIATAKARÉKOSSÁG a
területrendezési tervezésben (1981) átfogó céllal, a Magyarországon számításba jöhető
megújuló energiaforrás-adottságok és hasznosítási lehetőségek 5-féle módjára.
A napenergia (sugárzási, klimatológiai hazai adottságai, passzív, aktív hasznosítása), az ipari és kommunális hőellátás, a hosszú távú lakásépítés energiaellátása, szerves hulladékok;
megújuló bázisok, a szennyvíziszap és szemétégetés és végül a geotermikus energia kommunális célú hasznosítása, komplex felhasználás keretei között főcímekkel, igen jelentős ágazati szakértői közreműködést is megnyerve az ügynek. Az ebből kiragadott eredmények a
biomassza potenciális adottságaira még ma is időszerű (1., 2., 3. ábrák).
Több mint 10 éve a Környezet és Területfejlesztési Minisztérium Területpolitikai Főosztálya
gondozásában már átfogó országos és regionális IRÁNYELVEK kiadásához vezetett az a
K+F munka [3], melyhez 6 különálló füzetben jelentek meg; az aktív napenergia,
fotovillamos, passzív napenergia, szélenergia, biomassza és geotermikus energiahasznosítások elemzései és javaslatai (1995) tartoztak. A biomasszával összefüggő eredményekre a 4.,
5. ábra ragadható ki.
2. Biomassza hasznosítás szerves anyag hulladékokra és mező-, erdőgazdasági
melléktermékekre
E korai kutatások, s az azokhoz tartozó hasznosítási-technológiai javaslatok noha országos
áttekintést adtak, mégis mindig helyi megkülönböztetésben gondolkozva; területi, egyedi, ill.
vidéki településközpontok főleg helyi hőenergiaellátást célozták, az adott települési, mezőés erdőgazdasági hulladékokra, hulladéktermékekre alapozva, azzal a céllal, hogy abszolút
energia-megtakarítást – fosszilis energiahordozó kiváltást, helyettesítést, ill. importcsökkentést – eredményezzenek, s mindezt a környezet védelme, az életminőség javítása –
prioritása jegyében.
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3. „A biomassza potenciális felhasználása Magyarországon 1997–1999” [4]
A biomassza energetikai szempontú csoportosítására ebben a korszakban már finomított
megkülönböztetés és felmérés készült: a biomasszák keletkezési szintje, átalakított energiahordozó fajtái, végtermék és tárolhatóság szerint (a 6. ábrán) és egy pontosabb országos
agroökológiai körzeti adatbázist (a 7. ábrán) is figyelembe véve.
A Világ Bank támogatásával: „Magyarország Biomassza Megújuló Energia és Területfejlesztési Projekt” [4] [5] 1999. érdeme, hogy a felmérés – alulról felépítve – kimutatta keletkezésük szerint nemcsak a biomassza elsődleges, másodlagos, harmadlagos potenciális adottságait
összességében, hanem azok területi – megyei – szinten is – megkülönböztetett energiatartalmának megoszlását a teljes volumenre, ill. a biomassza-rendszer főbb elemeire is (a 8.,
9., 10., 11. ábrák).
A Világ banki felmérés keretében újszerű igényként merült fel a településsoros mélységben
kimunkált, különböző alágazati hőigények [5] területi becslése (lásd az 1. táblázatot) a nagyipari hőigények és Budapest hőenergia-igényei nélkül és azok területi-megyei összesítése
(12. ábra), annak érdekében, hogy az akkor még igen leromlott állapotú, rekonstrukcióra
szoruló vidéki kisvárosi távfűtőművek néhány blokkjának biomassza energiahordozóra való
átállítási lehetősége ilyen innovatív, energiatakarékos, környezetbarát és önkormányzat – lakosságbarát módon valósuljon meg a vizsgált 86 településben. Teljes mértékig kihagyta ez a
fejlesztés a közepes és nagyobb méretű városi erő- és fűtőműveket (lásd a 2. táblázatot és
a 13., 14. ábrát, ahol véletlenül sem szerepel a mai 3 fatüzelésre átállt hőerőmű rekonstrukciója!)
Az igen szerény fejlesztési javaslattal, az I. ütemben összesen mintegy 5,0 PJ, a II. ütemben
további 12,0 PJ össztermelésű, főleg fűtőművi átalakított hőenergiatermelés tüzelőanyag
igénye az ország potenciális primer biomassza adottságaira alapozva, bőségesen kielégíthető lett volna, ill. a hosszú távra szóló akkori prognózis (lásd a 15. ábrát) – kiegészítve a mainál bár jóval szerényebb volumenű energiacélú növény-termesztéssel – biztosította volna a
III. ütemben a területi szempontból már kevésbé preferált, néhány nagyobb meglévő korszerűtlen technológiájú és hatásfokú fűtőerőmű átállítását is, továbbá a vidékfejlesztést és lehetőleg önkormányzati – magyar tulajdonú – új (CHP, vagy faelgázosító, vagy rothasztással nyert
biogázra alapozott technológiájú) kis és közép teljesítményű hőerőművek környezetbarát tüzelőanyag ellátását is. A K+F munka legnagyobb eredménye, folytatása: a Szombathelyi Távfűtőmű 7,0 MW-os kapacitású, közelmúltban átadott berendezése. [21]
A gázlobby erre ismét ügyesen közbelépett.
Az energetikai privatizáció fő hibáját követte a: műszaki-gazdasági távlati elemzés nélkül, ráadásul erőteljes támogatással, ösztönzéssel megvalósított; vezetékes földgázellátási
elosztóhálózati rendszer napjainkra csaknem 95%-os kiépítése az ország településhálózata
számára, olyan térségeket is feltárva, ahol a fogyasztást vagy minimalizálja a hátrányos helyzetű lakosság, vagy évekig tartozik, eladósodik, leválik.
A harmadik hiba: a vidéki kisteljesítményű távfűtő-bázisok gázmotoros technológiájú
rekonstrukciójának igen előnyös támogatása az ezredfordulón, arra a földgáz energiahordozóra (és nem helyi biomasszára) alapozva, amelynek folyamatosan növekedő ára és egyre
nagyobb importhányadából származó további költsége és a fogyasztók fokozottabb kiszolgáltatottsága már létesítésük idején is nyilvánvaló volt.
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A decentralizált, hazai potenciális energiahordozókra (biomasszára, biogázra, nap és geotermikus energiahordo-zókra) alapozott kis és középvárosi korszerű, központos hőellátások ügye
így legalább 12–15 évre eltolódott. Győzött a lobby, a fogyasztó pedig viseli folyamatosan az
egyre növekvő terheket. Az egyedi hőellátási módok korszerűsítési támogatására pedig már jó
ideje elfogyott a megújulókra, energiamegtakarításokra fordítható lassan rendszeresített „keret”.
Az elmúlt közel 10 év alatt, ennyi kedvezőtlen beavatkozás ellenére mégis mintegy 8 biomassza bázisú kapcsolt villamosenergia-termelő és hőellátó rendszer valósult meg. [16]
Tervezett és megvalósult beruházások biomassza bázison
Hő- és villamos energia termelés
biomassza alapon
• Balassagyarmat 2 MW
12e t/év
• Szentendre
9 MW+1,4 MW
20e t/év
• Szigetvár
2 MW távfűtés biomassza
2200 t/év
• Mátészalka
5 MW távfűtés biomassza
6000 t/év
• Körmend
5 MW távfűtés biomassza
6000 t/év
• Szombathely
7 MW távfűtés biomassza
8000 t/év
• Papkeszi
5 MW ipari hő biomassza
10000 t/év
• Nyírbátor
1,6 MW hő- és vill.energia term. biogáz

140 TJ
220 TJ
23 TJ
62 TJ
63 TJ
92 TJ
120 TJ

16 GWh
8 GWh

7,5 GWh

4. Nem érvényesülnek sem az energiapolitikai vezérelvek (16. ábra) sem felzárkóztatási
igénye (lásd a 17., 18., 19. ábrákat). Pedig a Kárpát-medence kedvező potenciális komplex megújuló energia forrás adottságai éppen többszörösen lefedik a mostohán kezelt területeket (lásd a 20., 21. ábrákat), ráadásul egybeesnek a vidékfejlesztési és agrárgazdasági támogatást igénylő régiókkal. Feladat megoldása többszörösen indokolt lenne…
5. Nem lehetetlen a területi energiaellátások (villamos-, hőenergia, motorhajtó
üzemanyagtermelés és ellátás) kielégítése decentralizált energiatermeléssel és
elosztóhálózati szinten való ellátásmóddal
A területi energiagazdálkodási K+F munkáink kimutatták, hogy az ország közvetlen energiafelhasználásának területi – megyei – szerkezetében (lásd a 22., 23., 24. sz. ábrát) a megyék
zömében az összes közvetlen energiafogyasztás 20 PJ alatt, ill. legfeljebb 20 – max. 40 PJ
között mozog. A megyei összesítőből pedig az derült ki (lásd a 2. táblázatot), hogy Budapest
és a négy „nagyfogyasztó” (Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Veszprém) megyék kivételével valamennyi főbb ágazat összfogyasztása alig haladja meg a 300 PJ/év (313 PJ/év) volument, a mezőgazdaság fogyasztása mindössze 26 PJ/év, a lakossági, kommunális és mezőgazdaság összfogyasztása alig haladja meg a 200 PJ/év volument (mely értékre érdemes még
visszatérni).
6. Újabb mérföldkő: EU IRÁNYELVEK, KÖTELEZETTSÉGEK A MEGÚJULÓK, ILL.
A BIOMASSZA FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSÉRE:
• 2001/77/EK irányelv alapján a megújulókból származó villamos energia részaránya
Magyarországon 2010-re érje el a 3,6%-ot.

4

•

2003/30/EK irányelv alapján a 2233/2004. (IX. 22.) Korm. határozat a megújulóból
származó üzemanyagok részarányára:
–
2005-re a nemzeti célérték: 0,4–0,6%
–
2010-re a nemzeti célérték: 2,0%

Hosszabb távra, 2020-ra az EURÓPAI PARLAMENT megszavazta a tagországok kötelezettségeit 2005 szept. 29-én:
• a 2020-as energiafogyasztáson belül a megújuló energiák arányának kötelező értéke
20% (ez ekvivalens a 2020-ra várt villamos energia fogyasztás 33% arányával, amely
2002-ben 12,9% volt).
Magyarország helyzete 2002-ben igen siralmas volt (a 3. táblázat szerint), villamos energia
termelése megújuló bázison nem érte el a 200 GWh/év, összenergia hasznosítása a 36,6 PJ/év
volument [9], ezáltal ugyanmegugrott 3 év alatt 1090 GWh/év, ill, 41,1 PJ/év értékre (lásd a
4. táblázatot), azonban mára nagy az elmaradás biomassza és geotermikus hasznosítóművek
fejlesztésében ahhoz, hogy 2010-ig elérje a prognózis szerinti energiahordozói és felhasználási optimális szerkezeteket (lásd az 5. táblázatot és a 25. ábrát). A jelenlegi túlsúlyosan tűzifa
bázisú égetéses technológiájú, elavult energiaátalakítók a 3 fatüzelésre átállt fűtőerőművek
termelésével élettartam meghosszabbításával szemben, a támogatásokat a jövőben a hazai
optimálisnak minősített technológiákra, decentralizált telepítésükre kellene fordítani a területi
kiegyenlítődés érdekében.
7. A több ágazat (MEH, FVM, GKM, KVM, PM, BM, OTH) közös biomassza programja
hiányában most anarchikus területhasználati programok születnek ugyanazokra a hazai, behatárolt területekre. Veszély az ötödik hiba elkövetésére!
Debreceni kutatók egy jóval alaposabb elméleti biomassza potenciál meghatározására vállalkoztak a közelmúltban a biomassza melléktermékek és hulladékok energiatartalmának becslésén felül, a növénytermesztési főtermékek volumenére vonatkozóan is, ráadásul az ország 7
régiójára is kimutatva (lásd a 6. táblázatot és a 26. ábrát).
A soproni kutatók Dr. Marosvölgyi tanár úr merész, mégis mértéktartó becslése szerint, a
biomassza hasznosítás összvolumenének energiatartalmára a következő struktúrát prognosztizálta hosszabb távra (2020-ig)
• „Dendromassza
56 – 63 PJ/év
• Növényi fő- és melléktermékek
74–108 PJ/év
• Másodlagos biomasszák
19 – 23 PJ/év
• Harmadlagos biomasszák
54–134 PJ/év
• Összes biomassza
203–328 PJ/év
Figyelembe véve a különféle technikai és gazdasági korlátokat tíz éven belül a tényleges
hasznosítás elérheti a 180–190 PJ/év szintet, ami az összenergia primer energiahordozói igény
17–18%-ának felel meg” [12], a 2005 évi 4,2% aránnyal szemben.
A kitermelhető biomassza potenciál ily módon biztonságosan rendelkezésre állhat az
országban
Ugyanilyen szervezettséggel és támogatással kell, hogy kiépüljön a szükséges technikai,
technológiai potenciál, a biomassza hasznosító bázislétesítmények és energiaellátási rendszereik.
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Regionális, megyei és kistérségi szintű felmérések és referenciaprojektek tanúsítják, hogy
lehetséges ilyen komplex megújuló energiahasznosítási programok kidolgozása, melyek
egyik jelentős összetevői voltak a biomassza-hasznosító rendszerek (lásd a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzeti regionális, a Homokhátsági tanyavillamosítás 3 megyére terjedő, a Békés megyei és a Békési kistérségi referenciaprojektek összefoglaló 27., 28., 29., 30., 31. ábráit), ahol
a területhasználat feletti „osztozást” azért lehetett egyértelműen megvalósítani, mivel mindhárom terület rendelkezett törvénnyel szabályozott rendezési tervvel.
8. Mekkora a biomassza élelmiszertermelésre és energetikai hasznosításra lehetséges,
igénybe vehető területe, ill. az egyes preferált technológiák fajlagos területigénye?
Összevetve a különálló, összehangolatlan alágazati programokat, úgy mint: a magyar erdészeti, erdőtelepítési bővítési, a mezőgazdaság szerkezetátalakítási, a bioethanol, a biodízel programokat, majd a természetvédelmi területnövelési szándékokat, az ország szerény méretével
gazdálkodva, a következő, még megnyugtatóan uralható megoszlások, területfelhasználási
igények elégíthetők ki (lásd a 7. táblázatot). [13]
A relatíve nagy igény felével (1,0 millió ha) eleve csökkenteni kell az EU előírások szerint az
ország élelmiszertermelő szántóterületét, amely így új tartalommal megmaradhat, energetikai
célok szolgálatába állítható, épp úgy, mint a jelenleg nagy kiterjedésű, parlagon hagyott területek. Az igény második felének zömét, a mezőgazdasági szerkezetátalakítás során „átállítható” földterületek még fedezik.
Újszerű módon, úgy is növelhetők az energia célnövény termőterületek, hogy az európai példa az osztrák példát átvéve; a határokon túlnyúló területek gazdálkodói „beszállítanak” a terméklánc-rendszerbe. Ilyen a Nyugat-Dunántúli gyakorlat az osztrák biodízel programhoz
csatlakozva. Hasonlót terveznek a battonyai bioethanol üzem kiszolgálásához csatlakozó
szomszédos Arad megyei területekről történő termeltetéssel, beszállítással.
A környező – északi–délkeleti – szomszédos országok tűzifa, feldolgozott dendromassza termékei (biopellet) exportálási gyakorlata alakult ki manapság, amely „besegít” a folyamatos
primer, szekunder tüzelőanyag ellátásba.
Összességében: megfelelően felmért, szervezett regionális biomassza termelési-hasznosítási
programmal uralható még egy hazai érdekeket szolgáló egészséges területhasználat, ha indítása mielőbb, 2007 évtől megtörténik, mielőtt termőterületeinket pl. a globális bioethanol előállítási rendszer részévé nem silányítja a nemzetközi piac.
E programnak célszerűen be kell majd épülnie Magyarország Ökológiai Rendszere és
Szerkezeti Tervébe [14] (lásd a 32. és 33. ábrákat), amelynek minden elemét törvényi határozatok szabályozzák.
Az egyes technológiák telepítéséhez célszerű azok fajlagos területigényét az adott helyi viszonyokra adaptálva hasznosítani (a csatolt melléklet 8–12. táblázatai segítségével).
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ÉVM–VÁTI: „Energiatakarékossági irányelvek a területrendezési tervezés számára”. 1.
kötet. Dr. Bánhidi László, Dr. Kuba Gellért, Loydl Tamás, Hanczár Zsoltné, Dr. Unk
Jánosné: „A helyi klíma hatása a hőellátás méretezésére az ország jellegzetes településszerkezeti egységeiben.” Bp. 1980. dec.
ÉVM–VÁTI: „Energiatakarékossági irányelvek a területrendezési tervezés számára”.
Dr. Unk Jánosné, Sallai Anna: „Megállapítások és javaslatok a helyi kommunális fűtési
hűtési hőigények korszerű méretezéséhez az ország eltérő éghajlati térségeire.” Bp.
1981.
ÉVM–VÁTI: „Energiatakarékossági irányelvek a területrendezési tervezés számára”. 2.
kötet. Hanczár Zsoltné, Szluha Dénes, Halzl József, Dr. Unk Jánosné: „Az ipari és
kommunális hőellátás összekapcsolásának lehetőségei.” Bp. 1980. dec.
ÉVM–VÁTI: „Energiatakarékossági irányelvek a területrendezési tervezés számára”. 3.
kötet. Schneller István, Hörcher Ferencné, Dr. Unk Jánosné, Dr. Winter Jánosné: „A
hosszú és középtávú lakásépítés energiaellátása és a rendezési tervek összhangja.” Bp.
1980. dec.
ÉVM–VÁTI energetikai kutatások 4. kötet. Sallai Anna, Gáspár Imre, Dr. Taksony
György, Dr. Unk Jánosné, Dr. Winter Jánosné: „Nagyobb települések gazdaságos
hőellátása a szemétégetés és a szennyvíziszap-kezelés összekapcsolásával.” 1981.
ÉVM–VÁTI energetikai kutatások 5. kötet. Pecz P., Sz. Zimay Judit, Dr. Unk Jánosné,
Váradi R.: „Irányelvek a geotermikus energia kommunális célú hasznosítására a komplex felhasználás keretei között.” 1981.
ÉVM–VÁTI–BME Dr. Fekete Iván, Dr. Gyurcsovics Lajos, Dr. Kontra Jenő: „Termálvizek komplex hasznosításának vizsgálata.” 1983.
ÉVM–VÁTI kutatás Dr. Kuba Gellért: „Térségek építészeti – klimatológiai vizsgálata.”
Bp. 1980.
ÉVM–VÁTI energetikai kutatások 6. kötet. Dr. Unk Jánosné: „Nappali világítási feltételek elemzése az ország különböző klimatikus régióiban.” 1982.
Pataky T. – Dr. Unk Jánosné: „Települések mérnöki műveletei és létesítményei”.
BME. Tankönyvkiadó 1990
KTM – PYLON Kft. Dr. Unk Jánosné: „MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
HASZNOSÍTÁSI IRÁNYELVEI A TERÜLETI TERVEZÉSHEZ” c. kutatásfejlesztési összefoglaló kötet és a hozzá tartozó gyakorlati összefoglaló füzetek (Bp.
1995. szept.)
1. füzet: Aktív napenergia hasznosítások
2. füzet: A napenergia fotovillamos energiaátalakítása, hasznosítása
3. füzet: A napenergia passzív hasznosítása. Szélenergia
4. füzet: A napenergia másodlagos hasznosítása
5. füzet: A napenergia hasznosítási mód biomassza formájában
6. füzet: Geotermikus energia hasznosítása
Világ Bank – GK – FVM Műszaki Intézet Pecznik Pál – EKFM Kft. Zsuffa László
témafelelős koord.: „A biomassza potenciális felhasználása Magyarországon”. Gödöllő
1997-1999.
A 4. pont alátámasztó tanulmánya: PYLON Kft. Dr. Unk Jánosné: „Területi energiafelhasználások felmérése, közép és hosszú távú prognózisa.” 1997-98.
Magyar Köztársaság Kormánya: „Országos Területfejlesztési Koncepció” az Országgyűlés 35/1998. (III. 20.) OGY Határozat
A 6. pont háttéranyaga Bp. 1997. Energia fejezet, Megújuló energiahasznosítások területi javaslata (szerző: PYLON Kft. Dr. Unk Jánosné)
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18.

19.
20.
21.

FVM-VÁTI-PYLON Kft.: „Országgyűlési Beszámoló a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az ország területi folyamatairól főmunkához: Dr. Unk Jánosné: Az energiagazdálkodás és energiaellátás hazai területi folyamatainak helyzetértékelése az 1990–
1998 közötti időszakra. Bp.
GKM 6800/2003. sz. V.1. Kutatás – PYLON Kft.: „A megújuló energiahordozói felhasználás növelésének költségei”. I., II., III. kötet. Témafelelős és szintéziskészítő: Dr.
Unk Jánosné. Bp. 2004. febr.
Zsuffa László: „Szilárd biomassza – fa, erdő – mezőgazdasági hulladékalapú villamos és
hőenergia átalakítás, termelés.” GKM – PYLON 4. sz. kutatási munkához. Bp. 2004.
Dr. Bai Attila: „A biogáz előállítása – Jelen és jövő”. Szaktudás Kiadó Ház. Bp. 2005.
Dr. Marosvölgyi Béla: „Országos felmérés és koncepció Magyarország fakitermelési
lehetőségeire és 300 000 ha javasolt új telepítések módjára”. 2004.
Dr. Unk Jánosné: Megújuló energiaforrás-hasznosítások (K+F saját kutatás kéziratos
anyaga). Bp. 1977., 1981., 1985., 1990., 1995., 2001., 2005.
Országos Területrendezési Terv. A magyar parlament a 2003. évi XXVI. törvényben
fogadta el 2003. ápr. 28.-án
Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal – PYLON Kft. Dr. Unk Jánosné: „Országos Tanyavillamosítási Program I. ütem, térségi villamos energia ellátási tanulmányterv a Duna-Tisza-közi Homokhátság 104 települése külterületére.” Bp. 2005
Gőgös Zoltán: „Javaslatok a megújuló energiaforrások elterjesztésére” előadás az Agrár
Innovációs Szövetség és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával
2005. április 7-én rendezett „Megújuló Energia Piac” konferencián megtartva
GKM: „ÚJ MAGYAR ENERGIAPOLITIKA TÉZISEI A 2006-2030 ÉVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKRA.” 2005. szept.
Balaton Fejlesztési Tanács – PYLON Kft. Dr. Unk Jánosné: „Megújuló, alternatív
energiaforrások hasznosítási programja a Balaton fejlesztés térségében, különös
tekintettel a környezeti állapot javítására és a mezőgazdasági anyagok felhasználására.” Bp. 2001. ápr.
ETE–PYLON Kft. Dr. Unk Jánosné és szakértő munkacsoportja: „MEGÚJULÓ energiaforrások hasznosításának térségi fejlesztési programja BÉKÉS megyében. Az 1-8. sz.
kistérségi programtanulmányok szintézise. Bp. 2005. nov.
TERRA Stúdió Kft. – PYLON Kft. Dr. Unk Jánosné: „Békési kistérség gazdasági szerkezetátalakítási programja. 3. Megújuló energiaforrások hasznosítása a Békési kistérségben” c. szaktanulmány. Bp. 2005. május
CO-ENERGY Kft. Zsuffa László: „Energetikai főterv és megvalósíthatósági tanulmány
Szombathely és Székesfehérvár biomassza alapú távhőellátására. Bp. 1997-98. Regionális és környezeti tanulmány szerzője: PYLON Kft. Dr. Unk Jánosné
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