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A környezet védelméért tevékenykedő emberek tisztában vannak azzal, hogy az egész 
világot nem képesek megmenteni, de nem is kell. A Föld köszöni szépen az aggódást, de 

túl fogja élni az emberiséget – ehhez nem fér kétség. Viszont kis lépésekkel jobbá, tisztábbá, 
élhetőbbé tehetjük magunk és az utánunk következő generációk számára. Megőrizhetjük azt 

a környezetet, amelyben létezni tudunk, ami örömet okoz nekünk. 
A PET Kupa résztvevői – immáron 5. éve – nemcsak a Tiszának és árterének tényleges meg-
tisztításáért vállalják a fáradságos munkát. Ugyanennyire fontosnak tartják, hogy minél nagyobb 
nyilvánosságot kapjon az egyre fokozódó hulladékprobléma, és összefogásra ösztönözzék a fo-
lyó menti országok kormányait, települések önkormányzatait, valamint a civileket. Mert a céljuk 
– végső soron – nem a hulladék évenkénti eltakarítása, hanem hogy megakadályozzák az újra-
szennyezést.
Azt el kell ismerni, hogy sok szempontból kényelmetlenebb, netán költségesebb lehet a környezet-
tudatos életmód. Olykor körülményesebb a hagyományos benzingőzös helyett a zöldebb alterna-
tívával, vagyis a közösségi közlekedési eszközzel, esetleg kerékpárral való utazás. Általában – ma 
még – drágább választás a megbízható helyi forrásból érkező, kisebb ökológiai lábnyommal ren-
delkező élelmiszert leemelni a boltok polcairól. Azt pedig még mindig sokan nem fogadják el, hogy 
a fogyasztásunk következményeként keletkező hulladékaink szakszerű kezelését, feldolgozását 
meg kell fizetni, mert semmi nincs ingyen. Főként azok tartoznak ide, akik illegálisan hagyják el 
hulladékaikat szerte az országban. Nem érdekli őket sem az, hogy ezzel szennyezik saját (és a kör-
nyéken élők) környezetét, sem az, hogy tettükkel óriási kármentesítési költséggel terhelik meg 
a terület tulajdonosait, közterület esetén többnyire a helyi önkormányzatokat. Hogyan lehetne fel-
lépni felelőtlen embertársainkkal szemben? Szigorúbb szankciókra és azok következetes betartatá-
sára lenne szükség, esetleg a szemléletformálásra kellene nagyobb gondot fordítani? Reméljük, 
hogy ezekre a kérdésekre is választ találnak a hulladékgazdálkodási szakemberek éves gyulai 
konferenciáján és az V. ÖKOINDUSTRIA szakkiállításon részt vevő környezetipari szereplők!

LAPINDÍTÓ

KUGLER PÉTER  ÜGYVEZETŐ
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A Tisza pillepalackoktól való mentesítésére 
tett vállalást 5 évvel ezelőtt a PET Kupát 
szervező Természetfilm.hu Egyesület. 
Kezdeményezésük rövid idő alatt az ország egyik 
legnagyobb szemétszedési akciójává vált. Idén 
szerkesztőségünk több tagja is felvette a harcot – 
250 társával egyetemben – a palackáradat ellen. 

SZERZŐ: INGREEN    |    FOTÓK: MAGYAR CSABA  

2017-ben minden előző rekordját megdöntötte a PET Kupa: az eddigi legtöbb 

résztvevővel, 16 hajóból álló PET-armadával és 20 önkéntessel szálltak vízre. Az 

évek során egyre nagyobb hangsúlyt kapó szemétszedés mostanra a legfőbb 

célja lett a minden évben július első hetében megrendezésre kerülő kihívásnak. 

A csapat idén a Tisza Dombrád és Tiszalök közötti szakaszát tisztította meg: 

közel 8 tonnányi (pontosan 7829 kg) PET-palackot és egyéb hulladékot sikerült 

bezsákolnia. 

Ennek a mennyiségnek több mint a fele, 4500 kilogramm leválogatott és 

hasznosításra alkalmas hulladék. A PET Kupa idén kibővült egy a Bodrogon 

érkező kenuscsapattal is, a két „szál” Tokajnál futott össze. A bodrogiak 4 nap 

alatt 679 kilogrammal járultak hozzá a sikerhez. 
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Cél a nemzetközi együttműködés
A PET Kupa a Tisza folyamatos – főként Ukrajnából, de 

Romániából és hazánkból is a vízbe kerülő – szennye-

zettségére kívánja felhívni a figyelmet. A távlati cél 

egy nemzetközi együttműködés létrehozása az 

ismétlődő PET-palack-áradat megállítására és a Tisza 

mellékfolyóinak kitisztítására. A határokon átívelő 

együttműködés egyik biztató jele, hogy a kárpátaljai 

Papilio Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 

immár második alkalommal vett részt a versenyen. 

Elhivatottságukat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 

a második helyezést érték el a hajók versenyében. A 

20–21 éves fiatalokból álló legénység az eredményhir-

detéskor hangsúlyozta lakóhelyük, Kárpátalja felelős-

ségét, ami cselekvésre sarkallta őket.

Az idei kiemelkedő teljesítmény mögött – a résztve-

vők magas száma mellett – az előzetes 

hulladékmonitoringok, valamint a PETényi Szemétsze-

dő Szeméthajó hathatós közreműködése áll. A PETényi 

– amely közösségi finanszírozásból épült meg – egész 

évben a Tiszán marad, és Zsurk településnél fogja 

segíteni a folyón úszó hulladék feltartóztatását.

Az átválogatott és összetaposott hulladék elszállítá-

sában és hasznosításában a Nemzeti Hulladékgazdál-

kodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., a Térségi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Észak-alföl-

di Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. volt a 

kalózok segítségére. Az esemény fő támogatója a 

Földművelésügyi Minisztérium.
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EREDMÉNYEK 
ÁLLOMÁSOK 
SZERINT 
» Dombrádon 1630 kg, 

» Balsán 1100 kg, 

» Ibrányban 1590 kg, 

» Tokaj-Rakamazon 460 kg, 

» Tiszalökön 2370 kg, 

» míg a Bodrogon 679 kg sze-

 metet tettek partra a kaló-

 zok, amit önkéntesek válo-

 gattak szét, tömörítettek, és

 adtak át a hulladékgazdálko-

 dóknak elszállításra.



Mi is az a mikroműnyag? Mikroműanyagnak az 5 mm-
nél kisebb műanyagdarabokat nevezik. A környezetbe, így 
természetes vizeinkbe két fő úton kerülhetnek be: a szinteti-
kus szövetből készült ruhák mosásából és a kozmetikai sze-
rekből a szennyvíztisztítókon keresztül, valamint a környe-
zetben jelen lévő műanyaghulladékok fizikai-kémiai aprózó-
dása útján. 

Előfordulásuk kutatása az utóbbi 5-10 évben a tudomá-
nyos érdeklődés középpontjában áll, azonban eddig főként 
tengeri környezetben hajtottak végre vizsgálatokat. Különbö-
ző kutatócsoportok ugyan már európai folyókban és tavak-
ban is végeztek néhány vizsgálatot, azonban Kelet-Közép-
Európában eddig a mikroplasztikok jelenlétére csak követ-

keztetni lehetett a nagy mennyiségű, szemmel is látható, a 
vízen úszó, illetve a talajokon szerteszét heverő hulladé-
kokból. A mikroműanyagok vizsgálatával Magyarországon 
egyedüliként foglalkozó és a környezeti vizsgálatok területén 
piacvezető WESSLING Hungary Kft. független laboratórium a 
PET Kupa céljainak támogatása érdekében elsőként végzett 
hazánkban mikroplasztikok meghatározására irányuló min-
tavételt és vizsgálatokat.

Bordós Gábor projektmenedzser szerint a magyarországi 
környezetvédelmi gyakorlatban történelmi pillanatnak tekint-
hető a Tiszán elvégzett sikeres mikroműanyag-mintavétel. 

A szúrópróbaszerű felmérés eredményei szerint a Tiszában 
köbméterenként 4,9 db 300 mikrométernél nagyobb, de 2 mm-
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MIKROMŰANYAGOT
                       TALÁLTAK A TISZÁBAN!

2017 júliusában, az V. PET Kupa keretében Magyarországon elsőként végzett 
mikroműanyag-vizsgálatot egy független laboratórium. Kiderült, hogy az 
eredmények Európa más országaiban mértekhez hasonlók.

SZERZŐ: SZUNYOGH GÁBOR      |      WESSLING HUNGARY KFT.



nél kisebb, míg 62,5 db 15 és 300 mikron közötti részecske 
található. Ezek az adatok a nemzetközi eredmények tükré-
ben is jelentősek, hiszen a 300 mikrométernél nagyobb tarto-
mányban a Duna ausztriai szakaszán 0,3 részecskét, az olasz-
országi tavakban 1–4 részecskét, míg a Rajna iparosodott 
szakaszán 15–20 részecskét mutattak ki köbméterenként. 

A fenti adatok tükrében valószínűsíthető, hogy több millió 
mikroplasztik úszik le óránként a Felső-Tiszán.

A mintavétel módszertana. Az édesvizekről világ-
szer te nagyon kevés adat áll rendelkezésre, és ezek minta-
vételezése a jelentős mennyiségű lebegő anyagok és horda-
lékok, illetve a nyári időszakban jelentkező algavirágzások 
következtében sokkal nagyobb kihívás lehet, mint az óceáni 
mintázás. 

A WESSLING Hungary Kft. által kifejlesztett mintavételi 
módszer alkalmasnak bizonyult az általánosan elterjedt, pl. 
a planktonhálókkal mintázható részecskéknél részletesebb 
elemzések megvalósítására.

A mostani eredmények is meg-
erősítik azt a feltételezést, hogy 
a kisebb méretű mikroműanya-
gok jóval nagyobb mennyiségben 
fordulhatnak elő a környezetben, 
így fontos a módszerek olyan irá-
nyú fejlesztése, hogy ezeket is 
megfelelően tudjuk mintázni és 
mérni.

A kimutatott leggyakoribb mű-
anyagfajták: polipropilén, poli tet-
ra fluoretilén (teflon), polietilén. Az 
üledékminták eredményei alapján 
1 kg tiszai üledék átlagosan 1,76 
db mikroplasztikot tartalmaz. 
Ezek az infravörös mikroszkópos eredmények értelmében 
poli tet rafluoretilén- és polisztirol-részecskék voltak.

Közvetlen veszélyt nem jelent. Természetesen eb-
ből az egy mérésből nem lehet messzemenő következtetése-
ket levonni. Jelen pillanatban globálisan sem állnak rendel-
kezésünkre egységes adatok a mikroműanyag-szennyezés 
hatásainak felmérésére. Ennek ellenére több tanulmányban 
is megkongatták a vészharangot, hiszen kimutatták, hogy 
bekerülhetnek az élőlények tápcsatornájába, szöveteibe, és 
ott fizikai úton különböző elváltozásokat okozhatnak. Továb bi 
koc kázatuk a műanyaggyártás során használt adalékok 
(pl. biszfenol-A, ftalátok) kioldódása, illetve a környezetben 

jelen lévő perzisztens (le nem bomló), valamint rákkeltő 
szerves szennyező anyagok (pl. DDT, policiklikus aromás 
szénhidrogének – PAH-ok) megkötése a mikroműanyagok 
felületén. 

Az analitikusok felhívják a figyelmet arra, hogy a felszíni 
vizek mikroműanyag-tartalma jelen ismereteink szerint nem 
jelent közvetlen veszélyt az emberi egészségre, a folyó vízi 
túrázásra és a kijelölt strandokon fürdésre továbbra is alkal-
mas. A problémával a hosszú távú káros hatások elkerülése 
érdekében azonban mindenképpen foglalkozni kell. 

A mikroműanyagok megjelenése felhívja a figyelmünket 
arra, hogy következmények nélkül nem folytatható a nagy 
mennyiségű műanyagtermelés, ha a hulladékok kezelése 
nem megfelelő vagy nem megoldott (pl. kompozit anyagok, 
társított csomagolások). 

A PET Kupa – a tiszai szemétszedésen túlmenően – folya-
matosan dolgozik a hulladékprobléma okainak megszünteté-
sén. Ehhez az szükséges, hogy a felhalmozott ismeretek, mé-

rési eredmények a határon túlra is 
eljussanak. Oda, ahonnan a folyó a 
legtöbb hulladékot szállítja. Hankó 
Gergely, a PET Kupa projektveze-
tője úgy vélekedik, hogy a folyó 
szennyezése összetettebb problé-
ma, mintsem hogy a felszínen úszik 
néhány pillepalack. Véleménye sze-
rint a mérési eredmények arra utal-
nak, hogy megkezdődött a környe-
zetbe juttatott, nagy mennyiségű 
műanyag feldarabolódása. 

A mikroplasztik-szennyezés ha-
tá  sainak megismeréséhez továb-
bi adatgyűjtés, illetve moni toring-
prog ramok felállítása szükséges. 

A WESS LING Hungary Kft. aktívan részt vesz a mikro mű-
anyagok kockázatainak felderítésében, hiszen több nemzeti 
és EU-s pályázati konstrukció által kívánják a szennyezést a 
jövőben részletesebben felmérni. Következő lépésként a már 
nyertes NKFIH támogatású pályázat keretében a WESSLING 
laboratórium és többek között a Szent István Egyetem Ak va-
kultúra és Környezetbiztonsági Intézetének együttműkö  dé-
sével 2017-ben elindul a hazai halastavak mikroműanyag-
ter helésének felmérése. 

A mikroműanyagok napjainkban már szinte az összes élő-
vízben jelen vannak. Korunk egyik legnagyobb kihívását az 
jelenti, hogy megismerjük a hatásokat, és megoldjuk ezt a vi-
lágméretűvé nőtt problémát.
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Mikroműanyag  mikroszkóp alatt 
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Még szakmai körökben is ritkán hallani a MÁV Zrt. 

környezetvédelmi tevékenységéről. Hol helyezke-

dik el ez a terület a cégen belül?

A MÁV Zrt. valamennyi tevékenysége összefügg a környezet 
védelmével. A MÁV-csoport tagjaként – mint ingatlantulaj-
donos és pályaüzemeltető – az egyik legnagyobb mögöttes 
felelősségvállaló környezetvédelmi szempontból, ezért a 
környezetvédelmi tevékenységek átjárják a mindennapjain-
kat, azokra kiemelt hangsúlyt fektetünk. Bár az is igaz, hogy 
ezzel nem kérkedünk. A vasúti közlekedés immár 170 éve 
folyamatos. Ebből az is következik, hogy a napi és a stra-
tégiai, jövőbe mutató ügyek mellett vannak olyan történelmi 
hagyatékok, amelyeket megfelelően kell kezelnünk. Ennek 

érdekében a környezetvédelem központi irányítás alatt álló, 
önálló terület a MÁV Zrt.-n belül. A feladatokat hozzáértő 
szakmai stáb végzi az ehhez szükséges elkülönített 
büdzséből. Kívülről azonban ez kevéssé látszik, hiszen az 
utasoknak általában csak a problémák szúrnak szemet – 
például, hogy miért szemetes az állomás –, miközben a 
vállalatcsoporton belül egy dinamikus rendszer alakult ki 
az elmúlt két év szervezeti fejlesztéseinek köszönhetően. 
Ennek megvannak ugyan a maga nehézségei – például 
állami cégként kötelezettségünk a közbeszerzési eljárás 
le folytatása –, ugyanakkor feladatainkat a MÁV-csoport 
tagvállalataival összehangoltan látjuk el. Erre egy jelentős 
összegű környezetvédelmi céltartalék, mintegy 11 milliárd 

FELVETTÉK 
  A KESZTYŰT
                             AZ ILLEGÁLIS 
    HULLADÉKLERAKÓKKAL 
                                  SZEMBEN 

SZERZŐ: DORÓ VIKTÓRIA  

A MÁV Zrt. – a MÁV-csoport tagjaként – 
méretéből és tevékenységének jellegéből 
fakadóan az ország egyik legnagyobb kör-
nyezethasználója. Ennek ellenére ritkán 
hallani környezetvédelmi tevékenységéről. 
Pedig felelős vállalatként nemcsak az utazó-
közönség kényelmét és elégedettségét tart-
ják szem előtt, hanem a környezet megóvá-
sát is. Dr. Wégner Krisztinával, a Környezet-
védelmi Iroda vezetőjével beszélgettünk.
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forint áll rendelkezésre, ami a jelenlegi és jövőbeni környe-
zetvédelmi célok elérését biztosítja.

A két év egyik hozadéka az, hogy tervszerűvé tettük a 
MÁV Zrt. környezetvédelmi feladatainak végrehajtását és 
költségeit is. Konkrét terveink vannak, amelyek három fő 
területre fókuszálnak: a kármentesítésre, az illegális hul-
ladékelhelyezés felszámolására és a megelőzésre.

Tudna mondani néhány konkrét célt és hozzá ren-

delt időtávot?

Van egy általános környezetvédelmi és egy önálló energia-
politikánk. Megszereztük az ISO 50001-es minősítést is, ahol 
számszerűsített célok szerepelnek. Tény, hogy hatalmas 
energiafelhasználók vagyunk, ezért elköteleztük magunkat 
ennek csökkentésére. Külön kezeljük a vasúti közlekedéshez 
szükséges és a működésünk során általában felhasznált 
energiát – tehát az irodáinkat, a létesítményeinket, a saját 
közlekedésünket –, és ezekhez konkrét célokat határoztunk 
meg.

Mivel általánosságban a környezetvédelemben a megelő-
zés az első számú feladatunk, ezért saját létesítményeink 
környezetvédelmi szempontú felújítására egy nagyobb 
összeget fordítunk a közeljövőben, hogy később ne kelljen 
kármentesíteni. Kármentesítés terén felmértük az országot, 
ennek eredményeképpen tervszerűen ütemezve, 3 évre 
előre láthatóan zajlik a munka. A tervezhetőség szá munkra 
is rendezettséget, irányíthatóságot biztosít, csakúgy, mint a 
hatóságok és partnercégeink számára.

Az illegális hulladékot szintén felmértük – vagy legalábbis 
megpróbáltuk –, bár ez sajnos a folyamatos visszahordás 
miatt csak egy pillanatfelvétel lehet. Szeretnénk megszün-
tetni az összes nagy hulladéklerakatunkat is, erre szintén 
készítettünk egy 3 éves tervet. Ez esetben az is kérdés, hogy 
a piac mennyit tud felvenni a megrendelésekből, illetve mi 
mennyit tudunk végrehajtatni, mert ezeknek a nagy le ra ka-
toknak a felszámolásához komoly és hosszú beszerzési 
eljárások szükségeltetnek. Itt ismét megemlíteném, hogy 
olyan hulladékokról van szó, amelyek nem a MÁV működése 
során keletkeznek, hanem amelyekkel a mi területeinket 
szennyezik. Mivel azonban a pályaszakaszokat nem lehet 
lezárni, ezért óriási a kitettségünk az illegális hulla dékel he-
lyezés terén.

Ezen túlmenően azt tervezzük, hogy évente, kétévente 
lesz egy téma, amelyet a MÁV Zrt. felkarol és végig is visz. 
Elsőként – mivel ez óriási kiadást és negatív megítélést 
jelent számunkra – az illegális hulladékelhagyással kapcso-
latosan szeretnénk párbeszédet indítani az érintettek között, 
mert ezt az összetett problémát nem tudjuk egyedül meg-
oldani, csak ha közösen gondolkodunk és teszünk érte.

Az idén novemberben megrendezésre kerülő V. ÖKO-

INDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiaha-

tékonysági és Megújuló Erőforrások Szakkiállítás 

főtámogatója a MÁV Zrt. Miért döntöttek úgy, hogy 

a széles szakmai közönség elé lépnek?

Be kellett látnunk, hogy a környezetet érintő gondjaink je len tős 
része nem a cégen belül jelentkezik, így a megoldást sem 
egyedül kell kidolgoznunk. Ezért vetődött fel bennünk az 
ÖKOINDUSTRIA támogatása, ami egy kiváló terep arra, hogy 
a különböző szakmai, magán- és állami szereplők között 
pár beszéd induljon el bizonyos összetett problémákról. A 
MÁV Zrt. esetében az első terület, amit szeretnénk felkarolni 
– és ha kell, az együtt gondolkodást elindítani –, az az 
il legális hulladékelhagyás megszüntetése. Az említett 
kör nyezetvédelmi céltartalékból ötmilliárd forintot ugyanis 
erre a területre vagyunk kénytelenek felhasználni. Az nem 
kérdés, hogy a saját hulladékunkat – a talpfát, a termelési és 
a veszélyes hulladékot vagy az állomásokon keletkező 
PET-palack-hulladékot stb. – kezelnünk kell. Ezt folyamato-
san meg is tesszük, ez nem hír. Viszont az fenntarthatatlan, 
hogy a mások által összehordott szemetet mi szállíttassuk 
el és kezeltessük. A MÁV Zrt. vezetősége elfogadta azt a 

Konkrét terveink vannak, 
amelyek három fő területre 
fókuszálnak: a kármentesítésre, 
az illegális hulladékelhelyezés 
felszámolására és a 
megelőzésre.
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javaslatot, hogy a vasúttársaság élére álljon a probléma 
megoldásának annak érdekében, hogy előrelépés történjen 
az ügyben.

Jelenleg az illegális hulladékelhelyezés mindenkit érint, 
hiszen ha nem a MÁV területén van a hulladék, akkor ön-
kormányzati vagy magánterületen. A jelenlegi jogszabályok 
szerint pedig a terület tulajdonosa, használója felelős a 
hulladékért, ha annak tulajdonosa nem állapítható meg. 
Az a pénz viszont, amelynek a kifizetését igyekeznek 
meg spórolni a szemetelők, hiányozni fog a közszolgáltató 
büdzséjéből, de a miénkből is. Hiszen mi olyan hulladék 
eltakarításáért fizetünk, amit nem mi termeltünk.

Mi azt várjuk az ÖKOINDUSTRIÁ-tól – ami egy kiváló 
plat form erre –, hogy adjon egy kezdő lökést a folyamata-
inknak. A kiállítás kellő figyelmet fog kapni az intézmények, a 
hatóságok és a sajtó részéről is. Tisztában vagyunk vele, hogy 
nem születhet azonnali megoldás, ugyanakkor ez a problé-
ma a MÁV Zrt.-nek nemcsak óriási költség, amit akár zöld 
fejlesztésekre is költhetne, hanem a megítélését is rontja.

Milyen formában zajlik majd az érintettek közötti 

eszmecsere?

Szeretnénk egy asztalhoz ültetni az érintetteket, és áttekin-
teni, hogy az illegális hulladékelhagyást ki hogyan kezeli, 
léteznek-e olyan megoldások, amelyekkel elejét tudjuk venni 
a szemetelésnek. Az ugyanis nem tartható, hogy ma Magyar-
országon a MÁV Zrt. gyakorlatilag hulladékos cégként is mű-

ködik, amely mások hulladékainak kezeléséért fizet. Ráadásul 
hiába számoljuk fel egy adott területen a hulladékot, rövid 
időn belül újra ugyanazzal az állapottal szembesülünk. 
Vannak olyan hatalmas lerakatok, amelyeket nem tudunk 
lezárni. Amikor megpróbáltuk, még a kaput is ellopták, a 
vagyonőrökkel pedig kis híján tettlegességig fajult a helyzet. 
Ez így nem mehet tovább!

Együttműködésre és jogszabály-módosításra lesz szükség, 
de ha nem lépünk előre, ez a helyzet – a hulladékok mennyi-
ségét látva – csak fokozódni fog. A többnapos rendezvé-
nyen a kerekasztal-beszélgetés mellett szeretnénk kisebb 
előadásokat is szervezni az illegális hulladékelhagyással 
kapcsolatban. Az ÖKOINDUSTRIA kiváló fórum arra, hogy 
leüljünk beszélgetni jelenlegi és jövőbeni partnereinkkel, 
ezért partnertalálkozót is szervezünk az egyik napon külön a 
kármentesítéssel és külön a hulladékkal foglalkozó vállalko-
zók számára. Szeretnénk visszajelzéseket kapni a cégektől, 
hogy ha már van egy ilyen kötelezettségünk és lehetősé-
günk, akkor azzal helyesen élhessünk, és jobb közbeszerzési 
kiírásokkal még nagyobb legyen a verseny. A célunk az, 
hogy jobbító szándékkal megbeszéljük, milyen megközelítés 
lenne jó a közbeszerzések kiírásakor, milyen szempontokat 
látnak a partnereink, amelyek a lehető legjobb környezeti 
eredményre vezetnének, és hogyan tudjuk a legjobb minősé-
gű szolgáltatót kiválasztani. Hiszen, őszintén szólva, nem az 
árban kell elsődleges versenynek lennie. Tudjuk, hogy ezek a 
szolgáltatások pénzbe kerülnek, és hogy a jó minőségű 
általában drágább. Mi a minőségi szolgáltatást részesítjük 
előnyben. Biztosítani szeretnénk, hogy korrekt együttműkö-
dések alakulhassanak ki, és minőségi munkát végeztethes-
sünk el a környezetvédelem területén.

A témában tehát zászlóshajónk az illegális hulladékelha-
gyás, de a környezetvédelem számos más témát is rejt. 
Ezért szeretnénk, ha a cégek a kiállítás alatt saját standun-
kon személyesen is megkereshetnének minket. Erre a 
Vas úttörténeti Park kiváló helyszín, szép keretet ad annak, 
hogy a MÁV Zrt. a főtámogatója az eseménynek.

A MÁV-csoport egyre inkább véleményt fog nyilvánítani 
környezeti kérdésekben, és generálni kíván bizonyos 
fo lyamatokat. Az ország legnagyobb cégeként ez el is 
várható tőlünk. És ha jól csináljuk, mások számára is példa 
lehetünk.

Az illegális hulladékelhelyezés 
mindenkit érint, hiszen ha nem 
a MÁV területén van a hulladék, 
akkor önkormányzati vagy 
magánterületen. A jelenlegi 
jogszabályok szerint pedig 
a terület tulajdonosa, használója 
felelős a hulladékért.
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SZERZŐ: KUGLER PÉTER

A ZÖLD RENDSZÁM 
                                JELENE ÉS JÖVŐJE

Változások várhatók a jogosultságot meghatározó 
szabályozás terén.

környezetkímélő jármű-
vek megkülönböztetésé-
re szolgáló zöld rendszá-
mot 2015 őszén vezették 
be, vagyis már két éve 

igényelhető Magyarországon. A jogo-
sult ságot meghatározó környezetvédel-
mi osztályba sorolás négy kategó riáját 
a nemzeti fejlesztési miniszter 40/2015. 
(VI. 30.) NFM rendelete határozta meg, 
amely – az uniós szabályozást követve 
– módosította a közúti járművek forga-
lomba helyezésének és for galomban 
tartásának műszaki feltéte lei ről szóló 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet. A 
kör nyezetvédelmi osztályt meg hatá ro-
zó jelzések (kódok) az alábbiak: 

» 5E, 5Z: tisztán elektromos haj-
 tású és egyéb nulla emissziós 
 járművek (például Nissan Leaf, 
 Volkswagen e-up). 

» 5P: külső töltésű (plug-in) hibrid
 gépkocsik (például VW Passat
 GTE). Az elektromos-benzines 
 vagy -dízel meghajtású modellek -
 nek tisztán elektromos üzemben 
 minimum 25 kilométeres hatótá-
 volsággal kell rendelkezniük. 

A



» 5N: növelt hatótávolságú plug-in
 hibridek (például BMW i3, Toyota
 Prius PHV), amelyeknek elektro-
 mos módban legalább 50 kilomé-
 tert kell tudniuk megtenni. 

A Belügyminisztérium nyilvántartá-
sának 2017. augusztus 25-i állapota 
szerint Magyarországon eddig 3146 db 
zöld rendszámpárt adtak ki forgalomba 
helyezett környezetkímélő járműveknek, 
amelyeknek a fele tisztán elektromos 
meghajtású gépkocsi. (2016 novem-
beréig ez a szám 1362 db volt.) A da-
rabszám heti átlagban 100–150 jármű-
vel gyarapszik, ezért nem kizárt, hogy 
az év végére meg fogja közelíteni a 
négyezret – tudtuk meg Vígh Zoltántól, 
a Jedlik Ányos Klaszter közkapcsolati 
vezetőjétől. 

Megéri zölden vezetni
Elgondolkodtató, hogy hazánkban miért 
nem nő dinamikusabban a zöld rend-
szám használatára jogosult személy-
gépkocsik száma. Igaz, hogy a magyar 
átlagkeresetből élők számára még elér-
hetetlenek ezek a járművek, de a maga-
sabb jövedelemmel rendelkezők köré-
ben is kevesen választják a közép- vagy 
felső kategóriás autók helyett ezeket 
a környezetbarát típusokat. Jellem ző  en 
még mindig a korlátozott hatótávolság 
és a hiányos infrastruktúra az akadály. 
Pedig az elektromos autókkal számos 
kedvezmény is jár. Bemutatunk néhá-
nyat ezek közül, számokkal érzékeltetve. 

Vásárláskor nem kell regisztrációs dí-
jat fizetni. Így egy 2000 cm3-s, EU6-os 
belsőégésű motorral szerelt kocsihoz 
viszonyítva 200 ezer, de egy hasonló, 
3000 cm3-s modellnél már akár 400 
ezer forint is megspórolható.

Mentesülnek a vagyonszerzési illeték 
megfizetésétől. Ezzel 100–250 ezer fo-
rint takarítható meg.

Nem kell költeni a teljesítményalapú 
gépjárműadóra, korábbi nevén súlyadó-
ra. Ez lóerőtől függően új jármű esetén 
évi 100–300 ezer forinttal növelné a 
fenntartási költséget. 

Ártámogatás keretében a vásárlók 
tisztán elektromos meghajtású jármű 
vásárlásához pályázati úton az autó vé-
telárának 21%-át, de legfeljebb 1,5 mil-
lió forintot kaphatnak, ez maximum 15 
millió forint értékű autóig kérhető.

Elfelejthetik a parkolási díjat Buda-
pesten és egyre több magyar városban. 
Egyrészt könnyebbséget jelent az, hogy 
nem kell bajlódni a díjat beszedő helyi 
szolgáltató beazonosításával, a fizetés-
sel, majd utána az idő múlásával. Más-
részt munkába járás esetén – átlago-
san 400 forintos parkolási óradíjjal szá-
molva – éves szinten több százezer fo-
rint maradhat a gépkocsit használó 
zsebében.

Természetesen a városoknak és la-
kóiknak az lenne a legjobb megoldás, 
ha a munkába járók az elegendő számú 
ingyenes P+R parkolóhelyen letennék 
az autóikat, és tömegközlekedési esz-
közökre szállnának át. Ám a viteldíjat 
így is ki kell fizetni. 

Ingyenüzemanyaggal, vagyis elektro-
mos árammal tölthetik fel Budapest 
számos pontján a járműveiket – egy-
előre. Ez jól átgondolt útvonaltervezés-
sel azt is eredményezheti, hogy tulaj-
donképpen üzemanyagköltség nélkül 
közlekedhetnek a főváros útjain.

Kinek járjon 
zöld rendszám? 
A különböző támogatások alapvető cél-
ja, így a zöld rendszámé és a hozzá kap-
csolódó kedvezményeké is, hogy az ál-
lam ösztönözze a lakosságot az alter-
natív, környezetkímélő közlekedési esz-
közök vásárlására. Az elmúlt időszak-
ban azonban sokan megkérdőjelezték a 
hatályos szempontrendszert. Vajon ér-
demes-e a jómódúak luxusautó-vásár-
lásait is támogatni? Valóban „zöld” egy 
több mint 2 tonnás terepjáró csak azért, 
mert képes tisztán elektromosan meg-
tenni 30 kilométert? 

Még ha elsőre egyszerűnek tűnik is a 
válaszadás, a szabályozás problemati-
kája ennél sokkal összetettebb, és több 
új kérdés vetődik fel. Hol húzzuk meg a 
technológiai határokat, egyáltalán mi-
lyen paraméterek alapján? Mennyire ve-
gyük figyelembe a társadalmi és szoci-
ális érzékenységet, vagy csak tisztán a 
környezetvédelmi érdekeket tartsuk 
szem előtt? Mekkora az ország teherbí-
ró képessége? Mennyire gyors techno-
lógiaváltást tartunk szükségesnek? És 
a sort még folytathatnánk.

Változás várható
A Nemzetgazdasági Minisztérium és 
az elektromobilitási piac meghatározó 
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szereplőit felölelő Jedlik Ányos Klasz-
ter is tapasztalta, hogy a zöld rend-
számok kapcsán vannak társadalmi-
lag indokolt aggályok. Nevezetesen a 
plug-in hibrid járművek is részesülnek 
a Jedlik Ányos Terv keretében beveze-
tett kedvezményekből, noha még loká-
lisan sem minősülnek zéró emissziós 
járműveknek. Vígh Zoltán szerint a tár-
ca várhatóan a közeljövőben két javas-
latot terjeszt a kormány elé e kérdés 
kapcsán. Az egyik változat fenntartja a 
status quót a kiszámítható jogi kör-
nyezet és a tisztán fosszilis meghajtá-
sú (belsőégésű motorral felszerelt) jár-
művekhez képest jelentős előnyöket 
élvező plug-in hibridek vonatkozásá-
ban. A másik javaslat szerint viszont 
2018 júliusától fokozatosan kivezetik 
a plug-in hibrideknek szóló kedvezmé-
nyeket. A kormány a döntés-előkészí-
tő anyagok megismerése után az érin-
tettekkel konzultálva határoz majd az 
ügyben.

A tisztább levegő és a csendesebb 
utcák mindannyiunk érdekét szolgál-
ják, még akkor is, ha valószínűleg so-
káig csak a kevesek kiváltsága lesz 
Ma gyarországon zöld rendszámos sze-
mélygépkocsi tulajdonosává válni. Egy 
óriási technológiai váltás küszöbén 
állunk. A XX. század elején is sok év-
nek kellett eltelnie, mire a lóhátról, konf-
lisokból átültek először a tehetősebbek 
az automobilokba, és évtizedeknek, 
mire egy átlag magyar hozzájuthatott, 
mondjuk, egy Trabanthoz. Napjainkban 
rohamléptékű fejlődésnek indult az 
önvezető járművek technológiája is, 
illetve terjed a közösségi megosztá-
son alapuló járműhasználat. Vagyis 
akár még az is bekövetkezhet, hogy 
mire bárki meg tudná fizetni a zöld 
rend számos új autója árát, addigra sa-
ját személygépkocsi birtoklása nélkül 
is környezetkímélő gépjárművel közle-
kedhet.
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NÉHÁNY ZÖLD RENDSZÁM 
HASZNÁLATÁRA JOGOSULT 
SZEMÉLYGÉPKOCSI-MODELL 
ÉS FŐBB PARAMÉTEREIK

*A hatótávolság tisztán elektromos üzemmódban

VOLKSWAGEN 
E-UP 
Meghajtás: elektromos

Teljesítmény: 60 kW 

Hatótávolság: 160  km

Károsanyag-kibocsátás: 0 g/km

FORD FOCUS  ELECTRIC 
Meghajtás: elektromos

Teljesítmény: 145 kW 

Hatótávolság: 225 km

Károsanyag-kibocsátás: 0 g/km
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TOYOTA PRIUS PHV 
Meghajtás: Plug-in hibrid

Teljesítmény: 145 kW 

Hatótávolság*: 50  km

Károsanyag-kibocsátás: 23  g/km

VOLVO XC60 T8 
Meghajtás: Plug-in hibrid

Teljesítmény: 235 kW+65 kW 

Hatótávolság*: 45 km

Károsanyag-kibocsátás: 49 g/km

HYUNDAI 
IONIQ ELECTRIC 
Meghajtás: elektromos

Teljesítmény: 88  kW 

Hatótávolság: 200  km

Károsanyag-kibocsátás: 0 g/km

VOLVO S90 T8 
Meghajtás: Plug-in hibrid

Teljesítmény: 235 kW+65 kW 

Hatótávolság*: 40 km

Károsanyag-kibocsátás: 46 g/km



közlekedési eszközök vala-
melyikét – autóbuszt, tro-
lit, villamost, vonatot, au tót, 
kerékpárt – mindannyian 
igénybe vesszük utazása-
inkhoz. Érdemes azonban 

átgondoltan és tudatosan dönteni arról, 
hogy melyik mellett kötelezzük el ma-
gunkat, mert károsanyag-kibocsátás te-
kintetében jelentős különbség mutat-
kozik közöttük.

A carsharing, magyarul autómegosz-
tásnak, közautózásnak nevezett gép-
járműhasználat nem új keletű, Svájc-
ban 1948 óta létezik (itt szinte alig van 
magántulajdonban autó), de Németor-
szágban is már közel 30 éve működik.

Az elmúlt 10 évben tapasztalható 
robbanásszerű elterjedéséhez nagyban 
hozzájárultak a városi léttel járó hátrá-
nyok: a forgalmas utak, a dugóban való 
veszteglés „élménye”, a légszennye-
zettség, a parkolók számának növeke-
désével egyenes arányban csökkenő 

zöld felületek, a zajhatás és a mindezek 
eredményeképpen egyre élhetetleneb-
bé váló lakókörnyezet.  

A közös használatú közlekedési for-
mák épp ezekre kínálnak megoldást. 
Lényegük, hogy egy járműnek – legyen 
az kerékpár, robogó vagy gépkocsi – 
nem egy kizárólagos, hanem több hasz-
nálója van. Nem kell megvásárolni és 
fenntartani egy saját gépkocsit, helyet-
te elég az autómegosztási szolgálta-
tást igénybe venni fix tagsági vagy havi 
díjért cserébe. Ezenfelül a megtett kilo-
méterek és az eltelt idő után kell egy 
meghatározott összeget fizetni.

A használók elsősorban a belváros-
ban élő magánszemélyek közül kerül-
nek ki, de vannak cégek is, amelyek fel-
ismerték az ebben rejlő költségcsök-
kentési lehetőséget, és saját autóflotta 
helyett az autómegosztási szolgálta-
tást választják. (Többnyire autókölcsön-
zők indítanak ilyen üzletágat, de van 
példa önkormányzati tulajdonúra is.)

Ezzel csökkenthető a városok autó-
forgalma, parkolóhelyek szabadulnak 
fel, és nem utolsósorban a károsanyag-
kibocsátás is redukálódik. Ráadásul a 
használója is jól jár, hiszen megspórol-
hatók a fenntartási költségek, a biztosí-
tás, a tankolás és a szervizelés. 

95:5
A Levegő Munkacsoport 2017-es tanul-
mányában (Autózás autó nélkül) a szer-
ző, Vargha Márton felhívja a figyelmet 
arra, hogy Budapest élhetőségén sokat 
lehetne javítani azzal, ha a város autó-
forgalma csökkenne, ami alternatív 
közlekedési megoldásokkal – amelyek 
más nagyvárosokban már bizonyítot-
tak – kivitelezhető lenne. 

Egyetértünk a szerzővel, aki szeretne 
olyan városban é lni, „ahol az első dleges 
tö megkö zlekedé s mellett sok bicikli 
é s a mainá l jó val kevesebb, de mindig 
mozgá sban lé vő , tehá t csak ritká n, ke-
veset parkoló  szemé lygé pkocsi szol-
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OLCSÓ ÉS 
KÖRNYEZETBARÁT 
            KÖZÖS HASZNÁLAT A KÖZLEKEDÉSBEN 

A
SZERZŐ: DV 

Érdemes megfigyelni, hány autóban ül egyedül a sofőr, miközben 
akár öten is elférnének a járműben. Vagy épp fordítva, ha nem egy 
időben szeretnének utazni, akár öten is használhatnának egyetlen 
autót. Őrültségnek hangzik? Korántsem! Ha az ún. „shared mobility” 
eszközeit használjuk, nemcsak a környezetet kíméljük, hanem a 
saját autó fenntartásával járó költségeket is megtakarítjuk.



gá l ja ki a kö zlekedé si igé nyeket, é s a 
mai kö zterü leti parkoló k zö mé nek a 
helyé t viruló  zö ld, fá s, bokros sá vok 
foglaljá k el”. 

Kutatások sora bizonyítja ugyanis, 
hogy a gé pkocsik tú lnyomó  ré sze teljes 
é lettartamá nak 95 szá zalé ká ban á ll, 
é s mindö ssze 5 szá zalé ká ban mozog. 

Kö nnyen belá tható , hogy ha pé ldá ul ö t 
csalá d autó zá si igé nye kielé gí thető  
egyetlen já rmű vel, azzal a parkolá si 
igé ny is az ö tö dé re csö kken. 

A kelet-közép-európai régió országai-
ban azonban kényes téma az embere-
ket a saját tulajdonról való lemondásra 
ösztönözni. XX. századi történelmi ha-
gyatékunk miatt ragaszkodunk meg-
szerzett javainkhoz, sőt státusszimbó-
lumként tekintünk az autónkra, laká-
sunkra. Emellett nagyfokú bizalmat-
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Közösségi használatú 
elektromos meghajtású autók 

és mopedek Párizsban



lanság is jellemez minket. Kevésbé va-
gyunk fogékonyak az újra, függetlenül 
attól, hogy az nekünk (vagy a környe-
zetnek) jó-e, vagy sem.

Pedig a mobilitá s iránti igé ny a vá -
rosban – akár Budapesten is – szinte 
teljes mé rté kben lefedhető  lenne gya-
loglá ssal, keré kpá rozá ssal é s tö meg-
kö zlekedé ssel is. Amikor pedig fel té t-
lenü l gé pkocsira van szü ksé g, az igény 
teljesíthető́ taxival vagy autó  kö l csö n-
zé ssel. Utóbbit válthatja ki az autómeg-
osztás. 

A városok haszna
Az autómegosztásból nemcsak hasz-
nálóinak, hanem az adott település gaz-
daságának is jelentős haszna szárma-
zik. A Levegő Munkacsoport az autó-
megosztás egyik fellegvárának számí-
tó Sydney példáján mutatja be, miként 
lehetséges ez.

Az ausztráliai Sydney vá rosá ban a 
Nemzetkö zi Kö zautó  Szö vetsé g (Inter-
national Carsharing Association) meg-

bí zá sá bó l ké szü lt tanulmá ny azt vizs-
gá lta, milyen haszon szá rmazik abbó l, 
hogy a lakossá g 20 szá zalé ka, 40 000 
ember kö zautó zik. Tö bbsé gü k a vá ros 
sű rű n lakott ré szé n é lő , sajá t autó jukat 
korá bban ritká n haszná ló k kö zü l kerü lt 
ki. Ezek az emberek vá ltottak a közau-
tóra, amikor lehető sé g nyílt rá. A vá  ros-
nak ebbő l a vá ltozá sbó l komoly haszna 

szá rmazik. Mintegy tí zezer egysé ggel 
csö kkent a parkolá si igé ny, é s é vente 
37 millió  já rmű kilomé terrel a vá ros 
ú tjainak terhelé se. Aki megszabadult a 
gé pkocsijá tó l, annak megszű ntek a 
fenntartá si gondjai é s kö ltsé gei. Ingat-
lanfejlesztő k szerint komoly kö lt sé g-
megtakarí tá ssal já r, hogy aki nem tart 
sajá t autó t, annak gará zsra sincs szü k-
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KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSMEGOSZTÁS EURÓPÁBAN 2017-BEN

Helyezés Város

Kerékpár Autó Moped

db/10 000
 lakos

átlagár/
1 óra* (Ft)

db/10 000
 lakos

átlagár/
1 óra* (Ft)

db/10 000
 lakos

átlagár/
1 óra* (Ft)

1. Párizs 105 303,41 19 1847,75 4,50 5097,24

2. Brüsszel 42 151,70 8 4095,99 0,60 4551,11

3. Berlin 15 758,52 8 5006,22 3,10 2639,64

4. Varsó 28 72,82 5 4733,15 0,40 2967,32

5. Bécs 8 0,00 7 4338,72 0,70 3458,84

6. Amszterdam 11 12,14 4 5643,37 1,27 5461,30 

7. Koppenhága 32 1304,65 10 4405,47          –           –

8. Dublin 27 151,70 3 2427,26          –           –

9. Lisszabon       –    – 1 4520,76 3,10 4369,06

10. Róma       –    – 5 5643,37 2,30 4520,76 

19. Budapest 7 497,59 1 2163,29          –           –

*Az összeállítás néhány eleme tartalmaz hozzáadott regisztrációs díjat  
Forrás: ShopAlike 



sé ge egy ú jonnan é pí tett há zban. Syd-
ney vá rosá nak minden egyes kö zautó  
é vente 71 000 ausztrá l dollá r hasznot 
hoz, mikö zben a vele kapcsolatos kö z-
kiadá sok 11 500 dollá rt tesznek ki. 

Egy másik ausztrál városban, Mel-
bourne-ben pé ldá ul tö megkö z lekedé s-
nek tekintik a kö zautó zá st. A tö bb mint 
fé lszá z kö zautó s szolgá ltatá s ré sze a 
vá ros integrá lt kö zlekedé si rend sze ré -
nek, ami sokak szá má ra azt jelenti, 
hogy é lni é s dolgozni lehet Melbourne 
belvá rosá ban ané lkü l, hogy autó juk 
lenne. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miként tá-
mogathatja egy önkormányzat az autó-
megosztás elterjesztését. Adhat a szol-
gáltatásoknak anyagi, erkö lcsi é s sza-
bá lyozá si tá mogatá st (pl. ingyenes par-
kolási lehetőséget) – vagy akár maga is 
indíthat egyet.

Első fecskék
Magyarországon elsőként az Avalon 
Car(e) Services Kft. indította el autó-
megosztási üzletágát 2013 szeptem-
berében. Bár az általuk kialakított szol-

gáltatás magánszemélyek számára is 
igénybe vehető, mégis inkább üzleti 
ügyfeleik vannak. Autóik parkolóházak-
ban vehetők át.

2016 novemberében Budapesten is 
elindult a GreenGo elnevezésű, elektro-
mos autók bérlésére szakosodott szol-
gáltatás. Járműveik már okostelefo nos 
applikáció segítségével helyezhetők 
üzembe, és ingyen állhatnak meg a 
kö zterü leti parkoló kban. A GreenGo 
igénybevételével Pest megyén belül 
bárhova el lehet menni, az autók ren-
delkeznek érvényes megyei matricával. 

Hosszabb táv esetén azonban figye-
lembe kell venni az autó töltöttségét. 
A bérlési idő maximum 72 óra lehet 
(azon felül külön konstrukció áll a hasz-
nálók rendelkezésére).

A Levegő Munkacsoport szerint lé-
nyeges, hogy a közautók ingyenesen 
parkolhassanak: „Az a termé szetes, ha 
a kö zautó k ugyanolyan felté telekkel 
állhatnak kö zterü leten, mint a magá ntu-
laj donban lé vő  gé pkocsik a tulajdonos 
laká sa kö zelé ben, azaz nulla forint par-
kolá si dí jé rt. Anná l is inká bb, mert egy 

kö zautó t sokkal tö bben haszná lnak, 
mint egy magá nautó t, é s ezé rt hely fog-
lalá s tekinteté ben elő nyö sen kü lö n bö-
zik a magá nautó tó l: jó val rö videbb ideig 
á ll ugyanazon a parkoló helyen.”

Közös nyeregben 
Végül, de nem utolsósorban a megosz-
táson, közös használaton alapuló köz-
lekedési eszközök hazai zászlóshajója, 
a MOL Bubi is idesorolandó. Annál in-
kább, mert az indulásától kezdve mind 
a helyiek, mind a külföldi turisták köré-
ben töretlen népszerűségnek örvendő 
budapesti közbringarendszer ma már 
123 helyszínen 1486 kerékpárral várja  
a használóit. 2014 óta a gyűjtőállomá-
sok száma 62 százalékkal, a kerékpá-
rok száma 35 százalékkal nőtt. 

A MOL Bubi közbringarendszert jegy-
gyel vagy bérlettel lehet igénybe venni. 
A jegy lehet 24 órás, 72 órás vagy heti-
jegy, a bérlet negyedéves, féléves vagy 
éves. A megvásárolt jegy vagy bérlet ér-
vényességi ideje alatt a kerékpár alkal-
manként maximum 30 perces időtar-
tamban további díj fizetése nélkül bár-
mikor használható. 30 percen túl már 
díjat kell fizetni érte. Egy felhasználói 
azonosítóval (jeggyel és bérlettel egy-
aránt) egyszerre akár 4 db kerékpár is 
bérelhető. 

2017 nyarán készült el a ShopAlike át-
fogó elemzése az európai fővárosok kö-
zös használatú, megosztott közlekedé-
si rendszereiről, amelyből kiderül, hol 
tartanak az egyes országok a környe-
zetbarát megoldások átvételében. Buda-
pest jelenleg az átlagár/óra és a 10 000 
lakosra vetített darabszám tekinteté-
ben a 19. helyen áll. Igaz, hogy nálunk 
ezek a szolgáltatások még gyerekcipő-
ben járnak, de ha megkapják a szüksé-
ges társadalmi, anyagi és jogszabályi 
támogatást, akkor mi is a környezetba-
rát közlekedés útjára léphetünk.
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teherszállításban, amely jelenleg főként közúton 
történik, volumene és a nagy távolságok miatt 
hatalmas szén-dioxid-megtakarítási lehetőség 
rejlik. Az EU célja, hogy 2030-ra a 300 kilo mé-

ternél hosszabb közúti szállítások 30 százalékát, 2050-re pe-
dig ezek több mint felét vasútra vagy hajóra terelje. 2013-ban 
az EU-ban a teherszállítás 49 százaléka még közúton történt. 
A vasútra való áttérés megkönnyítésére ún. korridorokat épí-
tenek ki, amelyek – csökkentve a közlekedéssel járó szén-di-
oxid-kibocsátást – a közúti áruszállítás alternatíváját terem-
tenék meg.

A személyszállítás terén szintén a vasutat preferálja az 
unió. Célja, hogy 2050-re a közepes távolságú utazások nagy 
részét vonattal tegyék meg.

Egy ilyen mértékű átállás nemcsak jelentős infrastruktú-
ra-fejlesztést kíván, hanem a környezetbarát közlekedési mó-
dok széles körű népszerűsítését is, például intermodális cso-
mópontokkal, szolgáltatásbővítéssel vagy a komfortfokozat 
növelésével.

Vasparipán Magyarországon. Hazánkban a va s-
ú ti közlekedés jelentős részét a MÁV-csoport fedi le. Az anya-
vállalat MÁV Zrt. 2016. január 1-je óta pályaműködtetési 
szerződéssel, személyszállítással foglalkozó leányvállalata, 
a MÁV Start Zrt. pedig tíz évre szóló (2023 végéig hatályos) 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Ezeken kívül 
mintegy 20 vállalat együttesen alkotja a MÁV-csoportot, és 40 
– jellemzően teherszállítással foglalkozó – vállalat használja 
a magyar pályaszakaszt.

A zöld mobilitással kapcsolatban Wégner Krisztina, a MÁV 
Zrt. Környezetvédelmi Irodájának vezetője elmondta, hogy a 
legrégebbi „shared mobility”-t, azaz megosztott közlekedést 
biztosító cég ma Magyarországon a MÁV-csoport, a maga 
170 éves múltjával. Igaz, a gépjárművek elterjedésével a 
vasút népszerűsége – kötött pályás volta miatt – mind a sze-
mély-, mind a teherszállítás terén csökkent, ezért céljuk, hogy 
a folyamatot visszafordítsák. Szén-dioxid-kibocsátás tekin-
tetében ugyanis sokkal jobb mutatókkal rendelkezik a vasúti, 
mint a közúti közlekedés.

A cégcsoport azon dolgozik, hogy a fejlesztések – az ener-
giahatékonyság növelése, a pálya- és állomásrekonstrukciók 
– javítsák a vasút pozitív megítélését, és vonzóbbá tegyék az 
utazóközönség számára ezt a közlekedési módot. Hiszen egy 
gyors és kényelmes szerelvényen (több mint 900 kocsiban van 
már WIFI-hozzáférés) szívesebben utaznak az emberek, mint 
a régi és lassú vonatokon. A MÁV Zrt. ennek jegyében 900 km 
pályaszakasz felújítását tervezi. A fejlesztések ráadásul nem 
egymásra épülve, hanem egymással párhuzamosan halad-
nak. „A biztosítóberendezések cseréje folyamatban van, a sza-
kaszokat pedig úgy alakítjuk át, hogy villanymozdonyokkal is 
használhatók legyenek, ami sokkal zöldebb megoldás. Ma 
már 2500 kilométernyi a villamosított pályaszakaszunk. Van 
olyan szakasz, ahol a szerelvény a saját fékezési energiáját ké-
pes visszatáplálni a rendszerbe. A Budapest és Hegyeshalom 
közötti szakaszon pedig a felvett energia 25 százaléka már 
megújuló energiából származik. A MÁV Zrt. mindenhol maxi-
málisan kihasználja az áramszolgáltató által kínált megújuló 
lehetőségeket” – mondta a vállalat környezetvédelmi vezetője.
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VASÚT – 
           A KÖZLEKEDÉS 
           KÖRNYEZETBARÁT FORMÁJA

A közlekedési módok megválasztása, a köztük lévő ideális arány 
fenntartása alapvető fontosságú az EU dekarbonizációs céljainak 
megvalósítása szempontjából.



Az energia visszatáplálásának nemcsak környezeti, ha-
nem anyagi haszna is van: tavaly mintegy 500 millió forintot 
takarított meg ennek köszönhetően a MÁV Zrt. Céljuk, hogy 
még hosszabb távon tudják ezt a lehetőséget kiaknázni.

A MÁV-nak nem okoz nehézséget megfelelni az EU által 
előírt kötelező környezetvédelmi és energiahatékonysági 
előírásoknak, mivel igyekeznek az elvártnál szigorúbb szabá-
lyokat állítani saját maguk elé, és ezáltal minél inkább a mo-
dernizáció felé haladni. Jó példa erre az intermodális csomó-
pontok kialakítása, ahol megoldható a különböző közlekedé-
si eszközök közötti ráhordás. Egy ilyen csomóponton bicikli-
tároló, taxiállomás, buszállomás van, és olyan komfortfunk-
ciókkal rendelkezik, amelyekkel már képes valós alternatívát 
nyújtani az utasoknak.

Wégner Krisztina szerint a fejlesztés mindig valami újítás-
sal jár. Miközben szeretnék, hogy mind pénzügyi, mind kör-
nyezetvédelmi oldalról kihasználtabbak, terhelhetőbbek le-
gyenek a szakaszok és komfortosabbak a szerelvények, két 
nehézséggel kell szembenézniük. Az egyik a természeti csa-
pásoknak való kiszolgáltatottság, amire az idei nyár is bőven 
szolgáltatott példát: heves esőzések, áramkimaradások aka-
dályozták a vasúti közlekedést. A másik, hogy amikor nő a 
forgalom a vasúton, akkor azt a környéken élők zajosabbnak, 
porosabbnak érzékelik. „És ezzel el is érkeztünk az egyik 
nagy témánkhoz, a zajhoz – jegyzi meg a környezet vé del mi 
szakértő. – A zajérzékenység ugyanis egy rendkívül szubjektív 

dolog. Napi szinten kapunk leveleket olyan területekről, ahol 
eddig is volt vasúti közlekedés, és kimutathatóan nem közle-
kedik több vonat a korábbihoz képest, ráadásul csendeseb-
ben járnak a szerelvények, ennek ellenére az érzékenység 
nőtt. Igyekszünk gyorsan reagálni a zajpanaszokra, folyama-
tosak a mérések, amelyeket saját és külsős akusztikai la-
borok is végeznek. Ahol szükséges, ott zajvédő falakat eme-
lünk, de nem minden esetben ez a jó megoldás.”

Emellett a MÁV a természetvédelemben is érintett, hiszen 
sok vasúti vonal nemzeti parkokon, natúrparkokon megy 
keresztül. Külön szakértő dolgozik azon, hogy a közlekedés 
minél kisebb hatással legyen a természetre.

Szép példája ennek, hogy az állomásrekonstrukciók során 
azokra a helyekre, ahol korábban fecskék költöttek, műfecs-
kefészkeket helyeztek el (386 db-ot). Örömmel látták, hogy a 
madarak birtokba vették az új költőhelyeket. De volt olyan 
felújításuk is, amely pont arra az időszakra esett, amikor a 
túzok költött. Akkor 6 hónapig állt a beruházás.

A közeljövőben egy előremutató nemzetközi iparági kez-
deményezés élére állhat a MÁV. Szeretnék, ha a vasút az 
ENSZ által lefektetett fenntartható fejlesztési célok alapján 
határozná meg önmagát, saját tennivalóit annak érdekében, 
hogy a célok valóban megvalósulhassanak. A munka 2018-
ban indulna, bízva abban, hogy a kezdeményezés a nem-
zetközi vasúttársaságok közötti együttműködéssé növi ki 
magát.



LÉGI KÖZLEKEDÉS – 
    ÚTON A KARBONSEMLEGESSÉG FELÉ
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Jelenleg a világ szén-dioxid-kibocsátásának 2 százalékáért felel 
a légi közlekedés. Habár ennek csupán az 5 százalékát adják a 
repülőterek, így is tetemes mennyiségről van szó. Csökkentése a világ 
összes repülőterének közös felelőssége. A klímaváltozás ugyanis 
globális probléma, amelynek megoldásához globális összefogásra van 
szükség – ahogy a repülésben törekednek is erre.



légi közlekedés minden ed-
diginél gyorsabban fejlődik 
napjainkban, ezáltal nem-
csak a világgazdaság egyik 

fő hajtóerejét jelenti, hanem élenjár kör-
nyezetvédelmi teljesítményének növe-
lésében is. A repülés az első iparág, 
amely – összhangban az ENSZ Fenn-
tartható Fejlődési Céljaival – példátlan 
összefogással jelentős, a klímaváltozás 
hatásait csökkentő célokat határozott 
meg: 2020 után a karbonsemleges nö-
vekedés elérését. 

Globális elköteleződés 
A légi közlekedés már jelenleg is szép 
eredményeket mondhat magáénak. Egy 
mai járat feleannyi CO2-kibocsátással 
közlekedik, mint 1990-ben, míg a repülés 
az energiahatékonyság terén 80%-kal 
fejlődött, a zajkibocsátás pedig 75%-kal 
csökkent a 60-as évekhez képest.

A karbonsemleges növekedés eléré-
séhez azonban további fejlesztések 
szük ségesek az alábbi területeken: 

» technológiai fejlesztések, 

» működési hatékonyság növelése, 

» fenntartható alternatív üzemanya-
 gok, 

» piacon alapuló kibocsátás-szabá
 lyozás (CORSIA).

2016-ban 66 ország részvételével fo-
gadták el az ICAO (International Civil 
Aviation Organization) montreáli ülé-
sén azt az indítványt, amelynek célja a 
világ első iparági kibocsá táskeres ke-
delmi rendszerének kialakítása. A pro-
jekt a CORSIA nevet kapta.

Növekvő forgalom – 
erősödő környezetvédelmi 
hatékonyság
A hazai légi közlekedés legjelentősebb 
szereplője a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőteret üzemeltető Budapest Air-
port. A világban zajló tendenciákhoz ha-
sonlóan hazánkban is dinamikus fejlő-

dés figyelhető meg mind a forgalmi 
adatok, mind a környezetvédelmi haté-
konyság területén. Az utasforgalom fo-
lyamatos növekedése már negyven hó-
napja tart a budapesti repülőtéren: 2017 
júliusában összesen 1 329 860 utas ér-
kezését, illetve indulását regisztrálta a 
Budapest Airport – korábban még nem 
fordult elő, hogy egyetlen hónapban az 
utasok száma meghaladta volna az 1,3 
milliót.

Ilyen mértékű fejlődést csak folyama-
tos fejlesztésekkel lehet elérni, ezért a 
repülőtér üzemeltetője megalkotta a 
BUD2020 névre keresztelt, 50 milliárd 
forintos (kb. 160 millió eurós) ötéves 
repülőtér-fejlesztési programját. 

Ennek egy elemeként június közepén 
fejeződött be az 1-es futópálya re-
konstrukciója. A 30 évnél is régebben 
épített pálya betontáblái, illetve az ala-
pozás mostanáig bírta a fel- és leszálló 
gépek jelentette terhelést. A beruházás 
1,65 millió euróba, vagyis valamivel 
több mint 500 millió forintba került a 
Budapest Airportnak. Szintén idén nyá-
ron készült el egy újabb parkoló fejlesz-
tése, ahol további ezerrel nőtt a férő-
helyek száma a 2. terminál közelében. 
A parkolóbővítés keretében új helyre 
költözött és jelentősen kibővült az 
Aeropark repülőmúzeum, emellett meg-
épült egy újabb, 150 méternyi fedett 
gya logosjárda, amely összeköti a termi-
nálhoz vezető, már meglévő járdákat.

A 2B terminálhoz közvetlenül kap-
csolódó új utasmóló építése is része a 
BUD2020 programnak. Összesen tíz új 
beszállítófolyosóval, valójában azonban 
27-féle (buszos, illetve gyalogos) be-
szállítási lehetőséggel bővül jövő nyár-
tól a terminál.

A Budapest Airport elsősorban a re-
pülőtéri infrastruktúra fenntartása és 
üzemeltetése kapcsán rendelkezik köz-
vetlen ráhatással a szén-dioxid-kibo-
csátásra és az energiagazdálkodásra. 

A környezetvédelmi intézkedések és a 
karbonmenedzsment-szemlélet szoro-
san kíséri a beruházásokat és a min-
dennapi működést. 

A Budapest Airport 2005-től, az üveg-
házhatású gázok (ÜHG) európai keres-
kedelmi rendszerének bevezetése óta 
követi nyomon és jelenti hivatalosan 
CO2-kibocsátását, majd 2010-től kezde-
ményezte a kötelezően alkalmazandó 
szabványhoz képest ÜHG-ki bo csá tá sá-
nak összetettebb, önkéntes felmérését. 
Ennek eredményeként szerezte meg a 
nemzetközi karbonakkreditációt a világ 
repülőtereinek európai szakmai szer-
vezetétől, az ACI Europe-tól (Air ports 
Council International Europe). 

Az úgynevezett Airport Carbon Acc re-
ditation egy kizárólag repülőterekre ki-
dolgozott nemzetközi minősítési rend-
szer, amelyet a légi közlekedési szektor 
ÜHG-kibocsátásának csökkentése érde-
kében hoztak létre. Célja, hogy a világ 
repülőterei saját felelősségüknek meg-
felelően fogjanak össze a klímaváltozás 
elleni globális küzdelemben. A 4 lép cső-
ből álló programban a Budapest Airport 
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már a 3. szintnél tart, ami azt jelenti, 
hogy csak egy lépésre van a kar bon-
semlegesség elérésétől. A programban 
való részvétel során a repülőtér kidol-
gozta energia- és karbonkibocsátási po-
litikáját, amelyet rendszeresen felülvizs-
gál, és amit a vezérigazgató fogad el. 
A terv az alábbi célokat tartalmazza:

» energiafelhasználás és -kibocsá-
 tás folyamatos csökkentése,

» energiamegtakarítási célok kitű-
 zése, azok rendszeres felülvizs-
 gálata,

» a célok eléréséhez szükséges erő-
 forrás és információ biztosítása,

» megfelelés a vonatkozó jogsza-
 bályi és egyéb előírásoknak az 
 energiahatékonyság érdekében,

» energiahatékony szolgáltatások
 és termékek beszerzése,

» a célok és eredmények dokumen-
 tálása, rendszeres felülvizsgálata
 és kommunikációja,

» repülőtéri partnerek bevonásával
 a környezeti hatások további csök-
 kentése.

Az említett karbonmenedzsment-

rend szer erőfeszítéseinek köszönhető-
en az elmúlt 6 évben  47%-os CO2-ki bo-
csátás-csökkenést ért el a cég. A cél to-
vábbi 10%-os emissziócsökkentés a kö-
vetkező 5 év során, majd végül a teljes 
karbonsemlegesség.

Greenairport Program
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
szinte egy önálló kisváros, amely saját 
infrastruktúrával rendelkezik. Területét 
és erőforrásait az utasok és saját dol-
gozói mellett száznál is több cég hasz-
nálja a nap 24 órájában a biztonságos 
és színvonalas üzemelés érdekében. A 
környezetvédelem nem szűkíthető egy-
egy cég jogi határai közé, főleg nem 
egy 15 Margit-szigetnyi területen, ahol 
évente közel 12 millió utas fordul meg. 
Ezért 2015 nyarán a Budapest Airport 
partnerségi kezdeményezést indított 
Greenairport Program néven annak ér-
dekében, hogy a nemzetközi repülőte-
rén tevékenykedő szervezetek az üze-
meltetővel összefogva tovább tudják 
csökkenteni a légikikötő környezeti ha-
tásait. 

Az összefogás legfontosabb üzene-
te, hogy az ország egyik legjelentősebb 
gazdasági egységeként együttesen is 
elkötelezettek a felelős vállalati műkö-
dés és a környezetvédelem mellett, és 
ezzel összhangban közösen kívánják 
megerősíteni partnereik bizalmát, to-
vábbá kivívni az egész magyar társada-
lom elismerését. A program a klímavé-
delemre mint a légi közlekedéssel kap-
csolatba hozható legjelentősebb kör-
nyezeti kérdésre fókuszál, és az innová-
cióra, az összefogásra, a közös cselek-
vésre épül. Ennek megfelelően segíti, 
elismeri és ösztönzi a környezetvéde-
lemben előretekintő repülőtéri vállala-
tokat, és lehetőséget biztosít a közös 
gondolkodásra, az együttes cselekvés-
re. Továbbá lehetővé teszi a tudás és a 
tapasztalat megosztását, támogatja a 
környezeti teljesítmény javítását célzó 
intézkedések megvalósítását.

A program elősegíti a nemzetközi repü-
lőtéri karbonakkreditációs programban 
tett vállalások teljesítését, mivel a part-
nerek adatszolgáltatással segítik a pon-
tos számítást, amelynek végső mérőszá-
ma CO2-kibocsátás/utas. (A cél az egy 
utasra vetített ÜHG-kibocsátás folyama-
tos csökkentése.) Nem elhanyagolható 
az a tény sem, hogy a közös CO2-kibo csá-
tás-csökkentés gazdasági előnyöket is 
teremt: az energiafelhasználás csökken-
tése, a megújuló energiaforrások hasz-
nálati lehetőségének meg teremté se és 
a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése. 

A Greenairport Programhoz 3 éves 
fennállása alatt több mint 30 partner-
vállalat csatlakozott (ezzel közvetetten 
3000 főt ér ve el). Eddig 6 partnertalál-
kozó work shop valósult meg, összesen 
160 résztvevővel. A jövőre nézve kulcs-
fontosságú a partnerek számának és 
sokszínűségének folyamatos növelése, 
illetve a fenntarthatósági szakmai té-
mák további bővítése az igényekhez és 
a tendenciákhoz igazodva.
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ind az egyre szigoro-
dó európai uniós kör-
nyezetvédelmi előírá-
sok, mind a társadal-
mi elvárások megkö-

vetelik, hogy a városi közösségi közle-
kedésben szolgáltató cégek autóbusz-
flottáik fejlesztésekor a kedvezőbb áron 
beszerezhető dízeles típusok mellett 
már alternatív meghajtású járműveket 
is for galomba állítsanak. Ezek a buszok 
számos előnnyel rendelkeznek a ha-
gyo mányos dízelüzeműekhez képest. 
Ilyen pél dául a hatékonyabb energiafel-
használás, azaz a kisebb üzemanyag-
költség, illetve a függőség csökkentése 
a fosszilis energiahordozóktól és azok 
áringadozásától. 

A fejlődés ütemét azonban lassítja, 
hogy a kisebb mértékű károsanyag-ki-
bocsátás (NOx, CO, szilárd részecskék), 
valamint a zajemisszió csökkentése 
olyan környezeti és társadalmi hasz-
nok, amelyek megtakarításai nem köz-
vetlenül a költségviselőknél, azaz a köz-
lekedési vállalatoknál érvényesülnek. 
Az innovatív járművek beszerzési és 
inf rastrukturális beruházási költségei 
törvényszerűen magasabbak a hagyo-
mányos autóbuszokénál, azaz élve az-
zal a feltételezéssel, hogy az egyes szol-
gáltatók pusztán költségalapon mé   retik 

meg magukat, a konkurens ope rátorok 
versenyképességét sajnos kedvezőtle-
nül befolyásolja a környezettudatos-
ság melletti elkötelezettség. 

További mérlegelési szempontot je-
lent a különböző technológiák összeha-
sonlításánál az üzemeltetési egyenér-
ték dízelbázishoz történő viszonyítása. 
Vagyis az, hogy a már megbízhatóan 
üzemelő hagyományos dízelbuszok 
használati értékét hány darab alterna-
tív jármű képes kiváltani. Számos elvo-
natkoztatással ezek az arányok jelen-
leg így alakulnak: 100 db dízelbusz 
107 db CNG, 113 db hibrid, illetve 114 
db elektromos hajtású járművel váltha-
tó ki. Tehát elmondható, hogy a fejlődő 
technológiák terjedését nem csupán 
azok jelentős felára lassítja, de sok 
esetben a robusztusabb dízelautóbu-
szok magasabb használati értéke is. 
Ter mészetesen a technológia fejlődé-
sével ezeknek az arányoknak a javulása 
várható, de belátható időn belül az olló 
teljes záródására nem lehet számítani.

Az autóbusz-állomány fejlesztésekor  
tehát a különböző technológiákat több 
szempont figyelembevétele mellett kell 
mérlegelni. Vajon a választott techno-
lógia előnyei képesek-e érvényesülni az 
adott szolgáltatási területen? (A belvá-
rosban inkább elektromos, míg a perem-

területeken a hibrid meghajtást érde-
mes alkalmazni.) Mennyire képes gyor-
san alkalmazkodni a változó környezeti 
feltételekhez, mennyire megbízható az 
adott technológia? Azonos költségke-
retet figyelembe véve, mennyivel csök-
kenthetők a teljes járműflotta káros 
externáliái? Tekintettel arra, hogy egyet-
len technológia elszigetelt vizsgálata 
ellentmondásos eredményekhez vezet, 
mindezen szempontok együttes trend-
elemzésével, összehasonlító figyelem-
bevételével születik meg az a döntési 
mátrix, amely a járműgazdálkodási stra-
tégia peremfeltételeit hosszú távon is 
körvonalazni képes. 
.
Innovatív hajtásláncok. Alapve-
tően három alternatív hajtáslánc tekint-
hető a hazai környezetben is verseny-
képesnek.

A hibrid autóbusz a dízelekhez képes 
alacsonyabb fogyasztású, hatótávolsá-
ga kedvező (5-600 km). Ideális sík vá-
rosi szakaszokon, viszont tartós hegyi 
üzemben a kis hengerűrtartalmú belső-
égésű motorok és a viszonylag szerény 
kapacitású akkumulátorok társítása a 
menetdinamikai jellemzők torzulásá-
hoz és a gázolaj-felhasználás draszti-
kus emelkedéséhez vezet. Hátrányai 
kö zött szerepel, hogy speciális karban-
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tartói környezetet igényel, költséges a 
járműbeszerzés és a karbantartás. Koc-
kázati tényezőként említhető az akku-
mulátorok idővel csökkenő kapacitása, 
akár azonos környezetben is hektiku-
san változó, sok esetben a gyártók által 
sem ismert várható élettartama.

A CNG autóbusz a motorok kiemelke-
dő nyomatékának köszönhetően ked-
vező menetdinamikával és zajterhelési 
tulajdonságokkal rendelkezik, hatótá-
volsága ugyanakkor a dízeljárműveké-
nél kisebb, ráadásul a külső hőmérsék-
let változásaira érzékeny. Mind emel lett 

költséges töl tő-infrastruk túra szüksé-
ges hozzá, és extrém hidegben üzemel-
tetési nehézségek léphetnek fel.

Az éjszakai töltésű elektromos autó-
busz előnye a kitűnő menetdinamika és 
a minimális zajkibocsátás, ezért ideális 
belvárosi környezetben való üzemelte-
tésre. Viszont a telephelyi töltési inf-
rastruktúra kiépítése éppúgy költséges, 
mint a CNG buszok esetében, és korlá-
tozott a hatótávolsága (120–150 km). 
Ezenkívül karbantartása speciális kör-
nyezetet igényel, és gyors a pillanat-
nyilag még igen drága energiatárolók 
amortizációja.  

A CNG járművek meghonosí-
tása. A BKV tapasztalatai – a korláto-
zott anyagi lehetőségek miatt – csak 

használt CNG járművekre terjednek ki. 
2014 és 2016 között összesen 71 db 
(49 db Van Hool New A330 CNG és 22 
db Mercedes-Benz Citaro CNG) autó-
busz beszerzésére nyílt lehetőségük. A 
2004 és 2008 között gyártott járművek 
átlagos futástelítettsége 420 és 630 
ezer km között mozgott, ezért különö-
sen fontos volt áttekinteni a karbantar-
tásban rejlő kihívásokat.  

» A CNG-technológia kényes a szél-
sőséges időjárási viszonyokra, különö-
sen az alacsony léghőmérsékletre.  

» A tankolt gáz minősége kiemelt 

jelentőségű (páratartalom, fűtőérték). 
A reduktorszelepek elfagyása kockáza-
ti tényezőt jelent, de ez állófűtés segít-
ségével megelőzhető.  

» A tankolási idő 10-15 perc jármű-
venként.  

» Az alkatrészellátás nehézkes az 
egyedi és drága megoldások miatt. 

Általános üzemeltetési ta-
pasz talatok. Pozitívum. A CNG bu-
szok levegő mi nőségre gyakorolt ha-
tása egyér tel műen kedvező. A jármű-
vek kumu lált éves károsanyag-kibo-
csátásának különbsége: –1667,7 ton-
na/év [szálló por (PM): –50 tonna/év; 
NOx: –1395,5 tonna/év; HC: –66,2 ton-
na/év; CO: –156,5 tonna/év].

A CNG erőforrások egyenletesebb, 

hal kabb járásúak. A mérések szerint a 
dízelmotoros autóbuszokhoz képest az 
utastérben 2-3 decibellel alacsonyabb 
a zajszint.

A jellemző gázfogyasztás viszonylattól 
és terheléstől függően 48–55 kg/100 
km. Ez 15–20%-os üzemanyagköltség-
meg ta karítást jelent a dízelhez képest.

Negatívum. Az infrastrukturális felté-
telek megteremtésének szükségessé-
ge. Egy telepítendő CNG-kút kapacitá-
sát nem csupán a töltőállomás műsza-
ki tartalma, hanem a környezetében 
ren delkezésre álló közműhálózat is 
meg határozhatja.

A beruházások során vizsgálandó to-
vábbá a méretgazdaságossági határ el-
érése, üzemeltetői kompromisszumok 
az időigényesebb töltések miatt, illetve 
a külső környezeti hőmérséklet hatása 
a tankolható gázmennyiségre.

A jövő. A vállalat későbbi flottafejlesz-
tésében várhatóan ismét szerepet kap-
nak a CNG járművek a felsorolt  előnyös 
tulajdonságaik miatt. A nagyobb jármű-
állománnyal optimálisabban lehet majd 
kihasználni a jelenlegi kapacitásokat, 
amelyek a járműbeszerzések és kútte-
lepítések együttes megvalósulása ese-
tén bővítésre is módot adhatnak. Ked-
vező feltételekkel lehet hozzájutni a 
használt városi autóbuszok piacán 
nagyobb volumenű homogén flották-
hoz, amelyek megvásárlása hozzájárul-
hatna a méretgazdaságossági határ át-
lépéséhez, a folyó átalányköltségek to-
vábbi csökkentéséhez. Középtávon pe-
dig a CNG-technológia az egyik legélhe-
tőbb alternatív megoldást kínálja, figye-
lembe véve az externális hatásokat is.

Forrás: Szedlmajer László, BKV Zrt. 

Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési 

Igazgatóság vezérigazgató-helyettese: 

Használt CNG buszok üzemeltetési 

tapasztalatai Budapesten című előadása.
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legjobb dolog, amit tehetünk, ha kipróbáljuk 
a kerékpárt. Akár hétvégén, akár hétköznap. 
Akár munkába menet, akár csak a boltig, vagy 
barátokkal, családdal kirándulva. Átlagos vá-
rosi távokon a bicikli a leggyorsabb, legegy-

szerűbb, legolcsóbb közlekedési eszköz. Szabadságot, örö-
möt, mozgást hoz a mindennapokba. Megszabadít a tömeg-
től, mégis a városi vérkeringés részévé válunk. Élhetőbbé, él-
vezhetőbbé, közösségibbé teszi településeinket. 

Ideális környezetben bárki – kortól, nemtől, társadalmi stá-
tusztól függetlenül – élvezheti a kerékpározás örömét. Hogy 
Magyarországon ez adott-e? Egyre inkább. A Magyar Ke rék-
párosklub azért dolgozik, hogy ez tényleg így legyen. De mi-
lyen akadályokkal kell megküzdenie?

Aki kipróbálta, már biztosan ismeri a bringázás örömeit és 
természetesen a buktatóit is. Itt nem feltétlenül az elhanya-
golt kerékpárutak buktatóira gondolunk. Bár az egyre növek-
vő igényeket érzékelik már a döntéshozók és a tervezők is, az 
elmúlt fél évszázad várostervezési buktatói mégis tovább él-
nek a politika szintjén, ebből következően a tervezőasztalo-
kon is. Elég kimenni az utcára, máris láthatjuk ezeket.

Látunk azonban mást is. A kerékpározás az utóbbi másfél 
évtizedben kilépett a nagyvárosi szubkultúrák és a sport kö-

zegéből, és a mindennapok része lett. Vidéken pedig mindig 
is az volt, és ha a döntéshozók és tervezők nem gátolják 
meg, az is marad. 

Igény van rá, nem is kicsi
Az állítást egyre több adat bizonyítja. Az Eurobarometer 20% 
fölötti kerékpárhasználati arányát hazai felmérések is iga-
zolják. A Cofidis Hitelmonitor 2017. tavaszi mérése szerint a 
vidékiek 24, a budapestiek 7%-a szinte naponta kerékpárra ül, 
sőt a lakosság 69%-ának van biciklije. Ez kb. 7 millió bringát 
jelenthet, amit már többen használnak közlekedésre, mint 
kikapcsolódásra. A Kantar Hoffmann piackutató cégnek a 
Magyar Kerékpárosklub számára végzett kutatása szerint 
még januárban sem ment 10% alá a legalább hetente tekerő 
fővárosiak aránya. Két-három éve a Budapesti Közlekedési 
Központ kutatása megállapította, hogy Budapesten 20 év 
alatt megtizenegyszereződött az egyes belvárosi pontokon 
bringázók száma, és van, ahol már 10% feletti a járművek kö-
zötti biciklis arány.

Ahol a kerékpározás elér egy bizonyos szintet, ott a biciklit 
használók már nem környezetvédelmi vagy egészségi szem-
pontok miatt választják ezt a közlekedési módot. Egyszerű-
en csak gyorsan akarnak odaérni valahova. Nem is öltöznek 
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LESZ-E 
MAGYARORSZÁGBÓL 
                                        HOLLANDIA? 

Valószínűleg a világ leghihetetlenebb statisztikai adatai között 
szerepel az Eurobarometer állítása, miszerint Magyarországon él Európa 
harmadik legtöbbet kerékpározó nemzete. Tény, hogy reneszánszát éli 
a kerékpározás, a közvélekedés szerint mégis fényévekre vagyunk a 
minket megelőző Hollandiától és Dániától. A Magyar Kerékpárosklub 
azért dolgozik, hogy közelebb kerüljünk hozzájuk. 



bringásnak: egy városi kerékpáron nincs szükség sportfel-
szerelésre. Öltönyös bringások ma már nem csak külföldi fo-
tókon jönnek szembe.

Tavaszi felmérések szerint Magyarország lakói ritka össz-
hangban támogatják a kerékpározás fejlesztését. Tisztában 
vagyunk az előnyeivel, de járhatóbb, ideálisabb utakra vá-
gyunk. Kényelmesebb, vonzóbb környezetben szívesen brin-
gáznának azok is, akik ma még nem teszik. A popularitás pla-
fonjának áttörését bizonyítja, hogy alig van termék, amelyet 
még nem reklámoztak biciklivel.

Persze a már régóta bringázók tudják, ma szuperül lehet 
kerékpárral közlekedni. Tíz éve még városi gerillaharcot kel-
lett folytatni a mindennapi közlekedésben, napjainkban az 
autós–biciklis–tömegközlekedő határvonalak elmosódásá-
nak köszönhetően – pár kivételes esettől eltekintve – odafi-
gyelnek egymásra a közlekedők. A kerékpározó máskor autó-
ban ül, vagy sétál, így az emberek egyre jobban megismerik 
és elfogadják a másik szempontjait.

Több hely kell
A több évtizednyi hibás – az autózást előtérbe helyező vá-
rostervezés kereteibe szorított – „kerékpáros” infrastruktúrát 
már kinőtte a kerékpárhasználók tömege. Ennek ellenére a 
jól csengő jelszavak mellett még mindig az autózást prefe-
rálja a városok vezetése. Bátor, céltudatos vezetői döntések 
nélkül a bringázás adta lehetőségeket nem tudják kihasznál-
ni a helyi közösségek. Fontos állami, önkormányzati feladat 
a kerékpározás népszerűsítése és oktatása, éppúgy, mint az 
utak vonzóbbá tétele. Ezek is szükségesek ahhoz, hogy a ke-
rékpározás köré évtizedek alatt kiépült mentális falakat le-
bontsák.

Kinek és miért éri meg 
a bringázás fejlesztése? 
Mindenkinek megéri. Még azoknak is, akik nem tekernek. 
Kiszámolták ugyanis, hogy minden biciklin megtett kilométer 
hasznot hoz a társadalomnak, míg az autós kilométerek 
veszteséget termelnek. Nem csak a kisebb dugók miatt: az 
orvosnál is kevesebben várhatnak, és a gazdaság is kaphat 
egy lökést. Az egészségesebb munkatársak ugyanis többet 
dolgoznak, miközben megspórolnak a környezetnek egy 
nagy adag zajt, füstöt és stresszt. A ma még száguldó és 
parkoló kocsik helyett beszélgető, játszó, sétáló gyerekek és 
idősek, fák és bokrok, vállalkozások vehetik használatba a 
közterületet. Senkinek nem kell megmagyarázni, hogy csen-
desebb, tisztább levegőjű városrészekben szívesebben la-
kunk, míg ennek az ellentétéből menekül, aki tud.
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Ilyesmire gondolt László János, a Magyar Kerékpárosklub 
– ma már posztumusz budapesti díszpolgári címmel kitünte-
tett – volt elnöke, amikor azt mondta: „Ahol jó kerékpározni, 
ott jó élni.” Az egészben pedig az a csodálatos, hogy egyéni 
kedvező döntéseink a közösségnek is hasznot hoznak.

Könnyen elszúrhatjuk
Szerencsére most pénz is van a fenti, utópisztikusnak tűnő 
ideális városkép megvalósítására, mert az Európai Unió milli-
árdokat biztosít a fenntartható közlekedési módok fejleszté-
sére. Vajon jól is költik el ezeket a pénzeket? A Kerékpáros-
klub mérnökei és helyi csoportjai számtalan város, illetve fő-
városi kerület fejlesztési terveinél tesznek javaslatokat, de 
gyakran szélmalomharcnak tűnik a munkájuk. Számos jó 
példa ellenére továbbra is ömlenek a bringázásra és gyalog-
lásra szánt milliárdok az autóközpontú beruházásokba. Ezek 
nem csak most drágák – társadalmi, egészségügyi, környe-
zeti kárait évtizedekig fizethetjük.

A kerékpározás előnyeit tudatos stratégiai tervezéssel 
könnyen kiaknázhatjuk. A Kerékpárosklub részt vesz a most 
formálódó Nemzeti Kerékpáros Stratégia kialakításában, 
KRESZ-módosítási javaslatai a közlekedők együttműködését 
segítenék. 16 budapesti kerület 12 biciklis beruházásánál 
tettek részletes javaslatokat, ahogy a Balatoni Bringakörút, a 
Duna-menti Eurovelo 6 nemzetközi túraútvonal és a vidéki te-
lepülések hálózattervei mellett is ott vannak a szakértőik.

Ezek a projektek azonban csak akkor lehetnek sikeresek 
– ültethetnek több embert kerékpárra –, ha a szakmai szem-
pontokat nem írják felül a rövid távú politikai célok, kapko-
dást eredményező, betarthatatlanul rövid határidők és elna-
gyolt jelszavak helyett valódi, az érintetteket bevonó, évtize-
des vízióval rendelkező tervek születnek. 

Valódi tettek kellenek! Gyalog vagy kerékpárral is könnyen 
bejárható településekre, a környezetbarát közlekedési mó-
dok előtérbe helyezésére van szükség. Budapest átbicikliz-
hető hidak, forgalomcsillapított, gyerekbarát közterületek, 
több zöld terület nélkül nem lesz élhetőbb. Bringasávok kel-
lenek a Nagykörútra és a főutakra, sétányok a Duna-partra, 
bárki számára élvezhető terek minden kerületbe.

Mindezek nélkül az európai dobogós helyezést adó hagyo-
mányos vidéki kerékpározás helyét átveszik a pöfögő kocsi-
sorok. Budapesten állandósulnak a szmogriadók, a gazda-
sági és egészségügyi hasznok hatékony kiaknázása helyett 
továbbra is csak civilek felhívásaira próbálják civilek előrébb 
döccenteni a „szekeret”. Az utóbbinak is megvan a maga 
bája, de jó lenne szintet lépni. A Magyar Kerékpárosklub eh-
hez keres partnereket. 

2017. ŐSZ | inGreen

HA MÁR MENTHETETLEN 
A KERÉKPÁRGUMI 
Nemcsak a környezettudatos szemlélet, de a racio-

nális gondolkodás is arra sarkallja a kerékpároso-

kat, hogy defekt esetén javítókészlet segítségével 

foltozzák meg a gumibelsőt. Ám amikor az már tel-

jesen elhasználódott, vagy nagyobb károsodás éri, 

nincs mit tenni, ki kell cserélni. Mit kezdjünk a hulla-

dékká vált gumival, legyen az belső tömlő vagy kül-

ső abroncs?

Azokat a hulladékokat, amelyeknek a lerakását 

részben vagy teljes mértékben jogszabály tiltja, hasz-

nosítani kell. Ez igaz a gumiabroncsokra is a vonatko-

zó uniós szabályozásnak (1999/31/EK irányelv) meg-

felelő, jelenleg hatályos hazai jogszabály [a hulladék-

lerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. 

(IV. 5.) KvVM rendelet] szerint. Csakhogy a jogsza-

bály a kerékpár-gumiabroncsot kivételként nevesíti, 

ezáltal nem követ el jogszabálysértést az, aki a to-

vább nem használható kerékpár-gumiabroncsot a ve-

gyes települési hulladékkal együtt gyűjti, azaz egy-

szerűen kidobja a kommunális gyűjtőbe. 

Amennyiben ennél környezetbarátabb módon sze-

retnénk eljárni, két lehetőség közül választhatunk. A 

leselejtezett kerékpárgumit az új megvásárlásakor 

leadjuk egy kerékpárszervizben, bízva abban, hogy 

a szelep eltávolítása után nem ugyanúgy a kukában 

végzi, illetve más, leadható hulladékainkkal együtt 

elvihetjük egy hulladékudvarba.

Megemlítendő, hogy Európában nincs egységes 

gyakorlat a használt kerékpárgumik kezelésére. Míg 

például Dániában – hozzánk hasonlóan – megoldatlan 

a kérdés, addig Hollandiában léteznek gyűjtőpontok 

a hulladékká vált kerékpárgumik begyűjtésére.
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SZERZŐ: Doró Viktória

Városban élve hozzászoktunk, hogy a boltok 
polcain bármely évszakban mindenféle 
élelmiszert megtalálunk. Tudatos, a 
fenntarthatóságot szem előtt tartó 
fogyasztóként azonban már nem érhetjük be 
ismeretlen származási helyű, ki tudja, mivel 
kezelt, vitamin- és ásványianyag-tartalomban 
silány minőséggel. Mi lehet a megoldás? 
Hogyan válhat az élelmiszer útja átláthatóvá? 
Miként alakulhat ki közvetlen, bizalmi 
kapcsolat termelő és fogyasztó között? 
Egyáltalán: lehetséges ez?

KÖZÖSSÉG ÁLTAL 
TÁMOGATOTT MEZŐGAZDASÁG:    

ILLÚZIÓ VAGY ALTERNATÍVA?





földből élők tudják, hogy a gazdálkodás nehéz 
kenyér. A vetőmag beszerzése, az öntözés, az 
esetleges növényvédő szerek, gyom- és rovar-
irtók jelentős összeget emésztenek fel (az pe-
dig még többet, ha ökológiai gazdálkodást sze-

retnénk folytatni). Nem beszélve az időjárásnak való kitett-
ségről, amit befolyásolni – egyelőre – nem tudunk. Tavasz-
szal még fagyhat, vagy jöhet egy jégeső, ami elpusztítja a ter-
mést. Ráadásul az az idő, ami egy gazdaságban a terület 
megműveléséhez szükséges, sok más élménytől fosztja 
meg a gazdákat, hiszen napi 10-12 vagy akár ennél is több 
munkaórát kíván. 

Mégis, napjainkban egyfajta trenddé vált a vidéki létről 
mint romantikus, idealizált álomképről beszélni. Sőt egyre 
több olyan városlakó van, aki nemcsak álmodozik róla, ha-
nem minden hidat felégetve maga mögött, földet vesz, és 
gazdálkodásba fog. Gond akkor van, ha ezt előképzettség, 
szakmai tudás nélkül, felkészületlenül teszi. 

Egyéni gazdálkodók
Ugyanis egy gazdaság nemcsak pénzt és rengeteg időt köve-
tel meg a termelőtől, de szakmai hozzáértést is. Ismerni kell 
a termelni kívánt növények igényeit, a rájuk veszélyes kór-
okozókat, azok természetes ellenségeit, kezelési módjait 
csakúgy, mint azt, hogy melyik zöldség mivel társítható, és 
mivel nem. 

Fontos tehát eldönteni még a városi életmód felhagyása 
előtt, hogy mi a cél: szabadidős elfoglaltságot, vidéki roman-
tikát keresünk, vagy főfoglalkozású termelővé szeretnénk 
válni.

Ha az utóbbi, akkor több lehetőség közül választhatunk.
Az őstermelői igazolvány megszerzése nem nehéz, ennek 

birtokában már kijárhatunk a helyi termelői piacra értékesíte-
ni a portékánkat. Persze az igény a friss, szezonális termé-
kekre főként a városokban jelentkezik, ez esetben pedig a 
szállítás költségével is számolni kell. Sok termelőnek gondot 
okoz az ezzel járó pluszkiadás, ráadásul azt is a termék árá-
ba kell beépíteni, ha nem akarnak veszteségessé válni. Épp 
ezért jöttek létre olyan speciális szerveződések, amikor több 
termelő együtt árulja a termékeit. Amiatt is megéri közösen 
– egy cégér alatt – megjelenni, mert ezáltal az értékesítés 
terhétől is mentesülnek a gazdák. 

Jó példa erre a kisberényi közösség, amely – kiegészülve 
más, környékbeli vegyszermentes gazdálkodást folytató ter-
melőkkel – elsősorban a fonyódi, káptalantóti és kaposvári 
piacon árul. 

De idesorolható a Youtyúk is, amelyet három családi gaz-
daság alkot. A szabadon tartott baromfitenyésztésből élő 
gazdaságoktól az online felületen lehet tojást rendelni (kvázi 
örökbe fogadni egy-egy tyúkot), a kifizetés is itt történik, 
majd a megjelölt átvevőpontokról lehet a tojásokat elhozni. 

Aki nem piacra termelne, hanem egy anyagi biztonságot je-
lentő, fix helynek adná tovább az élelmiszert, az felveheti a 
kapcsolatot egy Fenntartható Vendéglátóhellyel. (A minősí-
tést a Felelős Gasztrohős Alapítvány adja ki olyan vendéglá-
tóhelyeknek, amelyek teljesítik a kritériumaikat, és nemcsak 
a menü, hanem a működés szintjén is fenntarthatóságra tö-
rekszenek.) Ahhoz azonban, hogy egy étterem beszállítójává 
válhasson valaki, komoly elvárásoknak kell megfelelni, amin 
sokan elvéreznek. A vendéglátóhelyek ugyanis nemcsak ál-
landóan magas minőséget, de nagy mennyiséget és folya-
matos termelést követelnek meg. Ez egy rövid termésidejű 
zöldségnél vagy gyümölcsnél irreális elvárás, hiszen 
szeptem berben hiába szeretne az étterem epres desszertet 
kínálni, ha egyszer véget ért a szezon. Szerencsére egyre 
több olyan vendéglátóhely van, amely bízik a hazai alap-
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anyagok magas minőségében, és külföldi beszállítók helyett 
egyenesen a gazdákkal szerződik le. Ezeknek az sem okoz 
gondot, ha bizonyos ételek nem kerülnek az étlapjukra, mert 
a hozzájuk szükséges alapanyagok nem szerezhetők be 
Magyarországról. (Erre példa a Házikó, ahol nem készítenek 
cso koládés vagy fahéjas ételeket.) 

A közösségi gazdálkodás formái
Az utóbbi években – a francia, német és svájci példákat kö-
vetve – már Magyarországon is feltűntek azok az alternatív 
közösségi mezőgazdasági modellek (CSA/AMAP: Asso cia-
tion pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne – együttmű-
ködés a helyi kistermelői mezőgazdálkodás fennmaradásá-
ért), ahol a gazdák a vásárlók (=közösség) anyagi támogatá-
sával képesek szinte egész évben friss és egészséges élel-
miszereket termelni. Ezek a rendszerek támogatják a helyi 
kisközösségek kialakulását, erősítik a lokális gazdaságot, 
és segítik a vidéki térség fennmaradását.

A közösségi gazdálkodás különböző fajtái a gyakorlatba 

ültetik át a fenntartható élelmiszer-fogyasztás alapelveit. 
Az első svájci közösség 1978-ban jött létre. Ma a társulási 
formák között találunk szövetkezetet, szervezetet és magán-
kezdeményezést is, ahogy biominősítésűt, vegyszermentest, 
de biominősítéssel nem rendelkező gazdaságot is.

Mindegyik célja a közelben élő vásárlók biztonságos, friss 
szezonális élelmiszerhez juttatása értékesítők nélkül, egye-
nesen a gazdá(k)tól. Fontos szempont, hogy a környezeti 
terhelést a szállítás minimalizálásával is csökkentsék. Van, 
ahol például megszabják, hogy csak a település 50 km-es 
körzetéből származhat az élelmiszer. De ez az oka annak is, 
hogy a dobozok kiszállítása miért heti rendszerességgel, fix 
át ve vő pont(ok)ra történik.

A bevásárlóközösség egy olyan – többnyire online felüle-
ten elérhető – közvetítő szervezeten keresztül megvalósuló 
alternatív mezőgazdasági modell, amely hozzásegíti a város-
lakókat ahhoz, hogy a termelőktől vásárolhassanak friss élel-
miszereket (zöldséget, gyümölcsöt, hús- és sajtkészítménye-
ket, mézet, lekvárt, krémeket, szörpöket).
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HIRDETÉS

Az ELTE Együtt a Környezettudatos Szemléletért (EKSZ) intéz-
ményi fenntarthatósági program aktív környezetvédelmi mun-
kába, akciókba von be önkénteseket a közösségformálás esz-
közével.

A fenntarthatósági munkacsoportok – amelyeknek több mint 
250 tagja van –  egyik fő feladata a szelektív hulladékgyűjtés 
lebonyolítása, de legalább ilyen fontos a környezeti szemlélet-
formálás is. Ennek keretén belül a tagok fenntarthatósági na-
pokat, hulladékból alkotó kézműves workshopokat, fogyasz-
táscsökkentő kampányokat szerveznek. Az önkéntesek a „Gon-
dolkozz globálisan! Cselekedj lokálisan!” elvet valósítják meg a 
gyakorlatban.

Amennyiben egyetért az ELTE EKSZ céljaival, azaz a környeze-
ti terhelés csökkentésével, a szén-dioxid-kibocsátás minimali-
zálásával és egy környezettudatosabb életmód kialakításával, 
kérjük, támogassa munkánkat!

Mind tárgyi, mind pénzadományokat köszönettel fogadunk!

Gyakorlatban a fenntarthatóságért!

ELTE  
 EGYÜTT A KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETÉRT

Elérhetőség és bővebb információ:
www.fenntarthatosag.elte.hu
www.facebook/elteeksz
Bankszámlaszám:  Vezér Hallgatói Egyesület
CIB Bank: 10700581-43024005-51100005



A bevásárlóközösség tagjai több gazda termékei közül vá-
logathatnak, illetve a heti dobozok kínálata is több termelő  
– épp szezonális – termékeiből áll össze. A rendelés igény 
szerinti.

Az élelmiszer útja nyomon követhető, amiről a vásárlók 
maguk is meggyőződhetnek, mivel a gazdaságok látogatha-
tók. A bevásárlóközösség fontos eleme a vásárlói visszajel-
zés, vélemény, javaslat, mert a kínálat ezek ismeretében mó-
dosul. Bevásárlóközösség például a Budapesten 8 átvevő-
ponttal működő Szatyorbolt és a NekedTerem. 

A közösségi gazdaságokban közvetlen a tagok kapcso-
lata a termelővel, de csakis egy termelővel. Ennek a modell-

nek az alapja ugyanis a hosszú távú elköteleződés, egyfajta 
tagság, ahol a tagdíjért cserébe a gazda biztosítja a friss, 
egészséges szezonális termékeket. Ez esetben nincs ára a 
heti dobozoknak, hiszen a tagok nem a konkrét termékeket fi-
zetik ki, hanem magát a befektetett munkát – előre. Ez anya-
gi biztonságot, tervezhetőséget jelent a gazdának. Ugyanak-
kor a tagok vállalják a gazdálkodással járó kockázatot is. 
Azaz elfogadják, hogy egy rossz, esős vagy épp aszályos év-
ben kevesebb zöldség lesz, és ugyanígy fordítva: egy jó év-
ben több finomság érkezik a heti dobozban. 

A gazdaság méretétől és a termesztett zöldségek, gyümöl-
csök, fűszernövények mennyiségétől, változatosságától füg-
gően vannak gazdaságok, amelyekkel 4 hónapra, de akad-
nak, amelyekkel 7 hónapra lehet szerződni. A vállalt időszak-
ban minden héten érkezik a doboz a fix átvevőpontra (né-
hány helyen házhozszállítást is vállalnak). A közösségi me-
zőgazdaság sikerét mutatja, hogy nagyon nehéz bejutni egy 
már kialakult közösségbe. 

Az egyik legsikeresebb és legrégebbi AMAP rendszerben 
működő gazdaság a 2010-ben Pusztaszeren létrehozott Év-
kerék Ökotanya. Innen hetente Szegedre, kéthetente Buda-
pestre szállítják a friss termékekkel telerakott dobozokat. 
Mintegy 40 család élelmezését képesek biztosítani 6 hektár-
nyi területükön. Ahhoz, hogy mára 8-10-féle zöldséget, fű-
szernövényt tudjanak a heti dobozokba tenni, közel 100 faj-
tát termesztenek szakaszos vetéssel, de van fűtetlen fólia-
sátruk és trágyatalpas melegágyuk is. Sikerük részben felké-
szültségüknek köszönhető. Mielőtt belevágtak, a házaspár 
hosszú időn át tanulmányozta a már működő külföldi és ha-
zai gazdaságokat, és részt vettek a Tudatos Vásárlók Egye-
sülete által szervezett előadásokon, képzéseken is. 

Közösségépítés
A közösségi gazdálkodásban – nevéből fakadóan – fontos 
szerep jut a közösségnek, azaz a tagoknak is a gazdaság 
fenntartásában. Ez pedig nem csak az előfinanszírozásban 
valósul meg. Önkéntes munkát vállalhatnak a gazdaságban, 
szervezett programokon vehetnek részt, kapcsolatot építhet-
nek, és megoszthatják egymással a tapasztalataikat.

A közösséget azonban legjobban a közös célok és értékek 
tartják össze, ez adja az alapját ennek a modellnek. Ilyen cé-
lok és értékek, hogy egy fenntartható mezőgazdasági alter-
natívát támogatnak, amivel munkahelyet és megélhetési le-
hetőséget biztosítanak a vidéken élők számára. De szem-
pont lehet a régi, hagyományos, kézműves termelési eljárá-
sok megőrzése és a biofajok és fajták változatosságának 
fenntartása is.
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DOBOZRENDSZER 
A közösségi gazdaságok és a bevásárlóközösségek 

áruszállításra dobozt használnak, ami egyfajta 

mértékegységként jelenik meg ezeknél az alter-

natív mezőgazdasági modelleknél. Általában heti 

rendszerességgel érkezik az átvevőhelyre egy 

vagy több gazdától egy doboznyi friss zöldség, 

gyümölcs. A bevásárlóközösségek esetében a do-

boz tartalmát kell kifizetni (a rendelés gyakorisá-

ga igény szerint megválasztható), míg a közössé-

gi gazdaságoknál a fizetés előre történik, egy tel-

jes szezonra, és nem az egyes dobozok tartalmát, 

hanem a termelő befektetett munkáját fedezi. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Iskolánk nyugodt kisvárosi környezetét 
hatalmas park, Kis-Duna-part, ártéri vizes 
élőhely jellemzi. Déli oldalról fás-bokros 
park nyújt pihenésre alkalmas helyet, 
ahol minden évben madáretetőket he-
lyezünk ki annak érdekében, hogy a ma-
darak táplálkozási lehetőséget ta lál ja-
nak a téli időszakban is. Udvarán uniós 
szabványoknak megfelelő, fából készült 
játékokat, pihenőpadokat helyeztünk el, 
és építettünk egy szánkódombot. Egy kis 
szikla- és konyhakertben biovető ma go-
kat felhasználva fűszer- és egyéb kony-
haker ti növényeket termesztünk. Zárható 
kerékpártároló biztosításával támogatjuk 
a gyerekek és pedagógusok körében is 
kedvelt kerékpáros közlekedést.

Az órákon, foglalkozásokon bemutat-
juk az energiatakarékos házak, háztartá-
sok működését, miközben mi is spóro-
lunk az energiával: például a szünetek-
ben lekapcsoljuk a világítást, ellenőriz-
zük a csepegő csapokat. 

Népszerűsítjük a szelektív hulladék-
gyűjtést. Egyrészt a közszolgáltató gyűj-
tőedényeket helyezett ki az udvarunkon, 
másrészt évente kétszer papír- és mű-
anyaghulladék-gyűjtő versenyt rende-
zünk.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a ter-
mészet védelmét. Ezért már 10 éve szer-
vezünk erdei iskolát, papírgyűjtést, víz-
mi nőségmérést, témaheteket, és bekap-
csolódunk országos akciókba is. 20 éves 
munkánk eredményeként 2016-ban má-
sodszor is elnyertük a megtisztelő ÖKO-
ISKOLA címet.

ÖKO-terem
Idén tavasszal adtuk át ÖKO-termünket, 
amelynek berendezése és dekorációja 
szintén az ÖKO-szellemiséget tükrözi: a 
bútorok kartonpapírból, a függöny hulla-
dékokból vagy már nem használatos 
eszközökből készült. A terem hangulatát 
kihelyezett élőhelymakettekkel tettük 
még érdekesebbé, amelyeket megkötött 
együttműködési megállapodás kereté-
ben a Kiskunsági Nemzeti Park adomá-
nyozott számunkra.

Első lépésként olyan hulladékgazdál-
kodási előadásokat tartottunk az ÖKO-
teremben, amelyek játékosan mutatták 
be a hulladékok eredetét, kezelését és a 
mennyiség csökkentésére irányuló fo-
gyasztói szokásokat. Emellett alkalman-
ként komolyabb, készségfejlesztő felada-

tokkal foglalkoztattuk a diákokat. Ehhez 
és az ÖKO-programok összeállításához 
külső szakmai segítséget is kapunk 
Varga Viktória, az EHS Focus Kft. ügy-
vezetője személyében, aki környezetvé-
delmi szakértőként és tanácsadóként 
nagy tapasztalattal rendelkezik ezen a 
területen.

Szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak (szülőknek és cégeknek egy-
aránt), akik folyamatos segítséget nyúj-
tanak céljaink eléréséhez. Támogatóink 
között szerepel az EHS Focus Kft., a 
Schvani Kft., Kun Istvánné egyéni vállal-
kozó, a KORAX Gépgyár Kft., a Vertikál 
Zrt.,  a Kunépszolg Kft. és a ráckevei Ga-
le nus Gyógyszertár.

Látogassanak el hozzánk! 
Mindenkit szeretettel várunk Ráckevén. 

Biztosítjuk programjaink és ÖKO-termünk 
megtekintését, akár egész napos 
szakmai bemutatókkal együtt is.

ÖKO-terem nyílt a Ráckevei 
Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában.

 AHOL ALAPVETŐ AZ 

ÖKO-SZEMLÉLET

Varga Viktória
ügyvezető, szakértő

Tel.:      +36-30-912-8110

E-mail: varga.viktoria@ehsfocus.hu

Web:    www.ehsfocus.hu

facebook.com/ehsfocus
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VÉDD A FÖLDET  
MESTERSÉGES 
ÉDESÍTŐKKEL! 

Vajon melyik a leginkább környezetbarát édesítőszer? Van-e 
különbség a répa- és a nádcukor között? Az édes ízt sokan eleve 
bűnös élvezetnek tartják, de előállítása vajon mekkora terhet jelent 
a környezetnek?
SZERZŐ: DR. VARGHA MÁRTA   |   ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET, 
SZERZŐ: PAPP ANDREA IBOLYA GASZTROBIOLÓGUS 



Az édesítők fenntarthatóságának vizs-
gálatakor számos szempontot – példá-
ul a termesztést, feldolgozást, hulladék-
kezelést, csomagolást, tartósságot, tár-
hely- és csomagolóanyag-igényt – fi gye-
lembe kell vennünk. Mivel az édesítők 
diverz csoportot képeznek, ezért nehéz 
azokat egységesen kezelni. A cikkben 
csak a leglényegesebb édesítőket vesz-
szük számba, ám ennek alapján már 
könnyű elhelyezni karbonlábnyomuk 
szerint az olyan exkluzívabb édesítő-
szereket is, mint a datolya- vagy a 
kókuszvirágcukor. Lássuk, vajon meny-
nyire környezetbarátak az egyes ter-
mékek!

Répa- és nádcukor
A szacharózt vagy étkezési cukrot, amely 
kémiailag egy glükóz és egy fruktóz 
molekularészből álló diszacharid, cu-
korrépából vagy cukornádból vonják ki. 
De vajon melyik a fenntarthatóbb: a ré-
pa- vagy a nádcukor?

Egy adott termék előállításával járó 

üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátá-
sának mennyisége legjobban a kar bon-
lábnyommal jellemezhető. Minden ÜHG-
kibocsátást szén-dioxid-egyenértékben 
(CO2e) számolunk. Az Európai Unió te-
rületén előállított egy tonna répacukor 
242–771 kg közötti CO2e ÜHG-kibo csá-
tással jár, míg az EU-ban feldolgozott 
nádcukor esetében ez a mennyiség ton-
nánként 642–760 kg CO2e. A szórás te-
hát elég nagy, köszönhetően a változa-
tos agrotechnikáknak, szállítási távol-
ságoknak. 

A nádcukor-előállítással járó legki-
sebb ÜHG-kibocsátás is magasnak 
mondható. Ez főként a gyakran alkal-
mazott égetéses betakarítási technoló-
giának köszönhető, amelynek során a 
szüret előtt az ültetvényt felgyújtják, 
hogy a leveleket eltávolítsák. Sajnála-
tos módon a dél-brazíliai ültetvények 
87%-ában ezzel a technikával dolgoz-
nak. A cukornád esetében a szállítás 
adja az ÜHG-kibocsátás 14–23%-át. 
Ezzel szemben az EU-ban termelt cukor-

répa átlagosan mindössze 45 km-t uta-
zik a termőföldtől a feldolgozóüzemig.

A cukorrépa-termelés vízigénye és a 
vele járó földhasználat arányaiban fele-
akkora, mint a cukornádtermesztésé, 
ráadásul a cukorrépa kitűnően alkal-
mazható vetésforgóban, aminek szá-
mos környezeti előnye van. 

A cukor kinyerése és finomítása je-
lentős energia- és vízigénnyel is jár. 
Rengeteg vízre van szükség a termény 
tisztításától a szárazanyag-áztatásáig, 
ami a szénhidrátok kioldásához szük-
séges. Mindent összevetve, 1 kg répa-
cukor előállításhoz 935 liter vizet hasz-
nálnak fel, míg 1 kg nádcukorhoz 1500 
litert. Akárhogy nézzük, az összehason-
lításból a répacukor kerül ki győztesen.

Ezen a ponton fontos kitérni a barna 
cukorra is, amely látszólag fenntart-
hatóbbnak tűnhet a fehér cukornál, pe-
dig a feldolgozása hosszabb folyamat. 
Ugyanis a melasztól megtisztított fehér 
cukrot a kinyert melasszal szokás újra-
színezni.
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Égetéses betakarítás 
a cukornádültetvényeken



Glükóz-fruktóz szirup
Bár háztartási használatban nem ter-
jedt el a glükóz-fruktóz szirup, az élel-
miszeripar jelentős mennyiségben hasz-
nálja, számos üdítő és édesipari termék 
alapanyaga. Előállítása során a gabo-
nafélékből (búza, kukorica) kinyert ke-
ményítőt (kémiai értelemben poli sza-
charidot) bontják le, és a glükóz egy ré-
szét fruktózzá alakítják. Gyakorlatilag 
félszintetikus termék, mivel nem pusz-
tán izolálják, mint a szacharózt, hanem 
egy izolált anyavegyületből történő ké-
miai átalakítás zajlik. 

A glükóz-fruktóz szirupnál is számol-
nunk kell a növényi alapanyag megter-
meléséből származó környezeti terhe-

léssel, valamint a feldolgozás magas 
víz- és energiaigényével. A búzából vagy 
kukoricából előállított glükóz-fruktóz 
szirup tonnánként 640–1100 kg CO2e 
ÜHG-kibocsátással jár, ez pedig környe-
zeti szempontból semmiképp sem teszi 
kedvezőbb édesítőszerré a nád- vagy 
répacukornál.

Méz
Mivel a méz gyakorlatilag állati eredetű 
termék, a természetből igencsak kor-
látozott mennyiségben lehet kinyerni. 
Hiába tűnhet ez az egyik legtermésze-
tesebbnek, ha az emberiség csak méz-
zel édesítene, kétségkívül ez lenne az 
egyik legkevésbé fenntartható válasz-

tás. A méztermelés így sem elégíti ki a 
keresletet, éppen ezért vált gyakorivá a 
méz glükóz-fruktóz szirupból történő 
hamisítása. 

Egy 2011-es amerikai tanulmányban 
[A. Kendalla, J. Yuanb, S. Brodtc, K. J. 
Kramer (2011): Carbon Footprint of U.S. 
Honey Production and Packing, Report to 
the National Honey Board ] arra jutottak 
a szerzők, hogy a nagyobb, kifejezetten 
piacra termelő méhészetekben egy ton-
na feldolgozott méz előállítása 1390 kg 
CO2e ÜHG-kibocsátással járt, de a ke-
vesebb, úgynevezett „backyard beer-
keeper”-ek esetében jóval kisebb, mind-
össze 430 kg CO2e keletkezett. Az ok 
nem más, mint hogy a házi méhészek 
nem utaztatják a méheket, maguk dol-
gozzák fel a nyers mézet, és maguk is 
csomagolják. A kisebb karbonlábnyo-
mú mézért tehát érdemes a „kis”-ter-
melőit választani.
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Cukoralkoholok: 
xilit, eritrit és társaik
A mesterséges vagy természetes kate-
góriáknál azt is figyelembe kell ven-
nünk, hogy bár a cukoralkoholoknak 
van természetes forrásuk, alacsony ter-
mészetes koncentrációjuk miatt ezeket 
egyéb molekulákból szintetizálják. Gya-
korlatilag növényi eredetű anyavegyü-
letekből bakteriális fermentáció és ké-
miai szintézis segítségével állítják elő 

azokat. Így a növényi nyersanyagot 
ugyanúgy meg kell termelni, ennek fel-
dolgozása és a végtermék-előállítás 
megint csak víz- és energiaigényes fo-
lyamat lesz. A már tárgyalt analógia 
alapján félszintetikusnak tekinthetők.  
Ráadásul a xilit (nyírfacukor) gyártá-
sának első számú alapanyaga a kukori-
cacsutka, amely állati takarmányozás-
ra is felhasználható lenne.

A mesterséges édesítők
A gyakran használt mesterséges édesí-

tőszerek, amelyeket nem lelünk fel a 
természetben, de képesek vagyunk elő-
állítani, jelentősen erősebb édesérzetet 
adnak, mint a szacharóz. Az aszpartám 
esetében 180-szoros, míg az ace szul-
fám-K esetében 200-szoros különbség-
ről beszélhetünk. Ennek fényében ele-
ve jóval kisebb mennyiséget elegendő 
megtermelni belőlük a szacharózzal 
egyenértékű édes íz eléréséhez, illetve 
csomagolóanyag- és helyigényük is 

drasztikusan kisebb az összes többi 
édesítővel összehasonlítva. A szintézi-
sükhöz használt vegyületek előfordul-
nak a természetben, és általában mik-
roorganizmusok segítségével állítják 
elő azokat. Nincs földhasználat vagy 
óriási vízigény, ezért az előállítás jóval 
kisebb energia- és nyersanyagigényű, 
mint az eddig tárgyaltaknál.

Sem a cukoralkoholok, sem a mester-
séges édesítőszerek ökológiai terhelé-
sére vonatkozóan nincsenek kutatások. 
Az viszont pontos adatok hiányában is 

belátható, hogy ökológiai lábnyom te-
kintetében releváns különbség mu-
tatko zik a természetes édesítőkhöz 
képest. 

Hatalmas földterületet és vízmennyisé-
get használunk fel mind a cukor, mind a 
legtöbb cukoralternatíva gyártásához. 
A mesterségesként kategorizált édesí-
tők előállítása ezzel szemben jóval ki-
sebb környezeti terhelést jelent. Egész-

ségügyi szempontból teljesen non-
szensz csak amiatt megbélyegezni egy 
vegyületet, mert azt az emberi faj állítja 
elő először. Épp ezért környezetvédelmi 
szempontból is érdemes lenne az ide-
ológiák és érzelmek helyett a valós té-
nyekről beszélni a természetes és mes-
terséges édesítőszerekkel kapcsolat-
ban.

(Felhasznált irodalom jegyzéke
 a szerkesztőségben.)

ÉTELTREND  492017. ŐSZ | inGreen

A mesterséges édesítőszerek 
előanyagait gyakran 
mikroorganizmusokkal  
termeltetik meg, amelyek 
ugyanúgy természetesek, 
mint bármely növény



inden évszaknak meg-
vannak a közkedvelt éte-
lei és italai. A nyár folya-
mán bizonyára sokan fo-

gyasztottak olyan hűsítő italokat, ame-
lyekben narancs-, grapefruit- vagy li me-
szeletek voltak. Az ősz és még inkább a 
tél beköszöntével a hidegben jóleshet 
egy kis kandírozott narancshéjas vagy 
narancslekváros sütemény egy bögre 
citromos teával. De biztos, hogy jót te-
szünk a szervezetünknek azzal, ha eze-
ket fogyasztjuk? A déligyümölcsökben 
– különösen azok héjában – számos 
olyan növényvédő szer kimutatható, 
amely kis mennyiségben ugyan nem 
jelent veszélyt, de nagy adagban fo-
gyasztva vagy összeadódva más sze-
rekkel a hatás egyelőre ismeretlen.

Manapság divatos tudatosan táplál-
kozni és egészséges életmódot folytat-
ni, de vajon elég a reklámokra hallgat-
nunk? Sajnos a fogyasztók többsége 
nem tájékozódik kellőképpen. Az egész-
séges táplálkozás ugyanis nemcsak 
abból áll, hogy sok vitaminban és ásvá-
nyi anyagban gazdag zöldséget és gyü-
mölcsöt fogyasztunk, hanem abból is, 
hogy megbízható helyről szerezzük be 
az élelmiszereket. Ez esetben szárma-
zásuk nyomon követhető, ahogyan az 
is, hogy milyen anyagokkal kezelték. 
Mivel sok helyen a zöldségeket és gyü-

mölcsöket „lédig” (ömlesztett) áruként 
kínálják, ezért nehézséget jelent az em-
lített információk beszerzése. 

A GYÜMÖLCS – ÉS A HÉJA  
A déligyümölcsök jó része távoli – az 
Európai Unión kívüli – országból érke-
zik (pl. Ecuador, Brazília). Ebből követ-
kezik, hogy kezelésük nem a szigorú 
élelmiszer-biztonsági és növényvédő-
szer-használati EU-s vagy éppen ma-
gyar szabályozás szerint történik. 

Mivel nagy távolságot kell megtenni-
ük, ezért sokszor éretlenül, még zölden 
szüretelik le ezeket a gyümölcsöket, és 
csak a szállítás, tárolás közben érnek 
be (pl. a banán). Annak érdekében, hogy 
szép és egészséges gyümölcsöket ve-
hessünk le a boltok polcairól – ne le-
gyenek illúzióink! –, azokat hatalmas 
mennyiségű növényvédő szerrel kell ke-
zelni. Ezek többsége zsíroldékony, a cit-
rus félék héján lévő olajtartókban felhal-
mozódnak, és mosással, súrolással 
sem távolíthatók el. Azaz a gyümölcs-
héj felhasználásakor ezek az anyagok 
bekerülnek ételeinkbe, italainkba. 

Az élelmiszer-biztonsággal foglalko-
zó szakemberek szerint kis mennyiség-
ben nem jelentenek egészségügyi 
kockázatot, több kilogramm gyümölcs-
héjat kellene naponta elfogyasztanunk 
ahhoz, hogy bajunk származzon belőle. 

Ám arról ritkán kapunk tájékoztatást, 
hogy mely termékekben milyen egyéb 
növényvédő szer vagy szermaradvány 
van, ezek mennyire perzisztensek (nem 
vagy nagyon nehezen lebomlók) és 
bioakkumulatívak (élő szervezetekben 
felhalmozódók), valamint hogy mi tör-
ténik a szervezetben, ha ezek hatása 
összeadódik. 

Arról nem is szólva, hogy az élelmi-
szeripar mennyi egyéb vegyszert nyom 
le a torkunkon nap mint nap! Csak a leg-
gyakrabban előfordulókat megemlítve: 
sóban lévő csomósodásgátló (pl. ká li-
um-ferrocianid E536), édesítőszerek 
(pl. aceszulfám-K E950, aszpartám E951), 
ízfokozók (pl. nátrium-glutamát E621). 
Ezek az anyagok bármilyen ételben, 
italban, gyógyszerben, gyógyhatású 
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készítményben, gyerekeknek készült 
édes ségekben, light termékekben elő-
fordulhatnak. És bár minden terméken 
feltüntetik a napi bevihető mennyisé-
get, de arról nem esik szó, hogy ha kü-
lönböző termékeket fogyasztunk, akkor 
az azokban lévő anyagoknak vannak-e 
szinergista hatásaik, netán milyen 
egészségügyi kockázatot rejt a túlzott 
fogyasztásuk. 

Visszatérve a déligyümölcsökhöz, 
mivel messziről érkeznek, a szállítás 
és a tárolás alatti romlás megakadályo-
zására a leszüretelt gyümölcsöket 
gomba- és baktériumölő szerekkel ke-
zelik, amelyeket permetezéssel vagy 
áztatással visznek fel a gyümölcs héjá-
ra. A párolgás miatti súlyvesztés elke-
rülésére viaszos anyaggal vonják be 
(E905) – amelyet nemcsak a déligyü-
mölcsöknél használnak, hanem például 
az almánál is (ettől fényes a bolti alma 
héja) –, ennek következtében további 
gomba és baktérium elleni szert juttat-
nak a gyümölcsökre.

A LEGFONTOSABB 
HATÓANYAGOK
Gomba elleni szerek: 

» Imazalil. Hosszan tartó bevitel 
esetén hatással lehet a májra, funkció- 
és szöveti károsodást okozhat. Mind-
emellett mérgező a vízi élőlényekre. 

Külföldi vizsgálatokban igazolták, hogy 
25 °C-on 80 nap alatt elbomlik, de 15 °C-
on 80%-a még 4 hét után is megtalál-
ható a héjban, azaz igen perzisztens, 
lassan bomlik le. 

» Prokloráz. Többféle gombaölő ké-
szítményben előfordul. Ezek biztonsági 
adatlapján (msds) csak az szerepel, 
hogy a vízi élőlényekre nagyon káros, 
és nem tartalmaz nagyon bioak ku mu-
latív és perzisztens anyagot. 

Ezek a szerek felszívódó hatásúak, 
amelyeket a gyümölcs héjáról sem áz-
tatással, sem dörzsöléssel nem lehet 
eltávolítani.

Gomba és baktérium 
elleni szerek:

» Ortofenil-fenol (E231). A citrusfé-
lék héját és a csomagolóanyagot is ke-
zelik vele, ezért a csomagolóanyagot 
sem érdemes megtartani. 

» Tiobendazol (E233). Ez egy gom-
ba- és parazitaölő szer, amelyet élel-
miszeripari adalékanyagként, valamint 
permetszerként, fémek okozta mérge-
zések ellen és féreghajtóként is hasz-
nálnak. A gyümölcsök felületkezelését 
végzik vele. Napi megengedett bevihe-
tő mennyisége 0,1 mg/testsúlykg. En-

nél a mennyiségnél mindenféle mellék-
hatás kizárható. 

Mindkét hatóanyagra jellemző, hogy 
több tízperces meleg vizes áztatással 
eltávolítható a gyümölcshéjról. Besoro-
lásuk nem tisztázott, az élelmiszeripari 
adalékanyagok közül elvileg 2003-ban 
ezeket átsorolták növényvédő szerré.

Már ez a rövid írás is rávilágít arra, miért 
érdemes megbízható forrásból szárma-

zó biogyümölcsöt vásárolni, illetve miért 
nem ajánlatos a déligyümölcsök héját 
étkezési célra használni. Egyes nagyobb 
élelmiszer-kereskedelmi üzletláncok ki-
teszik a narancs és citrom mellé a figyel-
meztető táblát, hogy a héja emberi fo-
gyasztásra nem alkalmas. Emellett 
pedig a kertészkedőknek érdemes arra 
is figyelniük, hogy a citrusfélék és a 
banán héja ne kerüljön a komposztba, 
mert pontos tájékoztatás hiányában 
nem tudható, hogy mikor, mennyi és mi-
lyen vegyszerrel kezelték azokat. 

(Felhasznált irodalom jegyzéke 
a szerkesztőségeben.)
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bioeffektív technikák a kertészet, a szőlészet és 
a szántóföldi növénytermesztés új módszer-
együttesét és azok eredményes alkalmazását 
jelentik. Egyfajta ökológiai elveken működő, 

„öko-logikus” megközelítés ez, ahol a talaj-növény-mikroba-
klíma rendszerekre ható természeti erőknek és működőké-
pességnek a maximális ki- és felhasználásáról van szó. 

A bioeffektorok olyan naturális és nem vegyi összetevőket 
tartalmazó kereskedelmi termékek, amelyek alkotói élő mik-
roorganizmusok és élettelen ásványi vivőanyagok. Pozitív 
módon hatnak a talajminőségre és azon keresztül a növény-
termesztésre. Ugyanis nemcsak a termés mennyisége, ha-
nem annak minősége is lényeges szempont, ahogy az aktív 
természetes megoldásokat alkalmazó növényvédelem is az. 
Mindezt a talajállapot javításával és bioeffektív növénykeze-
lésekkel lehet elérni úgy, hogy a xenobiotikumokat, pesz ti ci-
deket (művi, mesterséges életidegen anyagokat) kizárják. 

Ne gondoljuk, hogy ha „életidegen”, akkor az csak az adott 
élőlényeket pusztítja, azaz a gyomokat, rovarokat, gombákat, 
csigákat, atkákat és egyéb állatokat (mint a herbicid, in szek-
ticid, fungicid, molluscid, akaricid és egyéb zoo-„cid”, azaz 
„ölő” szer). Ebben a sorban az ember, aki szintén az ökoszisz-
téma része, ugyancsak érintett. A felhasznált agrokemikáliák 
– még ha közvetlenül nem is mérgezők az emberre – eltoló-
dást okoznak az eredeti biológiai közösségben, a biodi ver-
zitásban számos lényegi élettani funkció kiiktatásával vagy 
megváltoztatásával. Észre kell vennünk, hogy folyamatosan 
rontjuk, romboljuk a környezetünket, a talajainkat és vele 
együtt a saját életünket is. Napjainkra elértük a Föld számos 
pontján a helyreállító képesség vagy önálló regenerálódás le-
hetőségének a végső határait.

A bioeffektív alkalmazások
Nézzük, hogy milyen tulajdonságok biztosítják a talaj elvár-

ható működőképességét! Milyen különbségek mutatkoznak 
az intenzív és a biológiai szemléletű, az ökológiai törvénysze-
rűségeket is figyelembe vevő termelési körülmények között?

A termésnövelőkhöz sorolható, élő mikroorganizmusokat 
tartalmazó kereskedelmi talajoltók egyik célja, hogy azokkal 
a műtrágyák és a növényvédő szerek felhasználását csök-
kenteni vagy akár teljesen ki lehessen váltani. A termésnöve-
lők hatásukat tekintve lehetnek növénynövekedés-serkentő 
PSP termékek (plant strenghtening products) és a jogszabá-
lyok miatt szintén a termésnövelőkhöz regisztrált növényvé-
delmi célú termékek (plant protecting products – PPP). Bizo-
nyos mikroorganizmusok mindkét funkciót képesek ellátni, 
és így általános bioeffektorként használhatók. A bio ef fek-
torok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a növénynö-
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vekedésre azáltal, hogy a funkcionális törvényszerűségeket 
befolyásolják, vagy aktiválják a biológiai mechanizmusokat. 
Főleg azokat, amelyek kedvezően hatnak a talaj-növény-
mikroba-klíma interakciókra. A hagyományos műtrágyákkal 
és peszticidekkel szemben a bioeffektor hatásossága nem 
az azonnali és közvetlen szerves és szervetlen tápanyagfel-
vételen alapul, de egy lépésben hatékony a talaj különböző 
minőségi tulajdonságaira, ami közvetve pozitívan befolyásol-
ja a növényi termést és minőséget is. 

Bioeffektor termékek:

» mikroorganizmusok,

» szerves talajtápanyagok: komposz  tok és fermentációs 
 anyagok,

» növényi és algakivonatok.
Összességében ezek élő szervezetek és aktív természetes 

eredetű élő és élettelen anyagok, a mikroorganizmusok túl-
élését és életképességét támogató inert vagy természetes 
adalékanyagok. Segítségükkel a növénynövekedés és a táp-
anyagfelvétel is harmonikus lesz, javul, kedvezőbbé, stressz-
men tessé válik.

Bioeffektív mikroorganizmusok 
a talaj-növény rendszerben
A mikroorganizmusoknak vannak általános, a talajban mind-
egyik fajra, törzsre vagy egyedre jellemző tulajdonságaik, és 

vannak olyanok, amelyek csak egy-egy mikrobatípusra és 
annak a csoportnak a képviselőjére igazak. 

Ennek ellenére a mikrobiális talajoltókat mégis egyfajta ál-
talános csodaszernek tekintik, és elvárják, hogy a talajban 
mindegyikük képes legyen lebontó tevékenységet folytatni, 
és ezzel a növénytápláláshoz pozitívan hozzájárulni. 

Ugyanakkor számos olyan organizmus van, amelynek a fő 

haszna nem a szerves anyagok lebontásában, hanem egyéb, 
növénynövekedést serkentő tevékenységében nyilvánul meg

. 
Esettanulmány: a gombaölő (fungicid) 
használatának csökkentése
A biológiai fungicidként használható Trichoderma sp. törzse-
ket tartalmazó hazai és európai kereskedelmi termékek ked-
vező peszticidcsökkentő hatása jelentkezett ökotermesztésű 
paradicsom (Solanum lycopersicum var. Mobil) tesztnövény 
felhasználásával. A növények a palántakori tűzdeléskor és a 
szabadföldi kiültetéskor 5-5 ml vízben elkevert oltóanyagot 
kaptak a gyártók által javasolt dózisban. A növények fitoftóra 
(Phytoftora infestans) és más gombás betegségei ellen a ve-
getációs időszakban kétszer Cuproxat WF 350 g/l tribázikus 
réz-szulfát-oldat lett kipermetezve. Az ép (intakt) termések-
nek a mennyisége az oltóanyagok hatására növekedett a ke-
zeletlenhez viszonyítva. A beteg, fertőzött termések mennyi-
sége csökkent a fungicidhatású gombákat tartalmazó oltó-
anyagoknál. A nem kezelt töveknél a fertőzött paradicsom 
termések nagyobb arányban voltak jelen. A kiszórt gombaölő 
szer 190 g/l rezet tartalmazott. Hektárra vetítve egy kezelés 
a paradicsomkultúrában 760 g rézbevitelt jelentett a 4 l/ha 
Cuproxat-dózissal. 

Az alkalmazott Trichoderma törzseket tartalmazó bio effek-
torokkal a talaj rézterhelése csökkenthető volt, a szokásos 
kezelésszám fele is elegendőnek bizonyult. A vegetációs idő-
szakban két alkalommal 1520 g/ha réz került kiadásra a 
gyakran szükséges öt kezelés (3800 g/ha) helyett. 

Az ökológiai gazdálkodásoknál (az ökológiai termelésről és 
az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK ren-
delet alapján) szabályozva van az 1 ha-ra kiadható éves réz-
terhelés mértéke, ami a bioeffektor termékek együttes fel-
használásával jóval a határérték alatt maradt. 

Az eddigiekből is következik, hogy a bioeffektor-szemlélettel 
és a hasznos mikroszervezetek irányított és céltudatos fel-
használásával csökkenthető a talaj- és környezetterhelés, nö-
velhető az élelmiszer-minőség, és ezekkel együtt az emberi 
egészség is javul. 

Mindehhez a termékenység mellett a talajegészségre és a ta-
lajminőségre vonatkozó folyamatos monitorozásra, az ezzel 
kapcsolatos tudáshiány csökkentésére, az új bioeffektív szemlé-
let és módszerek még kiterjedtebb alkalmazására van szükség. 

Ilyen irányú vizsgálatokat és szaktanácsot a SZIE Kerté-
szettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás, valamint az 
Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszé-
kén biztosítunk.

ÉTELTREND  532017. ŐSZ | inGreen
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Mi az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal feladata, 

azon belül is az Igazgatótanács szerepe, amelynek 

Ön is tagja? 

Az Európai Unióban az Európai Bizottság (EB) 44 ügynökséget 
működtet, amelyeknek feladata, hogy segítsék az EB-t dön tés-
hozatali feladatai megoldásában és a jogi szabályozás ér vényre 
juttatásában, a közbiztonságtól a szabadságjo gokon át az 
igazságszolgáltatási és pénzügyi rend szerek felügyeletén 
ke resztül az üzleti élet és az in no  vációk szabályozásáig, 
va la mint az EU-tag or szágok polgárai közjólétének biztosítá-
sáig. Az ügynökségek mindegyike – egyebek között – 
kockázatelem zési, elsősorban kockázatbecslési és kockázat-
közlési fela da tokat lát el, vagyis tudományos bizonyítékon 
alapuló ér té ke lésben azonosítja és jellemzi az egyes veszély-
forrásokat és az azoknak való kitettség várható mértékét. Az 
értékelésről tá jé koztatja az EB-t, valamint a tudományos és 
szakmai szervezeteket és a köz véleményt. A kockázatkezelés 
az EB feladata, amely meghozza határozatait, irányelveit és 
utasításait.

Bár utolsóként említettem, de különösen fontos feladat a 
közjólét, a környezet- és közegészség biztosítása, amelynek 
kulcsszereplője – 8 másik ügynökség mellett – az Euró pai 
Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA), az Európai Vegyianyag 
Ügynökség (ECHA) és az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA). Az EFSA alapvető feladata – 2002. évi megalapítása 

óta – azt biztosítani, hogy az EU-ban forgalmazott élelmisze-
rek és takarmányok megfeleljenek az élelmiszer- és környe-
zetbiztonság, az élelmiszer-higiénia, valamint az állategész-
ségügy és -jólét biztosítására hozott jogszabályoknak. 
Kevésbé hivatalos nyelven fogalmazva, hogy élelmiszereink 
(növényi és állati eredetűek egyaránt) biztonságosak le gyenek, 
egészségünkre és a környezet egészségére ne jelentsenek 
meg nem engedett kockázatot.

A tudományos bizottságból és 10 tudományos testületből 
felépülő EFSA működését az Igazgatótanács irányítja, amely 
az EFSA ügyvezető igazgatója számára fogalmazza meg 
álláspontját. Az Igazgatótanács tagjai nem kormánydelegál-
tak, hanem kormányzatok, tudományos és szakmai szerve-
zetek vagy gazdasági ágazatok által nyilvános pályázati 
rend szerben kiválasztott független tagjai, illetve az ipar és a 
fogyasztóvédelem, valamint az EB képviselői. Magam 2014 
óta vagyok az Igazgatótanács tagja.
 
Milyen élelmiszer-biztonsági kockázatokkal számol-

hatunk hazánkban?  

Élelmiszereinkben különféle veszélyeket hordozó szennye-
zők jelenhetnek meg, amelyek – előfordulási gyakoriságuk 
sorrendjében – lehetnek kórokozó mikroorganizmusok, az 
élelmiszerekben megtelepedő gombák, mikroorganizmusok 
által termelt mikotoxinok, a mezőgazdasági ter melésben 

ÉLELMISZER-BIZTONSÁG: 
TERMŐFÖLDTŐL AZ ASZTALIG –
ÉS MÉG AZON IS TÚL

SZERZŐ: DR. TAKÁCS ESZTER  

Prof. Székács András (az MTA doktora) tudományos 
tanácsadót, az EFSA Igazgatótanácsának tagját kérdez-
tük többek között az élelmiszer-biztonsági kockázatokról 
és a növényvédőszer-maradéktól való mentességről.



ÉTELTREND  552017. ŐSZ | inGreennre nreeeen

alkalmazott növényvédő szerek maradékai, toxikus nehéz-
fémek, biológiai és ipari szennyezők, idegen anyagok és 
allergének, valamint egy sor, egyebek között élelmiszer-     
hamisításból vagy helytelen technológiából szár mazó 
szennyező, illetve a jelölésen fel nem tün tetett összetevő. 
Hazánkban is a patogén mikroorganizmusok, a mikotoxinok, 
és a növényvédőszer-maradékok jelentik a legfőbb élelmi-
szer-biztonsági kockázatot, de ezek előfordulása szerencsé-
re eseti, és fennakad a hazai élelmiszer-biztonsági hatóság 
vagy az EU Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Gyorsriasz-
tási Rendszer (RASFF) vizsgálatain.

Hogyan változhat ez a Transzatlanti Kereskedelmi 

és Beruházási Partnerség (TTIP) létrejötte után?  

Amennyiben a TTIP-et az EU elfogadja, és megköti az Ame  rikai 
Egyesült Államokkal, az azt jelenti, hogy az áruforgalom 
szabályozását nemcsak EU-szinten, hanem az EU és az USA 
között is össze kell hangolni. Az élelmiszer-biztonság terén 
ez például az egyes szennyezőkre megállapított határérté-
kekben hozhat változást, hiszen ha létrejön, a TTIP-en belül 
nemcsak az EU-ügynökségek, de az Egyesült Államok 
kormányügynökségeinek álláspontját is figyelembe kell 
venni. Az EU szabályozási rendszere alapvetően szigorúbb 
– elsősorban az elővigyázatosság elvének alkalmazása 
miatt – az olyan technológiák esetén, ahol a tudományos 
értékelés – egyelőre – nem teszi lehetővé, hogy a kockázatot 
kellő biztonsággal meghatározzuk. Az USA sok esetben 
en gedékenyebb határértékeket fogalmaz meg egyes nö vény-
védőszer-maradékokra, és csak most kezdi bevezetni az 
élelmiszerekben a GMO-tartalom kötelező feltüntetését.

Mi az EFSA feladata a növényvédő szerek biztonsá-

gos használatát illetően? Hogyan történik az EU-s és 

tagállami szabályozás?  

A növényvédő szerek engedélyezése az EU-ban – egyedi 
módon – kettős szinten történik: a hatóanyagokat az EU, az 
egyes készítményeket a tagállamok engedélyezik. Az EFSA 
feladata, hogy a növényvédő szerek hatóanyagaival kapcso-
latos élelmiszer-biztonsági kockázatokról független, tu do-
mányos szakvéleményt nyújtson. A készítmények engedélye-
zését az adott állam élelmiszer-biztonsági hatósága – Magyar-
országon a NÉBIH – végzi. Nagyon fontos, hogy a hatósági 
határérték nemcsak az egészségügyi kockázatokat hivatott 

kiszűrni, de a környezetbiztonságot is szem előtt tartja. 
Vagyis a kockázat a „ter mő földtől az asztalig” elv alapján a 
teljes élelmiszerláncra vonatkozik, a termesztéstől (pl. 
nö vényvédőszer-használat) a fogyasztóig, sőt tovább, a 
hulladékfeldolgozásig. Bizonyos korlátozások (növényvédő 
szerek vagy összetevőik visszavonása, illetve például a MON 
810 GM kukorica köztermesztési moratóriuma) kifejezetten 
környezetbiztonsági indíttatásúak. A szabályozás része 
nemcsak az engedélyezés, hanem a hatósági határértékek 
megállapítása is, amelyek fölött növényvédőszer-maradék az 
élelmiszertermékekben nem fordulhat elő.

Mit jelent az, ha egy élelmiszertermék növényvédő-

szer-maradéktól mentes?  

A növényvédőszermaradék-mentesség fogalmáról sajnos 
többféle értelmezés is előfordul a közvéleményben. Az a priori 
definíció azt jelentené, hogy az adott terményben, termékben 
a vegyszermaradék egyáltalán nem (értsd: egyetlen molekulá-
nyi mennyiségben sem) fordul elő. Ez persze teljességgel 
elméleti meghatározás lenne, hiszen egyetlen (vagy néhány) 
molekulányi mennyiséget aligha lehet meg határozni. Így 
analitikai kémiai értelemben a mentesség azt jelenti, hogy az 
adott anyag nincs jelen a mérési módszerünk kimutatási 
határa fölötti (vagyis meghatározható) mennyiségben. Az élel-
miszer-biztonsági hatósági definíció pedig azt jelenti, hogy az 
adott nö vény védőszer-maradék nincs az arra meghatározott 
élelmiszer-biztonsági és egészségügyi határérték fölötti meny-
nyiségben jelen. Vagyis bizonyos mennyiségű (határérték 
alatti) növényvédőszer-maradék megengedett. Hozzá kell 
tenni, hogy a határérték fölötti elő fordulás sem jelent 
fel tétlenül egészségügyi kockázatot, hiszen a határértéket 
jelentős (többnyire százszoros) biztonsági tényező figyelem-
bevételével állapítják meg.

Az EU tagállamait tekintve milyen Magyarország 

élelmiszer-biztonsága?  

Magyarország megítélése a RASFF adatai tükrében igen 
kedvező: 31 ország (a társult országokkal együtt) között a 
vezető első negyedben állunk az adott országból származó 
élelmiszerekben talált, meg nem engedett szennyezettség 
ritka előfordulását tekintve, míg kiemelkedő gyakorisággal – 
sorrendben – Olaszország, Németország, az Egyesült 
Királyság, Spanyolország, Hollandia fordul elő.
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Míg Magyarországon évente és fejen ként 
mindössze 6, addig az Európai Unióban 
át lagosan 20 kilogrammnyi halat fo gyasz-
tanak. Mindehhez hozzájárul az alacsony 
fogyasztói bizalom, amelynek oka lehet 
többek között az is, hogy számos más 
termékcsoporttal (zöldség-gyü mölcs, ser-
tés, baromfi ) ellentétben a magyar halhús 
minőségéről igen keveset tudunk. 

A kialakult helyzeten jelentősen javíthat 
a hivatalosan „Új kockázatkezelési mo-
dellrendszer fejlesztése a víz- és élel mi-
szer-biztonság növelése érdekében a 
hal termékvonalon” címet viselő, röviden 
csak HappyFishnek nevezett projekt. A 
konzorciumot vezető WESSLING Hungary 
Kft. független vizsgálólaboratórium mel-
lett a konzorcium tagja a Szent István 

Magyarországon a halhúsfogyasztás jócskán elmarad az európai átlagtól, 
és érdemes lenne többet tudni a halhús minőségéről is. Mindkét problémára 
megoldást kínálhat egy most induló projekt, amely a tótól a fogyasztó 
asztaláig végigkíséri a haltermék minőségét befolyásoló tényezőket. A másfél 
milliárd forintos projektben részt vevő független laboratórium, egyetem és 
más szakmai partnerek megvizsgálják a vizeket, üledékeket, a halakat ért 
stresszhatásokat, a feldolgozási technológiákat, és új, költséghatékony vizsgálati 
módszereket dolgoznak ki, valamint a jogi szabályozás megalapozásához fontos 
határértékeket is meghatároznak. A projekt fő célja, hogy ne csak a halak, hanem 
az emberek is egészségesebbek legyenek. 

BOLDOG HALAK  

A LABORBAN 



Egyetem Akvakultúra és Környezet biz-
ton sági Intézete, valamint Hűtő- és Ál la-
titermék Tanszéke, illetve a The Fish mar-
ket Kft. és az SKC Consulting Kft. kép vi-
selői hangsúlyozták: a pályázat nemcsak 
az élelmiszer-biz tonság terü letén jelent 
fontos lépést (itthon és külföldön egy-
aránt), hanem az egészségmegőrzésben 
jelentős szerepet játszó halfogyasztás 
nö veléséhez is je lentősen hozzájárulhat, 
kedvező tár sa dal mi és gazdasági fo lya-
matokat generálva. 

A HappyFish részletesen feltárja a hal-
termék minőségét befolyásoló ténye ző ket:

» Káros vegyületek vizsgálata. A hal 
élettere alapvetően meghatározza a hús-
minőséget, ezért a projekt során gon-
dosan megvizsgálják a vizeket és üle dé-
keket, kiemelt fi gyelmet fordítva az olyan 
környezetbiztonsági és humán egész ség-
ügyi szempontból kockázatos vegyü le-

tekre, mint a növényvédő szerek, gyógy-
szer maradványok és más szerves és 
szervetlen mikroszennyezők. 

» Biodetoxifi káció. Az azonosított 
koc kázati pontok kezelésére úgynevezett 
biodetoxifi kációs megoldásokat dol goz-
nak ki, így a szennyező anyagok biológiai 
úton lebomlanak, és a közegben nem 
maradnak mérgező vagy káros vég ter-
mékek.

» Stresszhatások mérése. A leg kor-
szerűbb molekuláris biológiai módszerek 
fejlesztésével mérik a halakat ért kü lön-
böző stresszhatásokat, amelyek mini ma-
lizálása nemcsak az állatjóléti szem pon-
tok miatt fontos, hanem alapvető feltétele 
a jó minőségű hús előállításának is.

» A feldolgozási technológia vizs gá-
lata. A késztermék minőségét a terme-
lésen túl nagyban befolyásolja a fel dol-
gozási technológia. A projekt jelentős 

része e folyamatok pontosabb nyomon 
követésére és fejlesztésére fókuszál (pl. 
fertőtlenítés, beltartalmi értékek vál to-
zása).

A projekt legfőbb célja a minőségi 
halhús kritériumainak leírása, a halhús 
minőségét befolyásoló anyagok meg ha-
tá rozása tótól az asztalig. Vég követ kez-
tetésként pedig olyan – kocká zatbecs-
lésen és fogyasztási modelleken alapuló 
– határérték-javaslatok kidolgozása, ame-
lyek megalapozhatják a haltermékek jo-
gi szabályozását is. A három év alatt 
megvalósuló projekt további hozadéka, 
hogy az olcsó és hatékony vizsgálat 
csökkenthetné az analitikai költségeket, 
ezzel fokozva a kiváló minőségű termé-
kek piaci versenyképességét. A munka 
szerves részét képezi az innovatív (pl. 
konyhakész, hosszan eltartható) for má-
ban való kiszerelések kidolgozása is. 

A pályázati főösszeg nettó 1 419 187 223 
forint, ebből vissza nem térítendő tá mo-
gatás nettó 1 095 243 937 forint. A Nem-
zeti Versenyképességi és Kiválósági Prog-
ram pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Hivatal írta ki, a 
vissza nem térítendő támogatást a ma-
gyar állam nyújtja. Ez a pénzügyi keret 
jelentősen hozzájárulhat az ágazat ver-
senyképességének növekedéséhez, illet-
ve egy nemzetközi szinten is elismert, 
akvakultúrára és haltermékvonalra irá-
nyuló kompetenciacentrum kialakítását 
is megalapozhatja, ahol a Szent István 
Egyetem, illetve a közreműködő cégek 
szoros együttműködésben folytathatják 
az ágazattal kapcsolatos oktatási és 
kutatási feladatokat.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

WESSLING Hungary Kft.
1045 Budapest, Anonymus u. 6.
Tel.:  +36-1-872-3600  |  Fax: +36-1-872-3800
E-mail:  www.wessling.hu



fenntartható fejlődés egyik 
alapvető pillére a képződő 
hulladék mennyiségének 
és veszélyességének csök-

kentése, a hulladék újra használata, a 
körforgásos gazdaság kiépítése. Az 
élelmiszer-hulladékok, lejárt szavatos-
ságú élelmiszerek, állati melléktermé-
kek biogázként hasznosulhatnak. A bio-
gáztermelési folyamat során a hulladék 

mennyisége csökken, közben pedig zöld 
energiát állítunk elő.

Lejárati időn innen és túl
AMI MÉG FOGYASZTHATÓ. Az áruházak-
ban a lejárati időhöz közel kerülő, fo-
gyasztásra még alkalmas élelmiszere-
ket az áruházak legtöbbször karitatív 
célra ajánlják fel, így a még fogyasztha-
tó termék nem kerül feleslegesen a sze-
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A bármely okból fogyasztásra nem kerülő élelmiszerek mennyiségét 
feltétlenül minimalizálni kell, ami pedig már biztosan nem fogyasztható, azt 
érdemes hasznosítani. Nem mindennek kell a kukában landolnia! Ne rontsuk 
tovább a helyzetet azzal, hogy a hulladékká vált élelmiszert egyszerűen 
kidobjuk – megfelelő hasznosítási eljárással energia is termelhető belőle.
SZERZŐ: DR. VARGHA MÁRTA   |   ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET, 
SZERZŐ: MESTER DÓRA  

A MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK JELENE:    

HOGYAN LESZ A LEJÁRT 
FELVÁGOTTBÓL ENERGIA?

NEM FOGYASZTHATÓVÁ TÖBB OK 
MIATT IS VÁLHAT AZ ÉLELMISZER:
» lejárt a szavatossági ideje,

» nem megfelelő tárolás miatt megromlott, értékesíthetetlenné
 válik,

» nem nyomon követhető az előállítása/származása,

» előállítási körülménye nem megfelelő,

» kereskedelmi szempontból nem értékesíthető.

A



metesbe. A felajánlás így élelmiszer-
bankoknál, menhelyeknél hasznosul-
hat, vagy takarmányozási célú felhasz-
nálásra kerülhet.  

AMIKOR MÁR EMBERI FOGYASZTÁSRA 
NEM ALKALMAS AZ ÁRU. Az emberi fo-
gyasztásra nem alkalmas, lejárt szava-
tosságú élelmiszer-hulladékok és állati 
melléktermékek elszállításáról, kezelé-
séről és hasznosításáról viszont más 
módon kell gondoskodni. Ezeket a hul-
ladékokat a szükséges engedélyek bir-
tokában lévő környezetvédelmi cégek 
szállítják el, hogy a megfelelő fermentá-
ciós technológiával rendelkező cégek 
számára biogáztermelésre alkalmas 
alapanyagot állítsanak elő belőlük. 

Ezzel az eljárással megakadályozha-
tó az, hogy a hulladékégetőket, illetve a 
hulladékudvarokat terheljük olyan hul-
ladékkal, amely a körforgásos gazda-

ság aktív résztvevője is lehetne. „A hul-
ladék így nem vész el, hanem átalakul 
– mondta el Bédi Attila, az állati mellék-
termék elszállítását és előkezelését fő 
tevékenységként végző Greenpro Kör-
nyezetvédelmi Zrt. vezérigazgatója. – A 
begyűjtött állati melléktermék nagyon 
jó alapanyagul szolgál a biogáz ipar ág-
nak, amelyből nemcsak villamos és hő-
energia állítható elő, de a visszamaradt 
fermentumból komposzt is készül.” 

HOGYAN KÉSZÜL 
A BIOGÁZ?
A begyűjtött hulladékokból és mellék-
termékekből szakszerű eljárással bio-
gáz termelődik. A biogáz szerves anya-
gok lebontása során keletkező gáz-
elegy, amely magas metántartalma mi-
att energiatermelésre kiválóan haszno-
sítható. A biogázüzemek szerveshulla-
dék-igénye – a kapacitások bővülésé-
vel összhangban – az utóbbi években 
folyamatosan nőtt, ami kiváló lehetősé-
get teremt megújuló energia előállítá-
sára. 

A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) 
szennyvíztisztítási és -elvezetési alap-
feladatán túl hazánkban elsőként kez-
dett megújuló energiát termelni a 
szennyvíziszapból. Az Észak-pesti és a 
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepeken 
lévő biogázüzemekben kívülről érkező 
élelmiszer-hulladékokat és állati mel-
léktermékeket is befogadnak és feldol-
goznak, hasznosítanak. A szennyvíz-
iszapból és a beszállított hulladékokból 
nyert biogázból termelt elektromos 
ener gia a Dél-pesti Szennyvíztisztító 
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Az emberi fogyasztásra már 
nem alkalmas áru biogázként 
hasznosulhat

A LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ VAGY 
EGYÉB OK MIATT NEM FOGYASZT-
HATÓ ÉLELMISZER BESOROLÁSA:
Hulladék: ha az csak és kizárólag növényi összetevőkből áll.

Állati melléktermék: ha az tartalmaz állati eredetű összete-

vőt/összetevőket, alapanyagot/alapanyagokat.



Telep igényének mintegy 90%-át, hő-
szükségletének 100%-át fedezi.

„A dél-pesti szennyvíztisztítóban 
éven te mintegy 220 000 m3 különböző 
szárazanyag-tartalmú szennyvíziszapot, 
2400 m3 állatifehérje-hulladékot, 4300 
tonna tejipari hulladékot, 9060 tonna 
konyhai hulladékot, 10 300 tonna zsíros 
hulladékot és 14 400 tonna egyéb szer-
ves hulladékot dolgozunk fel – nyilatko-
zott Barabás Győző, a Dél-pesti Szenny-
víztisztító Telep vezetője. – A biogáz fő 
komponense a metán (60–65%), mel-
lette még szén-dioxid (25–35%), ezen-
kívül jóval kisebb arányban nitrogén- 
és kénvegyületek képződnek. 2015-ben 

mintegy 9,5 millió m3 biogáz termelő-
dött állati melléktermékből. Ebből mint-
egy 19–21 millió kWh elektromos ener-
gia és ezzel párhuzamosan kb. ugyan-
ennyi hőenergia termelhető.”

Megújulóenergia-körkép
Magyarországon a megújuló energiák a 
teljes energiafogyasztás 7%-át tették ki 
2012-ben. A célkitűzések szerint ez a 
szám 2020-ra 15% közelébe fog emel-

kedni az európai uniós irányelvek figye-
lembevételével kidolgozott Nemzeti 
Cselekvési Tervnek megfelelően. A ha-
zai megújulóenergia-termelési számo-
kat figyelembe véve, a biogáz aránya 
a megújulóenergia-termelésből 2,2%-ot 
tett ki 2009-ben, várhatóan ez az arány 
8%-ra emelkedik majd 2020-ra.

Forrás: Greenpro Zrt., 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
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A CIKK MEGJELENÉSÉT A
GREENPRO KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT. 

TÁMOGATTA

Fotó: FCSM

Az FCSM dél-pesti telephelye a megtermelt biogáz 
felhasználásával elektromos áramot állít elő 



A Greenpro Környezetvédelmi Zrt. 2016 

áprilisáig LTV Trans Környezetvédelmi 

Szolgáltató Zrt. néven volt ismert, majd idén 

júliustól Ön került a vezérigazgatói székbe. 

Mi áll a változások hátterében?

A cég 2016-ban ünnepelte fennállásának 20. év-
fordulóját. Az ünneplés mellett ez alkalmat adott 
a megújulásra, így került sor az említett név- és 
arculatváltásra. Ezzel párhuzamosan gépparkunk 
újabb modernizáláson esett át, és növeltük a 
kapacitásainkat minden szolgáltatási területen. 

Mekkora mennyiség keletkezik állati eredetű 

melléktermékből évente Magyarországon, és 

ebből mennyit gyűjt be a Greenpro? 

A Földművelésügyi Minisztérium adatai szerint 
évente 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik 
Magyarországon, amelynek egynegyede a háztartá-
sokból származik. A Greenpro Zrt. a 2016-os évben 
több mint 10 000 tonna állati mellékterméket 
gyűjtött be elsősorban hipermarketekből, áruházlán-
cokból, és adott át 100%-ban biogázcélú hasznosí-
tásra. Ezek hús- és tejipari hulladékok, illetve olyan 
lejárt szavatosságú élelmiszerek, amelyek emberi 
fogyasztásra már nem alkalmasak, de hulladékként 
még felhasználhatók, újrahasznosíthatók.

Mi történik a begyűjtött élelmiszer-hulla-

dékkal?

A begyűjtött élelmiszer-hulladékokat a százhalom-
battai telephelyünkön előkezeljük, és konténerrel 
továbbszállítjuk biogázüzemekbe, ahol villamos és 
hőenergiát állítanak elő belőle. A biogáz-előállítás 
végén megmaradt fermentumból komposzt készül.  

Vezérigazgatóként melyek a célkitűzései? 

Rövid, illetve hosszú távon milyen eredmé-

nyekkel lenne elégedett?

Néhány éven belül nemcsak cégvezetőként, hanem 
mint magánember is szeretném, ha a hazánkban 
keletkezett élelmiszer-hulladék legnagyobb mennyi-
ségét hasznosítanák. Zöld az út előttünk, mivel úgy 
látom, a magyarországi vállalatok nyi tottak erre a 
gondolkodásra. Évről évre nő az igény a professzio-
nális – a jogszabályi előírásokon és a szokásos 
üzletmeneten túlmutató –  hulladékgazdálkodási 
megoldásokra. A mi feladatunk minden időben 
biztosítani a keletkezett állati eredetű melléktermé-
kek és hulladékok elszállítását és hasznosítását, 
ezzel is hozzájárulva a fenntartható fejlődési célok 
teljesüléséhez. 
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A Magyarországon keletkező állati 
eredetű melléktermékek és hulladékok 
begyűjtéséről és kezeléséről kérdeztük 
a Greenpro Környezetvédelmi Zrt. 
új vezérigazgatóját, Bédi Attilát.

4 KÉRDÉS



zöldhulladék hallatán sokan a közterületen lévő 
parkokban, kertes házi övezetekben keletkező 
lekaszált fűre, gallyakra, ágnyesedékre gondol-
nak, pedig ez csak egy része a biológiailag le-

bomló hulladéknak, és jobbára nyáron és ősszel képződik. A 
nagy piacokon, üzemi konyhákban, vendéglátóhelyeken, 
szál lo dákban azonban egész évben folyamatosan nagy 
mennyiségben keletkezik növényi eredetű hulladék. Elméleti-
leg a zöldhulladékot elkülönítetten kellene gyűjteni, azonban 
az ellenőrzés hiánya miatt ezen hulladéktípus megfelelő ke-
zelése még kiforratlan Magyarországon. 

Sajnálatos módon az évente keletkező több millió tonna 
zöldhulladék egy része a kommunális hulladékba keverve ér-
kezik meg a hulladéklerakó telepekre. Itt a szerves anyagok-
ból – a levegőtől elzárva – a rothadási folyamatok során me-
tángáz szabadul fel. Ez az üvegházhatású gáz hússzor káro-
sabb a szén-dioxidnál. 

A jó megoldás e hulladékok külön gyűjtése és aerob kom-
posztálása lenne. Ennek során ugyanis csak annyi szén-di-
oxid jut a légkörbe, mint amennyit a haszonnövények fejlődé-
sük során megkötöttek. Ezáltal a szennyezési egyenleg zéró. 

A megfelelő hőmérséklet, páratartalom és oxigén biztosí-
tása mellett a mikroorganizmusok és a talajban lévő élőlé-
nyek bontási tevékenységének köszönhetően az érlelés, át-
alakulás után sötétbarna színű, darabos, földszerű, sok szer-
ves komponenst tartalmazó hasznos anyagot kapunk, amely 
táptalajként értékesíthető (pl. virágföld formájában). 

62  ÉTELTREND

SZERZŐ: INGREEN

A

ZÖLDHULLADÉKBÓL
                               ÉRTÉKES TÁPTALAJ 

A vendéglátóhelyeken, piacokon keletkező nyers zöldség-gyümölcs 
hulladék elkülönített gyűjtése, elszállítása, kezelése, majd értékes 
tápanyagokban gazdag komposztként való hasznosulása a talajvédelem 
és a légszennyezettség szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. 
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A Budapesten tevékenykedő Bioferet a piacokról és ven-
déglátóhelyekről szállítja el a zöldség-gyümölcs hulladékot, 
valamint a kávézaccot. Jelenleg 20–25 állandó partnerrel 
dolgoznak. Ez a szám lassan növekszik, mert a vendéglátó-
helyeket nehéz meggyőzni – a már említett ellenőrzés hiá-
nya miatt is – a hulladéktípus külön gyűjtésének és kom-
posztálásának fontosságáról. Általában azzal érvelnek, hogy 
kis mennyiség keletkezik, és ezzel nekik nem éri meg fog-
lalkozni. 

Pedig a Bioferet naponta több tonna zöldség-gyümölcs 
hulladékot gyűjt be szerződött partnereitől, ráadásul ennek a 
költsége a kommunális hulladék elszállításának nagyjából 
csak a felét teszi ki. Azaz pénzt is megtakaríthatnak a cégek, 
ha a környezetbarát megoldást, a komposztálást választják. 
Fodor Gyula, a cég kereskedelmi vezetője szerint ezt a nagy 
forgalmú éttermek közül néhányan már felismerték. Példa-
ként említett egy budai vendéglátóhelyet, ahonnan hetente 
15 db, egyenként 240 liternyi zöldség-gyümölcs hulladékot 

befogadó konténert szállítanak el. De akad olyan belvárosi 
kis kávézó is, ahol  1 hét alatt csak kávézaccal megtelik egy 
240 literes gyűjtőedény. 

Fodor Gyula tapasztalatai alapján a nagyobb vendéglátó-
helyeknél a költséghatékonyság a fő motiváció, míg a kiseb-
beknél a környezettudatosság iránti elkötelezettség.  

Óriási mennyiséget termelnek zöldhulladékból a budapesti 
piacok is, naponta 1-2 db 1100 literes konténer telik meg a 
romlott vagy el nem adott zöldségből, gyümölcsből. Sajnos 
sok üzemeltető még mindig kommunális hulladékként kezeli 
ezt a hulladéktípust. 

A Bioferet a felmatricázott gyűjtőedényt – mennyiségtől 
függően – akár naponta szállítja el partnereitől, de jellemző-
en heti 3-4 alkalommal gyűjti be azokat az autójuk körjárat-
ban.  

A zöldhulladékot a cég gyúrói telephelyére szállítják, ahol 
3–6 hónap alatt érik be a komposzt. A tervek szerint a táp-
anyagban gazdag komposztot virágföldként fogják értékesí-
teni.

A zöldhulladék ily módon történő feldolgozásával a zöld-
ség-gyümölcs hulladék nem kerül a kommunális hulladékba, 
nem szennyezi a környezetet, a biológiailag értékes anyag 
nem megy veszendőbe. A komposztálás a fenntarthatóságot 
és az anyagok természetes körforgását szolgálja.  A keletke-
ző minőségi táptalaj pedig hozzájárul a környezetpusztító 
műtrágyázás nélküli, minőségi élelmiszer-termeléshez. 



Fővárosi Közterület-fenn-
tartó (FKF) Nonprofit Zrt. 
köztudottan az a nagyvál-
lalat, amelyik a főváros 
hulladékgazdálkodásáért 

és köztisztaságáért felelős. Miközben 
azonban számos ezzel kapcsolatos 
tevékenységét végzi, folyamatosan be-
tartja a környezetvédelmi előírásokat, 
és megfelel az Európai Unió szigorú 
szabályainak, elveinek.

Évekkel ezelőtt a környezetvédelem 
égetően fontos ügyét oly módon is 
zász lajára tűzte, hogy felvette a kap-
csolatot a fővárosi nevelési-oktatási in-
tézményekkel, és felkínálta Környezet-
védelmi Oktatóprogram elnevezésű in-
gyenes szolgáltatását. Ennek keretében 
a cég Edukációs Csoportjának munka-
társai napi szinten látogatnak el óvo-
dákba, iskolákba, és interaktív foglalko-
zásokat, tanórákat, előadásokat tarta-
nak pedagógiai módszerek és óraváz-
latok alapján, az életkori sajátosságok 
figyelembevételével.

A tanórák témája természetesen min-
dig kötődik az FKF alaptevékenysé gei-

hez. Kiemelt jelentőségű a szelektív 
hulladékgyűjtés és az ehhez kapcsoló-
dó újrahasznosítás (ha pedig újrahasz-
nosítás, akkor a testvérfogalom: az új-
rahasználat körüljárása). Fontos kérdés 
a környezettudatosság, a környezet 
irán ti felelősség, a környezettudatos 
élet mód (amely messze túlmutat a hul-
ladékok kezelésén) tisztázása. Emellett 

az iskolák részéről újabban egyre na-
gyobb érdeklődésre tartanak számot a 
zöldhulladékokkal kapcsolatos teendők, 
azaz a komposztálás.

A repertoár bővíthető és bővül is, hi-
szen világunk, környezetünk folyton 
változik, és „dobja” az újabb és újabb 
kérdéseket, válaszokat, nehézségeket 
és megoldásokat. Nem árt, ha már az 
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Az egyik legnagyobb fővárosi közszolgáltató cég hosszú évek 
óta azt a nemes feladatot is magára vállalja, hogy az óvodákkal, 
iskolákkal karöltve részt vesz a tanításban, környezeti nevelésben, 
illetve minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a gyerekek, 
fiatalok életvitele, szemlélet- és gondolkodásmódja minél inkább 
barátságban legyen a környezettel, az élő és élettelen természettel.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS

    FKF MÓDRA 

HIRDETÉS



egészen kicsi gyermekeknél elkezdjük 
a közös munkát, mivel érezniük kell, 
hogy ők is a „nagy összefüggés” részei, 
azaz rajtuk is áll, hogyan halad tovább 
a világ sora.

Az FKF edukációs tevékenysége ré-
vén a tanításon kívül más módokon, 
egyéb programjaival is megszólítja a 
gyerekeket, fiatalokat. Kíváncsi arra, 
mennyire érzékenyek az őket körülvevő 
környezeti hatásokra, milyen megoldá-
si javaslataik vannak a globális méretű 
környezetszennyezésre, illetve milye-
nek az elképzeléseik egy számukra él-
hető világról. Erre kiváló lehetőség a 
2008 óta meghirdetett Gyermekrajz-pá-
lyázat, valamint a 2011-ben indult Szép-
írói pályázat, amelyeket mindig valami-
lyen tematika mentén ír ki a vállalat. 

Erre volt jó példa a tavalyi pályázatok 
közös címe, az Újrahasznált világ, amely-
lyel egyrészt arra irányították a kicsik 
és nagyok figyelmét, hogy a felesleges-
sé vált holmik nem feltétlenül kell, hogy 
hulladékként végezzék, használjuk eze-

ket másra, máshogy, akár kreatívan is. 
Másrészt ezzel a pályázati témával a 
fővárosban tavaly megnyílt két Szem-
léletformáló és Újrahasználati Közpon-
tot igyekeztek népszerűsíteni, amelyek 
egyik fő funkciója éppen az, hogy a meg-
unt, általunk már nem használt holmi-
kat adjuk be e központok valamelyi ké-
be, hadd használhassa még azokat vala-
ki más, akinek az pont megfelel.

Az idei gyermek- és ifjúsági pályáza-
tok A Hulladék-tengeren innen és túl cí-
met kapták, ami a figyelmet a Csendes-
óceánban úszó, gigantikus méretű sze-
métszigetre irányítja, és arra az elvre, 
miszerint „minden mindennel össze-
függ”. Ezt nevezhetjük akár pillangóha-
tásnak is – tehát ha itt eldobsz egy mű-
anyag flakont, az ott megjelenik, csak 
már sokkal nagyobb problémaként.

A pályázatokon óvodástól középis-
kolásig bárki részt vehet, és teret kap 
az is, aki csupán rajzolni szeretne, de az 
is, aki az íráskészségét mutatná meg 
inkább. A lényeg az, hogy minél több 
gyer mek, diák fejezze ki mondanivaló-
ját, gondolatait, érzéseit a Földünket 
nagyon is érintő kérdésekben.

Az Edukációs Csoport tanévhez köt-
hető programja a most már többéves 
hagyománnyal rendelkező ún. uzson-
násdoboz-projekt is, amelynek kereté-
ben minden első osztályos budapesti 
kisdiák FKF-es uzsonnásdobozt kap, 
egyéb ajándéktárgyak (pl. készségfej-
lesztő feladatgyűjtemény) kíséretében. 
A projekt üzenete természetesen szin-
tén a környezettudatos gondolkodást 
erősíti, a kis dobozzal ugyanis arra 
hív ja fel a gyerekek, családok figyelmét, 
hogy „ne csomagold túl az élel miszert, 
használj újrahasználható dobozt”, te-
hát a hulladék megelőzésére helyezi a 
hangsúlyt.

Mindezen programok népszerűsíté-
sében fontos szerepet vállal a cég gye-
rekprojektjeinek emblematikus figurá-
ja, Kuka Manó, aki mostanra már hét 
FKF-es gyermekoktató film főszereplő-
je is.

A „kukás cég” tehát átlépett a körein, 
felismerve, hogy XXI. századi nagyvál-
lalatként részt kell vennie a társadalmi 
felelősségvállalásban, a felnövő gene-
rációk szemléletének környezettuda-
tossá formálásában, mert egy magára 
valamit adó vállalat ezeket a szempon-
tokat nem hanyagolhatja el.

Bővebb információ: www.fkf.hu, 
szuk@fkf.hu, edukacio@fkf.hu
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BÁNYÁSZATI 
MELLÉKTERMÉKEK 
A FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁSBAN

Noha a bányászati melléktermékek látszólag veszélyforrásnak 
tűnnek, cikkünkben rámutatunk, hogy komoly lehetőségek rejlenek 
a másodlagos nyersanyagként való felhasználásukban – akár a 
mezőgazdaságban talajjavítóként alkalmazva. Felhasználásukkal, 
újrahasznosításukkal a környezeti kockázat is csökkenthető. 



apjainkban világszerte nő a természeti erőfor-
rások (ásványi nyersanyagok, talajok, vizek stb.) 
felmérésének, a fenntartható hasznosítási mó-
dok kidolgozásának és alkalmazásának a jelen-
tősége.

A nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok (homokok, ka-
vicsok, különböző kőzettípusok, agyagok, ipari ásványok) 
amellett, hogy az ipar alapanyagai, a mezőgazdasági terme-
lés színtereit is jelentik, ezáltal az élelmiszeriparral szoros 
kapcsolatban állnak. Sajnálatos módon a bányászati mellék-
termékek mint lehetséges másodnyersanyagok mezőgazda-
sági célú alkalmazása egyelőre csak a kísérleti szintnél tart, 
potenciálját alábecsülik. 

Üdvözlendő azonban, hogy egyre szélesebb körben foglal-
koznak a fenntartható nyersanyag-gazdálkodással. Európá-
ban főleg a körforgásos gazdaság kapcsán, de az ENSZ veze-
tésével globálisan is. 

A fenntartható nyersanyag-gazdálkodás attól válik izgal-
massá, hogy jobban hangsúlyozza a forrás oldalt, annak vé-
ges, illetve részben újrahasznosítható jellegét, akár életcik-
lus- és anyagáramlás-elemzésekre is építve. Utóbbiakhoz vi-
szont megfelelő adatokra és nyilvántartási rendszerre lenne 
szükség. 

Habár hazánkban számos oktató és kutató intézményben 
foglalkoznak a témakörrel, a fenntartható nyersanyag-gaz-

dálkodás koncepciója – amelyben az elsődleges és a másod-
lagos nyersanyagokkal együttesen foglalkoznak – egyelőre 
még kialakulóban van. 

A nyersanyagok helye és szerepe Európában
» Az Európai Bizottság a Nyersanyag-politikai Kezdeménye-

  zéssel (Raw Material Initiative, 2008) kinyilvánította a 
 nyersanyagok meghatározó szerepét Európában, és
 stratégiát állított fel a nyersanyag-hozzáférés javítása
 érdekében. 

» A Nyersanyagokra vonatkozó Európai Innovációs Partner-
 ség (European Innovation Partnership on Raw Materials 
 – EIP) a nyersanyagok konzultatív fóruma. Összehozza 
 az ipari  szektor, a közszolgáltatások, a tudományos
 élet és a  civil szervezetek képviselőit. 

» Az EIP Stratégiai Megvalósítási Terv (EIP SIP, 2013) hatá-
 rozza meg a konkrét célokat. Három pillére van:  techno-
 lógiai (pl. nyersanyagtermelés, -helyettesítés), nem tech-
 nológiai (pl. jogi keretek, ásványi nyersanyag keretrend-
 szer, EU nyersanyag-tudásbázis) és nemzetközi együtt-
 működés.

» Az EIP SIP egyik rendszeres monitoringjelentése a „Nyers-
 anyag Eredménytábla” (Raw Material Scoreboard),
 amely adatokat és információkat közöl a körforgásos
 gazdaság céljainak megvalósulásáról, arról, hogy mi-

N

Farkaslyuk bánya 
meddőhányójának környezete



 ként lehet a termékek, alapanyagok és erőforrások érté-
 két a lehető legtovább megőrizni a gazdaságban, a hul-
 ladék keletkezését pedig minimálisra csökkenteni. 
Magyarországon többek között az Ásványvagyon-hasznosí-
tási és Készletgazdálkodási Cselekvési Terv (2012) erősíti 
meg, hogy az állami tulajdonban lévő ásványkincsekkel tör-
ténő észszerű és fenntartható gazdálkodás mind az állam, 
mind a gazdaság és a társadalom közös érdeke. 

Bányameddő-nyilvántartás Magyarországon
Az Európai Bizottság a bányászati hulladék irányelvben1 elő-
írta a tagállamoknak, hogy vegyék nyilvántartásba azokat a 
bezárt és felhagyott bányászati hulladékkezelő létesítménye-
ket (BHKL), amelyek káros környezeti hatással bírnak, vagy 
komoly veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre.

A hazai GKM rendelet2 a bányafelügyelet hatáskörébe utal-
ta ezt a feladatot, valamint a környezeti kockázati kiértéke-
lést és a rangsorolást is. Ennek teljesítéséhez szükséges a 
bányászati hulladékkezelő létesítmények pontos elhelyezke-
désének és fizikai paramétereinek (geometria, mennyiség, 
anyagösszetétel) az ismerete.

 A BHKL nyilvántartásában 1027 objektum szerepel. Ezek-
ből 36 zagytározó, 991 meddőhányó. Az összes objektumot 

az EU-előírásnak megfelelően a Magyar Bányászati és Föld-
tani Szolgálat (MBFSZ) elődintézményei vizsgálták veszé-
lyesség és kockázat szempontjából is.

A BHKL nyilvántartása azonban még nincs lezárva. A 70-
es, 80-as években a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem el-
készítette a megyei kataszterező felméréseket (bányászati 
hulladékkezelő létesítmények felkutatása, áttekintő térképi 
és részletes helyszínrajzi megjelenítése). Ennek folytatása-
ként a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat a 80-as években el-
végezte azok vizsgálatát, minősítését és értékelését. Felszíni 
és fúrásos mintavételezésekkel, valamint a szemcseeloszlás, 
az agyag- és iszaptartalom meghatározása alapján készlet-
felmérés, minősítés és elvi hasznosítási javaslat készült. 

Napjainkban ennek az anyagnak a felhasználásával folyik 
a BHKL nyilvántartásának pontosítása, bővítése, ami segít 
egyrészt a veszélyesség megítélésében, másrészt a másod-
lagos nyersanyagként történő újrafelhasználásban is.

Ásványi nyersanyagok 
mezőgazdasági jelentősége
Számos ásványi nyersanyag alkalmas a talaj tulajdonságai-
nak (pl. szerkezetének, kémhatásának, víz- és tápanyag-gaz-
dálkodásának) módosítására, ezáltal – megfelelően alkal-
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1  2006/21/EK irányelv az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról – 
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0021&from=HU
 
2  14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről – https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0800014.gkm

Bányászati hulladékkezelő létesítmények (BHKL) nyilvántartása

BÁNYÁSZATI HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK – FORRÁSADATOK ÉS EREDMÉNYEK (2010–2016)

„2006/21/EK Bányászati Hulladék Direktíva teljesítése”

Bányaterületi 
adatbázis (2010)

Tájseb adatbázis (1996)
Központi  Földtani 

Hvatal adatbázis (1992)

Bányászati objektumok
háttéradatbázisa (2010)

publikus BHKL
Google, GIS (2012)

BHKL nyilvántartás
EU alaptábla (2012)

BHKL geokémia
metaadat (2015)

BHKL geokémia
laboreredmények (2016)

BHKL hasznosítás
(2016)

BHKL alapadatok
(2016)



TALAJJAVÍTÓ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA ÉS HATÁSUK A TALAJ TULAJDONSÁGAIRA

Nyersanyagcsoport Nyersanyagnév Kémhatás Vízháztartás Ionháztartás Szerkezet

Karbonátos kőzetek mészkő   

dolomit   

kréta   

márga   

Szervesanyag-
tartalmú kőzetek

alginit   

tőzeg   

lápföld   

lápi mész    

szén, lignit   

Nemesagyagok bentonitos nemesagyag  

kaolinos nemesagyag  

illites nemesagyag  

Vulkanitok zeolitos riolittufa   

kálitufa  

kálitrachit  

fonolit  

perlit  

Egyéb lösz    

gipsz  

anhidrit  

mazva – önmagukban is javítják a talaj termékenységét, 
egyes típusaik pedig növelik a műtrágyák hatékonyságát. A 
következőkben bemutatjuk a legfontosabb, hazánkban is elő-
forduló talajjavító ásványi nyersanyagokat.

A karbonátos kőzetek a savanyú talajok kémhatását semle-
ges irányba módosítják, miközben kalciumtartalmuk felsza-
badul. A kalcium elősegíti a talaj morzsás szerkezetének ki-
alakulását, ez lehetővé teszi a megfelelő levegő- és vízgaz-
dálkodást. A karbonátos kőzetek oldhatóságát, így felhasz-
nálhatóságát is javítja, ha azokat minél kisebb szemcsemére-
tűre őröljük. Ennek megfelelően talajjavítási célra a puha, por-
lódó kőzettípusok a legelőnyösebbek. A felhasználás szem-
pontjából idesorolhatjuk a lápi eredetű lápi meszet és a kar-
bonátos cementanyagú, finom szemcsés löszt is. A pH növe-
kedésével a CaCO3 oldhatósága romlik, így a lúgos kémhatá-
sú, szikes talajok esetén a gipsz (CaSO4) és vízmentes válto-
zata, az anhidrit használható a kalcium pótlására. 

A szervesanyag-tartalmú kőzetek hasznosíthatósága annak 

köszönhető, hogy szerves kolloidtartalmukból eredően javít-
ják a talaj szerkezetét, víz- és tápanyag-gazdálkodását. Első-
sorban humuszszegény homoktalajok javítására alkalmasak. 
A lebomlott algából és mállott vulkáni tufából kialakult alginit 
emellett agyagásványokat, illetve a növények számára fon-
tos makro- és mikroelemeket is nagy mennyiségben tartal-
maz.

A nemesagyagok főként a homoktalajok javítására alkalma-
sak. Mezőgazdasági hasznosítás szempontjából a bentonit 
tulajdonságai a legelőnyösebbek. A bentonit erősen duz za-
dóképes, így előnyösen befolyásolja a homoktalajok szerke-
zetét és vízgazdálkodását. Nagy adszorpciós és ioncserélő 
képessége a tápanyag-gazdálkodásban játszik fontos szere-
pet.

Egyes vulkanikus kőzetek is használhatók talajjavító anyag-
ként. A zeolitok szerkezete nanométeres nagyságrendű gyű-
rűkből, csatornákból áll, így belső felületükön képesek vizet 
és egyéb molekulákat megkötni. A levegő nedvességtartal-
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mát kis páratartalom esetén is fel tudják venni, viszont csak 
magas hőmérsékleten adják le. Növényvédő szerek, műtrá-
gyák hordozóanyagaként csökkentik a kimosódást. A perlit 
nagy víztartalmú, üveges szerkezetű kőzet, amely hevítés ha-
tására térfogatának 10–15-szeresére duzzad, így jó hő- és 
hangszigetelő hordozó- és szűrőanyaggá alakul. Talajhoz, 
komposzthoz keverve a gyökerek és a levegő számára átjár-
ható közeget biztosít, emellett javítja a talaj víztartó képessé-
gét.

Az MBFSZ jelenleg egy kutatási projekt keretében foglal-
kozik a talajjavító ásványi nyersanyagokkal. A projekt célja 
olyan térinformatikai adatbázis létrehozása, amely magában 
foglalja a talajjavító ásványi nyersanyagok potenciális hazai 
lelőhelyeit, valamint az egyes előfordulások minőségi és 
mennyiségi adatait.

COST-MINEA: bányászat az antroposzférában
A hagyományos bányászat során ásványi nyersanyagok he-
lyeződnek át a földfelszín alól – az ún. geoszférákból – az 
ember által lakott épített környezetbe, az ún. antroposzférába, 
amelyek hulladék formájában felhalmozódhatnak, és a jövő 
nyersanyagait jelenthetik. Tekintve az eddig felhalmozott, 

különböző típusú hulladékokban rejlő potenciált, jelenleg vi-
szonylag kevés információ áll rendelkezésre ezen másodla-
gos nyersanyagok felhasználhatóságáról.  

2016 márciusában indult el 26 ország együttműködésével 
a „Mining the European Anthroposphere” (MINEA) projekt, 
amelynek célja az emberiség által termelt hulladékok újra-
hasznosításának elősegítése, különös tekintettel az építési-
bontási hulladékokra, szeméttelepi hulladékokra, ipari és bá-
nyászati hulladékokra, valamint erőműi pernyére. A projekt 
keretében munkacsoportokba szerveződött kutatók vizsgál-
ják az egyes hulladéktípusok hasznosítási potenciálját, illet-
ve elkészítik a másodlagos nyersanyagok osztályozási rend-
szerének kidolgozását – az ENSZ ásványvagyon-osztályozá-
si rendszere szerint. A projektben az MBFSZ a bányameddők, 
illetve zagytározók értékelésével foglalkozik. 

(Felhasznált irodalom jegyzéke a szerkesztőségben.)
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A „Mining the European Anthroposphere” (MINEA) projektet a brüsz-
szeli székhelyű európai kutatást támogató COST (European 
Cooperation in Science and Technology) szervezete koordinálja, az 
anyagi támogatást az Európai Unió Horizon 2020 programja biztosít-
ja. Bővebben: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15115.
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A meddőhányók összterületének több mint felét a kő-

szénbányászathoz kapcsolódó meddőanyag adja, fenn-

maradó részét a kisebb kiterjedésű, ugyanakkor nagyszá-

mú kőbányászati, homok-, kavics- és agyagbányászati, il-

letve érces meddőhányók anyaga alkotja. A hazai zagy-

tározó létesítményekben tárolt meddőanyagok közül a 

vörösiszap mennyisége a legnagyobb.

A különböző típusú meddőanyagok (érces meddő, vö-

rösiszap, kőszénbányászati meddő) hasznosíthatóságá-

nak technológiai kérdéseivel kapcsolatban számos ta-

nulmány és publikáció született az elmúlt években. A 

vörösiszap legígéretesebb hasznosítási módja elemtar-

talmának (Ti, Fe, ritkaföldfémek) kinyerése lenne, azon-

ban a kioldási laborkísérletek és kohászati technológiák 

üzemi szintű megvalósítása eddig nem történt meg. A kő-

szénbányászati meddők anyagát elsősorban a törmelé-

kes üledékes kőzetek (agyag, márga, aleurit, homok) al-

kotják, ezért a széntartalom kinyerése mellett építőipa-

ri adalékanyag típusú nyersanyagok vehetők számításba 

(útépítési nyersanyag, bányaüregek tömedékelése, re-

kultiváció, mezőgazdasági és talajjavítási felhasználás, 

szilikátipari nyersanyag). A kő- és kavicsbányászati med-

dők anyagai szintén másodlagos építőanyagként vehe-

tők számításba.

Az MBFSZ elődintézményei 2010-től több téma kereté-

ben is vizsgálták a hazai meddőhányó és zagytározó léte-

sítmények állapotát, környezetre gyakorolt hatásukat és 

a meddőanyag anyagi minőségét. A ritkaföldfém-poten-

ciál kutatása során felmérték a hazai vörösiszap-tározók 

anyagát és a belőlük kinyerhető ritkaföldfémeket. A bá-

nyászati hulladékkezelő létesítmények felmérése kere-

tében pedig vörösiszap-, uránérces, fúróiszap-zagytáro-

zók, érces és kőszénbányászati meddőhányók felmérése 

történt meg. Az adatok beépültek az MBFSZ által fej-

lesztett BHKL nyilvántartásába.

 

MEDDŐANYAGOK ÉS HASZNOSÍTÁSI 
LEHETŐSÉGEIK MAGYARORSZÁGON

1. ÁBRA. ZAGYTÁROZÓK TERÜLETÉNEK MEGOSZ-
LÁSA AZ ÖSSZTERÜLETHEZ VISZONYÍTVA 
(A BHKL NYILVÁNTARTÁSA ALAPJÁN, %-BAN)

2. ÁBRA. MEDDŐHÁNYÓK TERÜLETÉNEK 
MEGOSZLÁSA AZ ÖSSZTERÜLETHEZ VISZONYÍTVA
(A BHKL NYILVÁNTARTÁSA ALAPJÁN, %-BAN)

3. ÁBRA. A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG KONCEPCIÓ -
JÁBA ILLESZTETT MEGLÉVŐ ÉS FOLYAMATOSAN 
KÉPZŐDŐ BÁNYAMEDDŐK, ILLETVE ZAGYTÁROZÓK
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Az elektromos és elektronikai hulladé-
kokon belül speciális szegmenst képvi-
sel a leselejtezett fényforrások és vilá-
gítótestek kezelése. Ezek a hulladékok 
– veszélyes, a környezetre ártalmas 
összetevőik miatt – nem gyűjthetők 
ugyanazon konténerekben, mint az ál-
talános elektromos és elektronikai hul-
ladékok. Az energiatakarékos izzók, 
fénycsövek ugyanis kis mennyiségben 
(1-2 mg típustól, gyártási évtől függő-
en) higanyt tartalmaznak. Mivel a lám-
pahulladékok fő alkotórésze az üveg, 
ezért ügyelni kell arra, hogy a begyűjtés 
ép állapotban, törés nélkül történjen. 

Magyarországon e hulladéktípus be-

gyűjtésének és kezelésének koordiná-
cióját az Electro-Coord Magyarország 
Nonprofit Kft. látja el. A 2004-ben lét-
rejött társaság a visszagyűjtéshez egy 
komplex, az egész országot lefedő – fo-
lyamatosan bővülő – logisztikai rend-
szert épített ki. Jelenleg 14 ezer ponton 
20 ezer gyűjtőedény fogadja az ingye-
nesen leadható lámpahulladékot. Gya-
korlatilag az ország összes kiskereske-
delemmel foglalkozó üzlete, villamossá-
gi nagy kereskedése, veszélyeshulladék-
gyűjtő vál lalkozása és szelektíven gyűj-
tő önkormányzata részt vesz a begyűj-
tésben. Ennek eredményeképp 2016-ban 
összesen több mint 550 tonna leselej-

tezett lámpahulladék került szelektíven 
begyűjtésre és hasznosításra, ami több 
mint 4,4 millió darab leselejtezett fény-
forrást jelent. 2017 júliusában pedig már 
elérték a 2 millió darabot.

Magyarországon az elektromos és 
elektronikus berendezésekkel kapcso-
latos hulladékgazdálkodási tevékeny-
ségekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. 
rendelet állapítja meg a gyártók kötele-
zettségeire vonatkozó részletes szabá-
lyokat. Ebben a minimális visszagyűj-
tésen túl a minimálisan elérendő újra-
hasznosítási rátát is meghatározták, 
amelyet 80%-ban állapítottak meg. Az 
Electro-Coord feladata kiterjed a hasz-
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A LÁMPAHULLADÉK                           
HASZNOSÍTÁSA

Az Európai Unió előírja a tagállamok számára a veszélyes hulladéknak minősülő 
használt fényforrások és lámpatestek feldolgozását és a bennük lévő nehézfémek 
ártalmatlanítását. Ahhoz, hogy ez minél nagyobb mértékben megvalósulhasson, 
a hulladéktípus visszagyűjtésére célszámot határozott meg, ami minimálisan 40%. 
Magyarországon 2016-ban az eladott lámpáknak már a 60%-át visszagyűjtötték 
és feldolgozták– azonban még ezen is lehetne javítani.



nált fénycsövek feldolgozására is an-
nak érdekében, hogy ez az elvárt újra-
hasznosítási arány biztosított legyen. 
A 2012-ben átadott mezőkovácsházi 
feldolgozóüzemükben – évi 600 tonnát 
meghaladó mennyiségben – automati-
zált technológiával bontják szét a fény-
csöveket, és különítik el az azokban ta-
lálható, emberre veszélyes higanyt. 

A fényforráshulladék hasznosítása 
több lépésben történik. A lámpákat elő-
ször beadagolják a búravéglevágó egy-
ségbe, ahol mindkét végüket leválaszt-
ják. A lám  pavégek, amelyek vas- és 
alumíniumhulladékok, gyűjtőkonténer-
be kerül nek, majd fémfeldolgozóknak 
és kohóknak értékesítik. A búratesteket 
ezután kifújják, és az így keletkező fény-
port gyűjtőedényekbe rakják. 

Ezt követően a búratesteket a bú ra-
törőben törik, koptatják, ennek során az 
üvegcserép elveszíti maradék veszé-
lyes anyag-tartalmát is. A tiszta üvegcse-
rép gyűjtőedénybe, majd a fényforrás-
gyárak üzemeibe kerül alapanyagként.

A térvilágításban használatos higany-
,nátrium- és fémhalogén lámpákat egy 
processzornak nevezett gép segítségé-
vel bontják, amely az elliptikus és cső-
búrákat töri, zúzza, majd a bennük lévő 
égőtestet kicsípi és szortírozza, az áll-
ványt és a fejeket pedig a fémhulladék-
gyűjtőbe juttatja el. 

Ezekkel a technológiákkal az egyenes 
fénycsövek esetében 97%-os, az ener-
giatakarékos lámpák esetében 60%-os 
az újrahasznosítás aránya, tehát a sú-
lyozott átlagot nézve 86% az a mennyi-
ség, amely hasznosításra kerül, és 14% 
az, amit környezetkímélő módon lera-
kókban ártalmatlanítanak. 

A LED lámpákból keletkező hulladék 
mennyisége még csekély (0,5–1 ton-
na/év). Az első generációs LED lámpák 
nagy mennyiségben tartalmaztak alu-
míniumot – a túlmelegedés elleni hűtő-
bordák készültek ebből –, amelyet azon-

ban idővel műanyagra váltottak a gyár-
tók. A bennük lévő elektronikát egysze-
rűsítették, ezáltal mára újrahasznosít-
hatóságuknak az aránya is lecsökkent 
(mintegy 12%-ra). Mivel a LED-ek – a 
gyorsan változó technológiai fejlesz-
tések miatt – nem szabványosítottak, 
ezért jelenleg nem gépesíthető a hulla-
dék feldolgozása. Hosszú élettartamuk-
ból fakadóan környezetbarátak, de az 
újrahasznosíthatóság érdekében még 
sok fejlesztés vár ezekre a termékekre. 

Habár a Magyarországon eladott lám-

pák 60%-át már visszagyűjtik – jócskán 
meghaladva az EU által elvárt mennyi-
séget –, az Electro-Coord szakemberei 
nem állnak meg itt. Szeretnék elérni, 
hogy 2019-re ez az arány elérje a 75%-
ot. Ezt a célt szolgálja legfrissebb, júli-
usban indult kampányuk is, amely a 
„Közös érdek a lámpahulladék szelek-
tív gyűjtése” nevet kapta, és a használt 
fényforrások és lámpatestek elkülöní-
tett gyűjtésének jelentőségére hívja fel 
mind a villanyszerelők, mind a lakosság 
figyelmét. 
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A KORMÁNYRENDELET HATÁLYA ALÁ 
TARTOZÓ TERMÉKEK: 
1. FÉNYFORRÁSOK

» Fénycsövek: lakás-, fürdőszoba-, irodamegvilágítás stb.

 – Energiatakarékos, kompakt fénycső

 – Különböző alakú fénycsövek: főleg rúd alakú, egyenes 

» Nagy nyomású gázkisüléses elven működő lámpák: utca-, térvilágítás stb. 

 – Higanylámpa

 – Nátriumlámpa

 – Fémhalogén lámpa

 – Speciális nagy nyomású gázkisüléses elven működő lámpa 

2. LÁMPATESTEK

» Gázkisüléses elven működő fényforrással működő lámpatestek: 

 – Fénycsővel működő lámpatestek – kompakt fénycsöves és egyéb 
  fénycsővel szerelt lámpatestek valamennyi típusa 

 – Nagy nyomású gázkisüléses elven működő lámpával működő lámpatestek 

 – Indukciós lámpával üzemelő lámpatestek 

» Elemlámpák 

» LED Retrofit lámpák 

» LED-es lámpatestek 

A normál izzók, a halogénizzók és a háztartásban használt lámpatestek nem 
tartoznak a kormányrendelet hatálya alá. 

A CIKK MEGJELENÉSÉT AZ
ELECTRO-COORD MAGYARORSZÁG 

NONPROFIT KFT. TÁMOGATTA



ÖSSZEÁLLÍTOTTA: INGREEN  

TE SZEMETED, Ő SZEMETE 

   – MI SZEMETÜNK
Az illegális hulladékelhelyezés mértéke – a figyelmeztető, hatósági 
szankciókat felsoroló táblák ellenére – nem csökkent, sőt akadnak, 
akik szerint a hulladéktörvény legutóbbi módosítása további növekedést 
eredményezhet. Kíváncsiak voltunk, hogyan látják az érintett szervek 
és állami cégek ezt a rendkívül összetett problémát.
Kinek a feladata az illegálisan elhelyezett hulladék elszállíttatása 
és megfelelő kezelése?



Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., 
sajtóosztály
Az illegálisan elhelyezett, elhagyott hulladék elszállíttatása 
és megfelelő kezelése annak a kötelessége, akinek az ingat-
lanán található a hulladék. Amennyiben ez közterület, akkor 
a feladat elvégzése az adott település önkormányzatának 
kötelezettsége.

A jogszabály szerint az ingatlanon ellenőrizetlen körülmé-
nyek között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítása 
és kezelése a hulladék tulajdonosát, korábbi birtokosát ter-
heli, illetve ha ezt a kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy 
nem állapítható meg a felelős, akkor végső soron az ingatlan-
használót. [Lásd a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-
vény (Ht.) 61. § (2)-(3) bekezdéseit.]

Közterület esetében a hulladék elszállítása és kezelése, 
ezzel a köztisztaság biztosítása a települési önkormányzat-
nak a Ht. mellett a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Ötv.) is meghatározott 
feladata, amelyhez igénybe veheti a közszolgáltatót is, fel-
téve, hogy erre a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási szerződése kiterjed [Ht. 42. § (1) be-
kezdés e) pont és 61. § (4) bekezdés].

Ennek alapján, amennyiben a közszolgáltatónak a telepü-
lési önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződése 
erre kiterjed, köteles a szerződés keretében elszállítani a hul-
ladékot, amelyre vagy az önkormányzat kéri fel a közszolgál-
tatót, vagy saját maga végzi el a szerződés keretében. Az ön-
kormányzat dönti el, hogy mikor tesz lépéseket az illegális 
hulladék felszámolására (erre nincs jogszabály, kivéve kör-
nyezetvédelmi hatósági kötelezés esetén).

A költségeket az fizeti meg, aki az elszállításra köteles.

Budapest Főváros XIV. kerület 
Zugló Önkormányzata, 
Szabó Rebeka alpolgármester
Ahogy Budapest más kerületeiben, úgy sajnos Zuglóban is 
gyakori a hulladék illegális elhelyezése. Leggyakrabban épí-
tési törmeléktől, régi bútoroktól és veszélyes hulladéknak 
számító műszaki eszközöktől válnak meg ily módon az ál-
lampolgárok, de szinte mindenféle kommunális szeméttel is 
találkozhatunk közterületen. A tapasztalatunk az, hogy az 
emberek akár más kerületekből és az agglomerációból is át-
szállítják teherautókkal Zuglóba a hulladékot, hogy itt a kerü-
let zöld területein, a beépítetlen kerületrészeken szabadulja-
nak meg a rakománytól. A másik ,,gócpont” az FKF Zrt. által 

kihelyezett szelektív gyűjtők környéke, azok mellé is gyakran 
raknak le nem újrahasznosítható, nem a gyűjtőedényekbe 
való hulladékot.

A közterületen illegálisan elhelyezett hulladékot a közterü-
let tulajdonosának kell eltakarítani. Ez a tulajdonos a XIV. ke-
rület esetében lehet a főváros (BKK) vagy a zuglói önkor-
mányzat. A szelektív gyűjtők és azok környékének rendben 
tartása az FKF Zrt. feladata.  

A helyi lakosoknak, lakossági bejelentéseknek nagy szere-
pük van az illegális lerakóhelyek feltérképezésében és fel-
számolásában. Amennyiben a lakók a kerület kezelésében 
lévő közterülettel kapcsolatban tesznek bejelentést, az ön-
kormányzat intézkedik a takarításról.

Sajnos, amennyiben nincs tettenérés, nem lehet kideríteni 
a hulladékot illegálisan elhagyó személyét, nincs mód a bír-
ságolásra, a takarítás költségeinek kiszámlázására, úgy az 
eltakarítást a közterület tulajdonosa (a főváros vagy a kerü-
leti önkormányzat) fizeti, azaz tulajdonképpen adófizetői 
pénzből kell megtisztítani az utakat, tereket, parkokat. 

A kerületi önkormányzat kezelésében és fenntartásában 
lévő területekről a veszélyesnek nem minősülő illegális hulla-
dékok elszállítására 2016-ban kb. nettó 12,5 millió forintot 
költöttünk (amelyben nem szerepelt a zöldhulladékok költ-
sége). 2017. július 1-ig a veszélyesnek nem minősülő illegá-
lis hulladékok elszállítására már nettó 12,4 millió forintot 
for dítottunk. (Az összeg tartalmazza a lerakóhelyi díjakat és 
egyéb kezelési költségeket is.) 

Ha nem lenne illegálisan elhagyott hulladék, a takarításra 
fordított pénz fejlesztést, beruházást, felújítást szolgálhatna, 
tehát a szabálysértők az egész lakóközösséget – így saját 
magukat is – megkárosítják.

Tapasztalatunk szerint az egyetlen célravezető eszköz a 
tettenérés, mert így a bírságolás mellett arra is van esély, 
hogy a hulladékot az illegálisan elhelyezővel összeszedes-
sék és elvitessék. Egyéb esetben rendkívül nehéz a cselek-
mény bizonyítása, a felelősségre vonás, és a kiszabható bír-
ságnak önmagában nincs visszatartó ereje. A tettenérésben 
nagy segítséget jelentenek a közterületen elhelyezett kame-
rák, de hatékony a folyamatos járőrözés is.

Zuglóban az önkormányzati rendészet az a szervezet, 
amelynek tagjai rendszeresen járőröznek, és kiemelten figye-
lik azokat a területeket, ahol gyakori a hulladék illegális elhe-
lyezése. Tavaly ilyen cselekmény miatt 139-szer intézkedtek 
a kerületben a rendészek, ebből 121 tettenérés volt, 73 eset-
ben szabtak ki helyszíni bírságot, 66 elkövetővel szemben 
pedig szabálysértési eljárás indult. A hulladék illegális elhe-
lyezése miatt kiszabott bírságok összege 2016-ban 1,5 millió 
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forint volt. Sajnos idén sem csökkent ez a tendencia. 2017 
első félévében 74 intézkedésből 60 volt tettenérés, 35 eset 
zárult feljelentéssel, és a helyszíni bírság összege hat hónap 
alatt 765 ezer forintot tett ki. A rendészek – amennyiben in-
dokoltnak tartják – segítséget kérnek és kapnak a kerületi 
rendőröktől. (A Zuglói Önkormányzati Rendészet két tagja 
kapta meg márciusban az FKF Zrt. Aranyseprű díját azért, 
mert tavaly decemberben illegális hulladéklerakást akadá-
lyoztak meg az M3-as autópálya bevezetőjénél, a Kacsóh 
Pongrác úton. Az intézkedés közben az elkövető meg is tá-
madta a két rendészt.)

A rendészet szoros együttműködésben dolgozik a kerületi 
rendőrséggel, így szükség esetén a két szervezet munkatár-
sai közösen lépnek fel az elkövetőkkel szemben. 

A tettesek megbüntetése mellett igyekszünk folyamato-
san foglalkoz ni a megelőző kommunikációval, szemléletfor-
málással is. Hosszabb távon az egyetlen megoldás az, ha az 
emberek végre megértik, környezetüknek és saját maguknak 
is kárt okoznak a hulladékok illegális elhelyezésével.

A veszélyesnek minősülő hulladékok elszállítása 2016-ban 
nettó 437 ezer forintba, idén ugyanezen hulladékok elszál-
lítása és ártalmatlanítása eddig kb. nettó 340 ezer forintba 
került.  

MÁV Zrt. Környezetvédelmi Iroda, 
dr. Wégner Krisztina 
A magyar jogszabály e kérdésben egyértelmű: az ingatlan 
tulajdonosának a felelőssége a saját területén lévő hulladék 
megfelelő kezelése. Tehát a MÁV Zrt.-nek a 7500 kilométer 
hosszú pályahálózaton és több ezer ingatlanon van ilyen fe-
lelőssége, függetlenül attól, hogy nem a társaság által ter-
melt szemétről beszélünk. Természetesen, ha a saját hulla-

dékunkról van szó, azt szigorú szabályok szerint, a törvényi 
kötelezettségünknek megfelelően gyűjtjük, kezeltetjük, azon-
ban az illegálisan elhelyezett hulladék esetén is igyekszünk 
még azelőtt lépni, hogy erre felszólítás érkezne az önkor-
mányzat vagy a környezetvédelmi hatóság részéről, de ez 
szélmalomharc.

A MÁV esetében sajnos az adott terület bérlője vagy is-
meretlen személyek is gyakran helyeznek el hulladékot ille-
gálisan, mivel sok a nyitott ingatlanunk a vasúti működés-
ből adódóan. Ilyenkor annyit tehetünk, hogy kitakaríttatjuk 
a területet. A hulladék valós tulajdonosának kilétét ugyanis 
nagyon nehéz megállapítani, bizonyítani. Ebben a jelenlegi 
törvény nem nyújt sok segítséget.

A legutóbbi ilyen akcióra Budapest XIV. kerületében került 
sor. Az egyik bérlő, akivel szemben még bírósági eljárás van 
folyamatban, nagy mennyiségű hulladékot helyezett el a 
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Rákospatak utca Zuglóban. 
A felső képen a terület az ott hagyott illegális 

hulladékkal szennyezve, lent a megtisztított terület

Fotók: MÁV Zrt. 
Kommunikációs Igazgatóság / 
Soós Botond

Fotó: Képszerkesztőség



MÁV-tól bérelt területen. Nem vártuk meg az eljárás végét, 
hanem saját költségen elvitettük a mintegy 10 ezer köbmé-
ternyi hulladékot egy erre engedéllyel rendelkező céggel. A 
MÁV-nak ez kb. 100 millió forintjába került, és 3 hetet vett 
igénybe a takarítás. Bár ez egy nagy szemétlerakat volt, de 
2–5 millió forintos tételek havi szinten keletkeznek, miköz-
ben ezt az összeget a vasútvonalak, állomások fejlesztésére 
is el lehetne költeni. A szennyező pedig pont ennyi költségtől 
mentesül, ami valóban igazságtalan helyzet.

Nemrégiben a XIV. kerületi önkormányzattal együttműköd-
ve egy másik illegális hulladéklerakatot is felszámoltunk, 
ami rámutatott a probléma egy további – szociális – aspektu-
sára is. A területen ugyanis hajléktalanok élnek, ezért az ön-
kormányzat szociális munkások bevonásával segítette a te-
rület megtisztítását. Ez egyébként másfél hétig tartott, és 3,5 
millió forintba került. A garázssor mögé behordott hul ladék 
eredeti tulajdonosa megállapíthatatlan volt, a terület pedig itt 
is lezárhatatlan. A takarítás óta a polgárőrök gyakrabban jár-
őröznek azon a környéken, elkeserítő, hogy ennek ellenére 
egy hétre rá már újra odahordták a szemetet.

Jelenleg nincs olyan gazdaságos megoldás, amellyel fo-
lyamatosan védetté tudnánk tenni ezeket a nyitott szakaszo-
kat. Ha ugyanis ki szeretnénk építeni egy korrekt, a tettes be-
azonosítására is alkalmas megfigyelőrendszert, akkor két 
dologgal szembesülünk. Egyrészt a kiépítés és üzemeltetés 
költségeivel, másrészt azzal, hogy egyszerre kis mennyiség-
ben hordják oda a szemetet, szabálysértési határérték alatt, 
így még feljelentést is nehéz tenni.

E két példából is látszik, hogy az illegális hulladékelhelye-
zés problémája igen összetett, amit csak az érintettek – álla-
mi szervek, hatóságok, önkormányzatok, cégek – összefogá-
sával lehet megoldani (legalább részlegesen). Ebben a MÁV 
kész magára vállalni a kezdeményezést, és a folyamat élére 
állni. (Lásd interjúnkat a 16. oldalon.)

Összességében úgy látjuk, hogy a jelenlegi jogszabályi 
környezetben tehetetlenek vagyunk, és olyasmiért fizetünk, 
ami nem a mi költségünk kellene, hogy legyen, miközben a 
megítélésünket is rontja a mások szemete. Ezért kezdemé-
nyezünk a témában együttműködést, közös gondolkodást.

Az illegális hulladékelhagyás kezelésére köthetünk keret-
szerződéseket, amit meg is teszünk, de a nagyobb mennyisé-
gű hulladékokra önálló eljárásokat kell kidolgoznunk, és ez 

időigényes folyamat. A keretszerződések célja épp az, hogy 
gyorsan reagálhassunk a kisebb mennyiségű hulladékokra. 
Szerencsére a hulladékos piacon vannak korrekt, jó cégek, 
amelyek tudnak ajánlatokat adni. Szemben a közszolgálta-
tókkal, amelyekkel nem köthetünk ilyen szerződéseket. A je-
lenlegi jogszabály szerint ugyanis minket – mint gazdasági 
társaságot, amely a területükön helyezkedik el – abban az 
esetben szolgálhatnak ki, ha kommunális hulladékról van 
szó, de az illegálisan keletkező hulladék kezelésére nem tud-
nak velünk szerződni.

A MÁV feladatának érzi, hogy a többi érintettel közösen ke-
ressen megoldást az illegális hulladékelhelyezés mérséklé-
sére. A teljes megszüntethetőségben nem hiszünk, de hogy 
jelentős javulást lehessen elérni, abban a vasúttársaság min-
denképpen partner.
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A CIKK MEGJELENÉSÉT A
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 

NONPROFIT ZRT. TÁMOGATTA

Fotó: MÁV Zrt. 
Kommunikációs Igazgatóság / 
Soós Botond

Szemétszedés 
a körvasút mentén
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NAPELEMEK 
A VAGONOKON
Az indiai kormány elhatározta, hogy megpróbálják környezetkí-
mélőbbé tenni az ország hatalmas vasúti hálózatát, amelyen na-
ponta 23 millió ember utazik. Ennek első lépéseként üzembe he-
lyezik az első napelemekkel felszerelt vonatot Újdelhi elővárosi 
vasúti hálózatában. A szerelvényt egy 1600 lóerős Diesel Electric 
Multiple Unit (DEMU) mozdony húzza, mögötte minden egyes 
vasúti kocsiba energia-visszanyerő akkumulátort építettek be, 
tetejükre pedig egyenként 16 db napelempanelt szereltek fel. 
A megtermelt évi 7200 kilowatt villamos energiát a vasúti ko-
csik belső megvilágítására, ventilátorok működtetésére és egyéb 
elektromos rendszerek áramellátására fordítják. Reményeik sze-
rint a szerelvény így évente 21 ezer liter dízelüzemanyagot fog 
megtakarítani, vasúti kocsinként pedig 9 tonnával csökken a 
szén-dioxid-kibocsátás.

A budapesti Vizes Világbajnokság ideje alatt a két szurkolói zóna – az óriáski-
vetítőkön közvetített mérkőzések mellett – színes programokkal, food truck 
udvarral várta az átlagosan napi 21 ezer szurkolót. A vb szervezői azonban 
nemcsak a szórakoztatásra, hanem a környezet védelmére is kiemelt figyelmet 
fordítottak. Tették ezt a 2009 óta rendezvényzöldítéssel is foglalkozó Zöldöve-
zet Társulás segítségével, amelynek felkészült takarítócsapata azon dolgozott, 
hogy minimálisra csökkentse a szurkolói zónák ökológiai lábnyomát. Mivel a 
vendéglátás a rendezvények legnagyobb hulladéktermelője, ezért a food truck 
udvarban keletkező hulladék szelektív gyűjtése volt az egyik legfontosabb 
feladat. A Zöldövezet Társulás saját hulladékgyűjtő infrastruktúrával rendelke-
zik, amelyben a komposztálható, lebomló anyagok is helyet kaptak. Utóbbira 
azért volt szükség, mert a food truck udvarokban már kötelezően csak PLA-ból 
(kukoricakeményítőből) készült poharakat lehetett használni, amelyek ipari 
komposztálási körülmények között lebomlanak. Emellett nagy mennyiségű, 
a takarítócsapat által tisztára válogatott karton-, fólia-, alu- és üveghulladék 
került átadásra a Zöldövezet szerződött partnereinek.

PANORÁMA

KÖRNYEZETVÉDELEM A VIZES 
VILÁGBAJNOKSÁGON



LÉGKÖRMELEGÍTŐ 
KLÍMÁK
Egyes pesszimista becslések szerint az 
évszázad végéig 4-5 °C-kal emelkedhet 
a Föld átlaghőmérséklete, de még az 
optimista előrejelzések is 2 °C-kal számol-
nak. A felmelegedés mértéke azonban akár 
20–25%-kal is csökkenthető lenne hatéko-
nyabb és klímabarát légkondicionáló berende-
zések használatával – derül ki a Lawrence Berkeley 
National Laboratory tanulmányából. Kizárólag a készülékek hatékonyságának javításával és kevésbé klímakárosító hűtőközeg 
alkalmazásával 89,7 gigatonnával lehetne visszafogni a globális üvegházgáz-kibocsátást. A légkondicionáló berendezésekben 
jelenleg elterjedt HFC (fluorozott szénhidrogén) hűtőközeg ugyan nem károsítja az ózonréteget, mint a korábban használt 
CFC (klórozott-fluorozott szénhidrogén), de sokszorosan nagyobb hatása van a felmelegedésre, mint a szén-dioxidnak. 
A hatékonyság 30%-os javításával pedig 2030-ban 1500 villamos erőművel kevesebbre lenne szükség világszerte. 
A cselekvés szükségességét nyomatékosítják azok az előrejelzések is, amelyek szerint 2050-ig Ázsia és Afrika fejlődő gazda-
ságú országaiban 1,5 milliárddal nőhet a légkondicionálók száma.
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TÉNYLEG SZUPER 
A „SUPERFOOD”? 
A kifejezést napjainkban a különböző gasztrotrendek 
térhódításának köszönhetően egyre gyakrabban halljuk – 
de vajon tudjuk-e, mit takar? A közbeszédben a különösen 
egészséges és tápláló(nak gondolt) ételek szinonimájaként 
használatos, azonban Magyarországon már attól „superfood” 
egy termék, ha egzotikus helyről származik, és drága (pl. 
chia mag, goji bogyó, kesudió, quinoa). Erre a disszonanciára 
kívánta felhívni a fogyasztók figyelmét a Felelős Gasztrohős 
Alapítvány, amikor összehasonlította a divatos, külföldről 
érkező superfoodokat és magyar megfelelőiket. Kiderült, hogy 
a hazánkban termő alapanyagok sok esetben vitamin- és/vagy 
rosttartalomban is jobbak. Például a csipkebogyó C-vitamin-
tartalma 22-szerese a goji bogyóénak, míg a napraforgómag 
E-vitamin-tartalma 33-szorosa a kesudióénak (ami csupán 
1 mg/100 g). A hazai hajdina rosttartalma pedig pontosan 
megegyezik az oly népszerű quinoáival. Ráadásul annak 
származási helye a távoli Peru, Bolívia vagy Chile.

PANORÁMA

A VILÁG TÖBB RÉSZÉN 
HADAT ÜZENTEK 
A NEJLONSZATYROKNAK
Nyár elejétől egyetlen nagy-britanniai Tesco áruház 
pénztáránál sem kapható műanyag bevásárlótáska. 
A cég úgy döntött, hogy leállítja a kis műanyag szaty-
rok eladását, helyette 94%-ban hasznosítható anya-
gokból készülő táskákat kínálnak a vevőknek. 
Kenyában augusztusban lépett életbe a világ egyik 
legszigorúbb szabályozása, amely szerint a  mű-
anyag zacskók árusítása, gyártása és használata 
is 38 ezer dolláros bírsággal vagy akár 4 év bör-
tönnel büntethető.
Belgiumban pedig szeptember elején vezet-
tek be tilalmat a pénztáraknál kapható el-
dobható vagy egyszer használatos bevásár-
lószatyrokra. Igaz, az ömlesztett élelmi-
szerekhez kínált zacskókra nem vonatko-
zik a szabályozás. 
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EUGIC 2017 BUDAPEST
Vajon a közösség, az átgondolt településtervezés, a zöld inf-
rastruktúra és az ökoszisztéma-szolgáltatások hogyan segít-
hetik a városokat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazko-
dásban, és hogyan járulnak hozzá a globális éghajlat szabá-
lyozásához? Ezek olyan kihívások, amelyekkel a városoknak 
itthon és globálisan is szembe kell nézniük. 

Szerencsére vannak olyan fejlesztések, amelyek minta-
ként szolgálhatnak. 2017. november 29–30-án Budapesten 
rendezik meg az EUGIC 2017-et, a 2. Európai Városi Zöld Inf-
rastruktúra Konferenciát, ahol nemzetközi szakértők osztják 
meg természetalapú megoldásaikat, tapasztalataikat az ér-
deklődőkkel. Többek között ellátogat Angliából Budapestre 
Gary Grant tanácsadó, akinek projektjei közé tartozik a lon-
doni olimpiai park biológiai sokféleséggel kapcsolatos ak-
cióterve, a Whitehill-Bordon Eco Town és a Lend Lease HQ 
Roof Garden. De itt lesz a milánói „Bosco Verticale” agronó-
miai és tájképtanácsadója, tájtervezője, Laura Gatti is.
Honlap: http://eugic.events/conference-programme/
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BioSzentandrás mára Abaúj térség legkereset-

tebb „terméke” lett. Miért és hogyan kezdő-

dött a munka?

Hernádszentandrás és a térség a 90-es években el ké pesztő 
lejtmenetbe került. Szétesett a korábbi struktúra, és 
Abaúj az ország halmozottan hátrányos helyzetű térségei 
között találta magát. Sok szellemtelepülés szü  letett ekko-
riban, mi pedig nem akartunk erre a sorsra jutni.

2006-tól kezdtük el feltárni, hogy mi és hol esett szét, és 
fogódzókat kerestünk a közösségen belül. A település 
kiváló mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, ezért 
ebbe az irányba indultunk el. Az első évek a közösség-
építésről szóltak, arról, hogy egymásra találjanak azok a 
helyi szereplők, akik még itt maradtak.

Mit gondol, mit csináltak önök jobban, mint 

más települések?

Felmértük – és sajnos a legtöbb közösség ezt az utat 
nem járja végig –, hogy amennyi idő alatt széthullik egy 
közösség, legalább annyi időbe telik újraépíteni azt. 
Ezért nemcsak szakmailag kell egy folyamatot felépíteni, 
hanem emberileg is. Lehet felfelé kritikát megfogalmaz-
ni, de amíg önmagunkon nem változtatunk, és a saját 
attitűdünk bénítja meg az előrejutást, addig ne várjunk a 
közösség, a település vagy akár az ország vezetésétől se 
mást. Farizeus magatartás ez a fölfelé szidás, ha mi nem 
teszünk hozzá helyi megoldást és energiákat. 
Hiszen csak nagy szinergiának, folyamatok egymással 
való kölcsönhatásának lehet az eredménye egy tenden-
cia megfordítása. 

Hol tartanak most?

Egymásra épülő fejlesztésekkel jutottunk el oda, hogy 
egy talpalatnyi földterületből mára 2,5 hektáros gazda-
ság lett. Van melegházunk, öntözőrendszerünk, feldol-
gozó kisüzemünk, kialakultak a hűtési kapacitások. 
Igyekeztünk BioSzentandrást márkává fejleszteni, és 
olyan termékpalettát kialakítani, amire a gaszt ropart-
nereink igényt tartanak. A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy sokkal biztonságosabb úgy működtetni egy 
rendszert, ha tudjuk, a megtermelt árura van vevő. 
A friss termékekre, amelyek nemcsak szezonális, hanem 
akár melegházi kultúrák is lehetnek, ráépült a feldolgo-
zott termékek szintje. Vannak fűszernövényeink és 
kéz művestermékeink is, ezek főleg levendulaalapúak. 
A jelen és a következő időszak az ökoturisztikai szolgál-
tatások feltételrendszerének kiépítéséről szól. A min-
dennapokban BioSzentandrást áthatja fő küldetése, a 
szemléletformálás kiemelten fontos ügye.
Az induláskor 5-6 évet adtunk magunknak arra, hogy 
rentábilissá tegyük a rendszert, és piacképes fizetést 
adhassunk a dolgozóinknak. Ezt egy részüknek ma már 
tudjuk biztosítani.

„RENDSZERBEN
       GONDOLKODUNK”
Hernádszentandrás néhány év leforgása alatt 
BioSzentandrássá, egy virágzó ökológiai gaz-
dasággá vált, ami átformálta a kistelepülés 
életét. Emögött gondos tervezés, egy hosszú 
távon önfenntartó, több lábon álló rendszer 
kialakításának a vágya áll, ami felé magabizto-
san haladnak a helyiek. A település polgármes-
terével, BioSzentandrás megálmodójával, 
Üveges Gáborral beszélgettünk. 
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