
egkezdődött a körforgá-
sos gazdaság jogsza-
bálycsomag hazai jog-
rendbe való átültetésé-

nek szakmai előkészítése. Az ehhez 
szükséges jogszabályi rendelkezése-
ket Magyarországnak 2020. július 5-ig 
meg kell hoznia. Ennek megvitatása, a 
közös gondolkodás előmozdítása cél-
jából rendezte meg konferenciáját ta-
vasszal a Hulladékgazdálkodók Orszá-
gos Szövetsége (HOSZ), ahol az ága-
zat különböző szegmenseit képviselők 
tartottak előadásokat. 

A körforgásos gazdaság nem új, 
európai „csodakoncepció”, mert évez-
redek óta létező alapokon nyugszik – 
hívta fel a figyelmet Jeffrey D. Kimball, a 
Loacker Hulladékhasznosító Kft. kereske-
delmi igazgatója, egyben a HOSZ Vas- 

és Színesfémhulladék-szakosztály társ-
vezetője. – A fémhulladék előnyben 
van a többi anyaghoz képest. Kedvező 
érték/súly és érték/terjedelem arányt 
képvisel, újrafeldolgozásához egy-

szerű fizikai folyamatok is elégsége-
sek, és nem csökkenti az értékét a fe-
lületi szennyeződés, amely több más 
frak ciónál feldolgozást gátló tényező 
lehet. 

inGreen | 2019. ŐSZ84  

ÁGAZATI SZEREPLŐK  
A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGRÓL

Értékes és tanulságos gondolatok A körforgásos gazdaság 
hazai megvalósítása című konferenciáról.

M



D. Kimball szerint a körkörös gazda-
ság előfeltétele a szabad európai piac, 
mivel nem 28 különálló gazdaságot kell 
létrehozni, a tagországi tapasztalatok 
megosztása alapvető érdek. 

– Nem az ipar találta ki, hogy nyolc 
réteg műanyagba kell csomagolni tíz 
deka szalámit, hanem bizony a vásár-
lók. Mit lehet tenni? A csomagolásról 
mi, fogyasztók döntünk, ezért a fo-
gyasztási szokásainkat kellene meg-
változtatni, és természetesen anyagá-
ban hasznosítható műanyagokat kelle-
ne gyártani – fejtette ki többek között 
Olasz László, a Remat Zrt. vezérigazgató-
ja, a szövetség nagykereskedelmi klubjá-
nak a társvezetője. 

A hullámpapír feldolgozható mennyi-
sége folyamatosan nő, aminek egyik 
legfőbb oka a fogyasztó társadalom-
ban megszokottá vált túltermelés és 
pazarlás – jelentette ki Kós Szabina, a 
HOSZ Papírhulladék-szakosztály vezető-
je. – A megváltozott fogyasztói szoká-
saink, többek között az internetes vá-
sárlások elterjedése, illetve a 2017-es 
kínai hulladékexport-korlátozás nagy 
részben hozzájárult a szignifikáns nö-
vekedéshez, de a felvevőkapacitások 
sikeresen alkalmazkodtak. 

Az újságpapír-hulladék mennyiségé-
ben viszont ellentétes tendencia ta-

pasztalható. Az elektronikus média tér-
hódítása következtében évi egy-két 
százalékos csökkenés figyelhető meg 
e papírfajta esetében. Ez hosszú távon 
új technológia bevezetését teheti szük-
ségessé az iparágban, hiszen a kieső 
hulladékmennyiséget valamivel pótolni 
kell. Magyarország jelenlegi hasznosí-
tási arányai stabilan megfelelnek az 
európai uniós előírásoknak, azonban a 
lakossági gyűjtésben mennyiségi és 
minőségi növekedést kell elérni a jö-
vőben. 

A szakember szerint a legnagyobb ki-
hívás a szakmában, hogy a termelés és 
a fogyasztás teljesen figyelmen kívül 
hagyja a környezeti megfontolásokat. 
Az egyre összetettebb anyagoknál a 
papír hasznosítása is kevésbé haté-
konnyá válhat. Megoldást a hulladék-
hierarchia gyakorlati alkalmazása, va-
lamint a megfontoltabb fogyasztói vi-
selkedés jelenthet.

Az utóbbi évek enyhén növekvő ten-
denciája ellenére az előző tíz esztendő-
ben csökkent Magyarországon a ve-
szélyes hulladék mennyisége. – A KSH 
adatai szerint míg 2008-ban 714 456, 
addig 2017-ben már csak 615 909 ton-
nányi keletkezett – mondta Vermes Pé-
ter, a HOSZ Veszélyeshulladék-szakosz-
tályának vezetője. A veszélyes hulladék 

sokkal több gondot okozhat a ke ze-
lőknek más anyagokkal összevetve, 
ugyanakkor ebben a kategóriában is 
van lehetőség a hasznosításra. Sok-
szor nem egyértelmű annak eldöntése, 
hogy környezeti szempontból mi a va-
lóban optimális megoldás egy problé-
mára. Ez főként a rohamos ütemben 
terjedő lítium-ion akkumulátorok eseté-
ben merül fel. Bár a fosszilis üzem-
anyagokkal működő járművek kiváltá-
sát tekintve nagy potenciállal rendelke-
zik, de maga a lítium-ion anyag életcik-
lusa végéhez érve rendkívül veszélyes 
hulladéknak számít, amelynek kezelése 
komoly kockázattal járhat. 

A körforgásos gazdaságra vonatkozó 
jogszabálycsomag átültetése kapcsán 
az eddigiekben tizenkét minisztériumi 
egyeztetés zajlott, amelyeken a HOSZ 
képviselői a kiemelt hulladékáramokkal 
és a kiterjesztett gyártói felelősséggel 
összefüggésben is konzekvensen, szak-
mai szempontokat figyelembe véve 
kép viselték a hulladékgazdálkodási sze-
replők érdekeit. 
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