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Előszó

Azon elképzelésem, hogy az egyetem elvégzése után még egy tudományos fokozatot is szerezzek, elég 
hosszú időre nyúlik vissza. 1989-ben, amikor a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál dolgoztam, bead-
tam egy bányászati jellegű kutatási témát, melyet az akkori egyetemi doktori tanács el is fogadott. 

Ezután rövid időn belül változtak a viszonyok, más területeken kezdetem dolgozni, először Pécs 
Város Önkormányzatánál környezetvédelmi referens, majd 1994-től az éppen átalakuló félben lévő 
helyi Köztisztasági Vállalat vezetője lettem. Ekkortájt fogalmazódtak meg az Európai Unióhoz való 
csatlakozás jegyében azok a környezetvédelmi előírások, amelyek már egyre komolyabb szakmai elvá-
rásokat követeltek meg. 

Mivel Magyarországon e területen komolyabb szakmai előzmények nem voltak, sok esetben arra 
a tapasztalatra és tudásra kellett támaszkodnom, amelyet a bányamérnöki és környezetvédelmi kép-
zés során szereztem meg, és természetesen arra az intézményre is, ahol mindezeket elsajátíthattam, az 
akkori Bányamérnöki Kar Ásványelőkészítési és Bányaműveléstani Tanszékére.

Emlékezetes epizódjai voltak ennek az időszaknak az 1996-ban induló magyarországi szelektív 
gyűjtési rendszer megépítéséhez szükséges tapasztalatok megszerzésére irányuló tanulmányutak, ahol 
tulajdonképpen in situ terveztük meg azokat a rendszereket, létesítményeket, amelyek ma is működ-
nek, követendő például szolgálva a mai fejlesztésekhez. Abban az időben még sem tapasztalat, sem idő 
nem állt rendelkezésre ahhoz, hogy elképzeléseinket ellenőrizhessük, így azokat utólag az élet igazol-
ta, hiszen amit akkor megépítettünk – elsőként az országban – ma is eredményesen és gazdaságosan 
működnek a tervezett kapacitásoknak megfelelően. 

Ezek a tapasztalatok vezettek arra, hogy mintegy tíz évvel ezelőtt a már megváltozott kereteken 
belül újra belekezdjek egy tudományos fokozat megszerzésébe, immár a hulladékgazdálkodás terén. 
Erre az időszakra esett Magyarország csatlakozása az EU-hoz, és ami az ügy szempontjából fontos, 
az uniós kötelezettségeknek és támogatásoknak köszönhetően a hulladékgazdálkodás elkezdett egy 
önálló iparággá válni. 

Valószínűleg ennek köszönhetően vált az idő előrehaladtával a kutatási tevékenység egyre bonyo-
lultabbá és összetettebbé, hiszen a célom – ahogy a disszertáció címe is sugallja – nem egy részterület 
kizárólagos vizsgálata, hanem a műszaki, gazdasági és jogi összefüggések feltárása, valamint előrelé-
pést eredményező javaslatok megfogalmazása volt. Bízom abban, hogy a disszertációt olvasók szerint 
is sikerült ezt a szándékomat megvalósítani.

Végezetül köszönetemet kell kifejeznem a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán dol-
gozó kollégáknak, kiváltképpen témavezetőimnek, valamint munkatársaimnak és barátaimnak, akik-
nek segítsége, pozitív hozzáállása nélkülözhetetlen volt ezen disszertáció elkészítéséhez. 
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1. Bevezetés

Környezetünkhöz való viszonyulásunknak számos módja ismert, de ezekből két fő irányzat feltétlenül 
említésre méltó. Az egyik, mondhatni tradicionális nézet szerint a környezetünk értünk van, tehát 
minden azért van úgy, ahogy van, hogy az számunkra a legkedvezőbb létfeltételeket biztosítsa. Ösz-
szefoglalóan ezt a nézetet az antropikus elvnek nevezzük, amelynek kiindulópontja, hogy az embert 
tartja az élet céljának. Klasszikus példája volt e szemléletnek az egykori ptolemaioszi világkép, amely 
a szó valódi és átvitt értelmében azt sugallta, hogy az ember és a Föld van a Világegyetem középpont-
jában, és a dolgok a világban az emberekért vagy legalábbis miattuk vannak. E nézet nyilvánvalóan 
fokozott jelentőséget tulajdonít szándékainknak és tetteinknek, így lehetőségeinket – ezzel együtt 
jelentőségünket is – erősen túlértékeli. 

Innen eredeztethetők és szinte vég nélkül sorolhatók példák arról, hogy az ember miként próbálta 
engesztelni, irányítani, befolyásolni, sőt akár – mint Xerxész perzsa király is tette – büntetni, de végső 
soron a maga javára fordítani a természet erőit. 

Bizonyos hiedelmek mindazonáltal továbbélnek a mai modern társadalmakban is. Ma is sokan azt 
gondolják, hogy az ember cselekvőképességének korlátozásával – úgymond büntetésével – az addigra 
elrontott dolgokat jóra lehet fordítani. Ez azonban ritka esetben van így. Nagyon sokan vannak azok, 
akik az emberiségnek mind a „káros” hatását, mind pedig „javító” szándékú lehetőségeit – némileg 
hiányos természettudományi ismereteik miatt – túlbecsülik. 

A másik jóval inkább természettudományosnak nevezhető viszonyulási mód szerint a környeze-
tünkben, így a Világegyetemben – és azon belül is a Földön – az ember, mint faj nincs kitüntetett sze-
repben, és a Föld nem a Világegyetem középpontja, de még a Naprendszeré sem, hanem meglehetősen 
perifériálisan elhelyezkedő égitest. E nézet szerint szűkebb és tágabb környezetünk, a Világegyetem és 
a Természet egyszerűen közömbös viszonyban áll velünk; így a jó és a rossz dolgok nem értünk, nem 
ellenünk történnek. Ezt a helyzetet azonban nehéz tudomásul venni, pedig számos tudományosan is 
alátámasztott példa jelzi, hogy a Föld klímája az évmilliók során – az emberiség megjelenése előtt és 
után egyaránt – több alkalommal is jelentős változáson ment keresztül. Ilyen helyzet volt a „nagy jég-
korszakok” időszaka, mikor 5-10 Celsius fokot változott a hőmérséklet, függetlenül az emberi hatá-
soktól (Kovács 2006:8.). A legújabb kutatási eredmények szerint feltételezhető, hogy a kelet-európai 
sztyeppék elnéptelenedésének és az ezáltal megindult népvándorlási folyamatoknak is a korabeli glo-
bális klímaváltozás kedvezőtlen hatásai – amelyek lehetetlenné tették a földművelést – állnak a hátte-
rében (Veres, 2007). Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy tétlenül lehetne és kellene szemlélni 
a környezeti feltételek átalakulását, hanem azt, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeink figyelembe-
vételével alkalmazkodni kell a változó viszonyokhoz. Mi jelenleg már nem tudunk úgy védekezni, 
ahogy őseink, akik továbbköltöztek a kedvezőtlen hatások kivédése érdekében. Rendelkezésünkre 
állnak azonban a modern tudomány eredményei, műszaki-gazdasági, technológiai megoldások, ame-
lyekre támaszkodva, ha befolyásolni nem is tudjuk, de csökkenthetjük a természeti tényezők változá-
sainak ránk gyakorolt negatív hatásait.

Ehhez azonban alaposan meg kell ismernünk és értenünk azt a viszonyrendszert, amelyen belül az 
emberi tevékenység is hatást gyakorol a természeti viszonyok alakulására. 

A felgyorsult gazdasági-társadalmi változásoknak köszönhetően számos olyan új jelenséggel kell 
az emberiségnek szembenéznie, amelyek helyi és globális problémaként egyaránt jelentkeznek. Ezek 
közül különösen kiemelkedő a hulladék kezelése és ártalmatlanítása, mely a növekedés következtében 
egyre nagyobb odafigyelést és ráfordítást igénylő feladatként jelentkezik. Ennek oka, hogy a min-
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dennapi emberi szükségletek kielégítése során egyrészt folyamatosan növekszik a keletkező hulladék 
mennyisége, és az összetétele is olyan irányba változik, hogy egyre bonyolultabb módszereket köve-
tel meg a szakszerű kezelése és ártalmatlanítása, másrészt a természeti és humán környezet megóvása 
is fokozott elvárásként jelentkezik, melyeket egyre bonyolultabb és költségesebb technológiákkal és 
létesítményekkel lehet kielégíteni.

Mint gyakorló szakember azt tapasztaltam, hogy a hulladékgazdálkodás területén – ellentétben 
más infrastrukturális területekkel – még a 90-es évek közepén is hiányoztak az erre a szakterületre 
jellemző üzemgazdasági modellek és szakmai tapasztalatok, amelyek segítségével hatékonyan lehetett 
volna a korszerű rendszerekhez szükséges beruházásokat tervezni, megfelelő technológiákat kiválasz-
tani, méretezni és a gazdaságossági számításokat elvégezni. Megoldásként más mérnöki szakterületek 
– így a műszaki földtudományok, a bányászat eljárástechnológiai rendszereiben alkalmazott – terve-
zési, méretezési módszereinek, valamint a külföldi hulladékgazdálkodási rendszerek tapasztalatainak 
részben átvétele, részben hazai adaptálása kínálkozott. A szakmai kitekintés azért is indokolt volt, 
mivel a hulladékgazdálkodás során megoldandó problémakör több, a műszaki, a gazdasági, a termé-
szet- és társadalomtudomány határterületeit érintette1. 

A hulladékgazdálkodás egy, a gazdaság egészét érintő kérdéskör, melynek egyik kiemelkedően fon-
tos területe a települési szilárdhulladékok kezelése, mivel ez az a szegmens, ahol a lakosság közvetlenül 
érintkezik és érintett a hulladékok mindennemű hatásaival. A közelmúlt évtizedeiben történt súlyos 
társadalmi-gazdasági változások túlságosan elvonták a figyelmet e területről, így az indokoltnál kevés-
bé történt meg az e feladat szakszerű megoldására való fókuszálás, és szinte kizárólag az elszállítás, 
majd ezután a lerakás jelentette az egyetlen ártalmatlanítási módozatot. Az elmúlt tíz évet leszámítva 
számos esetben a lerakók kialakításánál és üzemeltetésekor az alapvető természetes vagy mechanikai 
védelem alkalmazása is hiányzott. 

Az akkori szabályozók lehetővé tették az egyszerű eszközökkel és technológiákkal történő szol-
gáltatást, így nem volt igény a maihoz hasonló szakmai háttér biztosítására, ebből következően a 
hulladékkezelés költségei is lényegesen alacsonyabb szinten realizálódtak, mint napjainkban. A szol-
gáltatási rendszer nem rendelkezett olyan „elemmel”, amely kikényszeríttette volna a racionális mér-
nöki és üzemgazdasági gondolkodást; a hulladékkezelés ekkor jobbára a hulladék összegyűjtéséből 
és elszállításából, majd megfelelő – gyakran tömörítés nélkül történő – lerakásából állt. Ez a meg-
közelítés tulajdonképpen megfelelt a hosszú időn keresztül meghatározó köztisztasági orientációjú 
szemléletnek, amely közegészségügyi okok miatt tartotta fontosnak a hulladék lakott területekről 
történő elszállítását. 

Az évtized második felében a jogi és környezetvédelmi szabályozók szigorodásával a korábban ala-
csonyabb árért igénybe vehető szolgáltatások (szállítás, gyűjtés, lerakás) költségei a technológiai fej-
lesztések kényszere miatt megnövekedtek. Szükségessé vált a begyűjtés és szállítás logisztikai optima-
lizálása, a hulladékterületek beruházási költségeinek növekedésével, a térfogattal való takarékosság 
pedig kikényszerítette a hatékony tömörítési technológiák bevezetését. Az Unióhoz való csatlakozás, 
illetve már az első csatlakozási tárgyalások alkalmával előtérbe kerültek a szelektív gyűjtést ösztönző 
szabályozók, így megjelent a különböző anyagáramok eltérő módon történő kezelésének problémája. 
Mindezen új feladatok ellátásához már elengedhetetlen volt a multidiszciplináris gondolkodás alkal-
mazása.

A megváltozott helyzet tehát a hulladékgazdálkodás területén is szemléletváltást kényszerített ki, 
mely a hulladékkezelési feladatok komplex megközelítését eredményezte. Az Európai Unióhoz tör-

1  v.ö. Csőke-Bőhm 2002:12.
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ténő csatlakozás után az ugyan fokozatosan életbe lépő előírások – melyek a hasznosítási arányok 
és lerakandó hulladékok fűtőértékének és szervesanyag-tartalmának meghatározásában rendkívül 
szigorúak – minden korábbi jelzésnél egyértelműbben mutatnak az irányba, hogy a hulladékkérdés 
hagyományos szemléletű megközelítése nem elegendő. Az új hulladékkezelési rendszereknek egyszer-
re kell megfelelniük az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak és a megtérüléssel kapcsolatos 
gazdasági elvárásoknak, és ez csak úgy lehetséges, ha a rendszerek mind elemeikben, tehát az egyes 
létesítmények, mind pedig az egész eljárásbeli-technológiai folyamat szintjén rendkívül átgondoltan 
tervezettek. 

A fent vázolt, megoldandó problémából kiindulva a disszertáció többek között talán arra a leg-
fontosabb kérdésre keresi a választ, hogy miként és milyen módszerrel alakítható ki olyan hulladék-
gazdálkodási rendszer, amely maradéktalanul megfelel a szakmai követelményeknek és jogszabályi 
előírásoknak, de egyben rövid és hosszú távon is gazdaságosan üzemeltethető. Továbbá képes önálló 
egységként is működni, de alkalmas arra, hogy kihasználja a többi, a településüzemeltetési feladatokat 
ellátó rendszerrel lehetséges szinergikus hatásokat.

Mindezek alapján az egyik legfontosabb kutatási tevékenység olyan műszaki és gazdasági tudo-
mányterületek megvizsgálása volt, ahol hasonló összetettségű problémák megoldására már léteznek 
módszerek, majd a dolgozat javaslatot tesz azok adaptálhatóságára a települési szilárdhulladék-gaz-
dálkodás területén. A kidolgozott tervezési -, számítási módszerrel pedig megfogalmazásra kerül egy 
modell, amely példa lehet arra, hogy egy társadalmilag-gazdaságilag fontos feladatot miként lehet oly 
módon elvégezni, hogy az az üzleti és a természeti környezet szempontjából egyaránt kedvező megol-
dásokat nyújtson, elősegítve ezzel a fogyasztói társadalmak legnagyobb problémájának, a növekedés 
és fenntarthatóság elveinek egyszerre történő érvényesítését. 
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2. Természeti erőforrások szerepe és kapcsolódása   
a közösségek történetében 

2.1. Az ember és a természet viszonyának alakulása a különböző  
történelmi korokban

Minden életforma egyik jellemző velejárója, hogy hat a környezetére. Minden életműködés elkerülhe-
tetlen következménye – mint ahogy a termodinamika második főtétele világosan kimondja –, hogy 
az élő szervezet magasabb energiaszintű, bonyolult, dinamikus rendszere csak úgy működhet, ha a 
környezetéből energiát tud felvenni, és oda termékeket tud kiválasztani. Az egész jelenlegi földi élet 
energetikai alapját a növények alapvető életfolyamata, a fotoszintézis képezi, melynek során a Nap 
földfelszínre jutó fényenergiájának egy része kémiai energiává alakul. E folyamat során az átalakított 
energiának a felhasználásával termelnek a növények szervetlen anyagokból magasabb energiaszintű 
szerves anyagokat, szénhidrátokat és egyéb szintézistermékeket, csökkentve az entrópiát és alapot 
szolgáltatva ezzel számos egyéb erre épülő életforma kialakulásának1.

Ebből a következtetésből indul ki az a definíció, mely szerint az élet a jelenségek olyan csoportjába 
tartozik, ahol a nyílt vagy folyamatos rendszerek képesek belső entrópiájukat azon az áron csökken-
teni, hogy környezetükből különböző anyagokat, illetve szabad energiákat vesznek fel, majd ezeket 
alacsonyabb értékű formában oda visszajuttatják. Tehát az életet úgy jellemezhetjük, hogy hajlamos 
az energiafelvétel során átalakulni, de ahhoz, hogy így tehessen, mindig alacsonyabb rendű terméke-
ket kell a környezet felé kiválasztania. (Lovelock 1979, 1987)

A kialakuló bioszféra miután kikísérletezte, „megtanulta” felhasználni és rendben befolyásolni az 
ősi Föld környezeti elemeit létfeltételeinek javítása érdekében, szembekerült a kiválasztott anyagok, 
mint mérgező hulladékok problémájával, melyekről gondoskodni kellett. Ráadásul az élőlények elsza-
porodásával a ritkább elemekért folytatott versengés továbbcsökkentette a készleteket, ezzel óhatatla-
nul korlátozta a további terjeszkedést.

Így az életnek - szakadatlan evolúciós kísérletezés során - meg kellett birkóznia az ártalmatlanítás, 
sőt újrahasznosítás problémájával. Olyan fajok jöttek létre, amelyek hulladékeltakarítóként kivonták 
az értékes anyagokat az elpusztult élőlényekből és visszajuttatták a körforgásba. Így olyan struktúrák, 
bonyolult fizikai, kémiai hálózatok jöttek létre, melyek teljesítőképessége és ereje, végső soron stabili-
tása révén a bioszféra a legnagyobb egyensúlyi rendszerként évmilliárdok óta minden változást képes 
volt túlélni.

Hasonló helyzetet jelent az ipari társadalmak előtt álló mai kihívás, amely szintén kettős természe-
tű: egyszerre jelentkeznek az egyes nyersanyagok és az energiaellátás valamint a  folyamat együtt jár a 
kibocsátási termékek kezelésével kapcsolatos egyre súlyosbodó környezetszennyezési problémák. 

A megoldás több módon is elképzelhető: próbálkozhatunk tiltással, hiszen ez tűnik a legegysze-
rűbbnek és legkézenfekvőbbnek, de a probléma összetettsége miatt hamar belátható, hogy ennél sok-
kal nehezebb a feladat. Egy másik alternatíva lehet a bioszféra által kikísérletezett rendszergondolko-
dás irányán elindulni, mert – mint láttuk - ezzel a módszerrel a nyersanyag- és energiaigény, valamint 
a hulladékok ártalmatlanítása egyaránt megoldható volt. 

Egy ilyen megoldáshoz komoly műszaki-gazdasági színvonalra van szükség, ennek ellenére ma 
fejlettnek tartott társadalmak, országok használják a leginkább pazarlóan a természet erőforrásait. 

1  Forrás: Környezet- és Természetvédelmi Lexikon I.
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Tény, hogy az emberi lét elkerülhetetlen következménye a környezet igénybevétele, de annak mérté-
ke – mire és milyen módon használja műszaki-gazdasági lehetőségeit – mindenkor egy társadalom 
döntése. A következőkben az ember és a természet viszonyának a különböző történelmi korokban 
történő változásain keresztül bemutatásra kerül a természeti erőforrások igénybevételének és a hul-
ladékok kezelésének összefüggésrendszere annak érzékeltetéséül, hogy miért fontos a környezeti - és 
nyersanyagproblémákat egyenértékűen és komplexen megközelítő hulladékgazdálkodási szemlélet 
szerint kezelni.

2.1.1. A prehisztorikus korszak 

A kőkorszak kezdeti szakaszában az ember állandóan vándorló közösségekben élt; egy adott területen 
rendelkezésre álló élelem elfogyasztása után más vidékekre vándorolt, ahol újabb táplálékforrás állt 
rendelkezésére. A közösségek élettevékenysége a csoport alacsony létszáma – néhány tíz fő –, illetve az 
eszközhasználat – és mindebből következően a beavatkozás – alacsony foka miatt nem jelentett meg-
határozó mértékű befolyást a környezeti viszonyokra. Gazdálkodással nem foglalkoztak a csoportok, 
hanem a szükséges táplálék megszerzése után fennmaradó időt elsősorban vallási életük kiteljesítésére 
fordították. Nem halmoztak fel sem élelmiszert, sem más javakat, a magántulajdon nem játszott meg-
határozó szerepet a közösségek életében. Az ember megjelenése tehát önmagában nem változtatta 
meg a természetes anyagkörforgást, mivel az ember természeti viszonyokba történő beavatkozása nem 
volt jelentős és folyamatos.

Mintegy 12.000 évvel ezelőtt a holocén (mezolitikum) korszak kezdetén a jégtakaró visszahúzó-
dása és az erdős területek növekedése új lehetőségeket tárt fel az emberi közösségek számára: gazda-
godott az élővilág, az éghajlat melegedett, mindez bőségesebb élelem és -energiaforrással szolgált. 
Az objektív életfeltételek változása magával hozta a közösségek létszámának gyarapodását is, mivel a 
létfeltételek kiszámíthatóbbá, stabilabbá váltak. Egyre jobban benépesült a kontinentális Európa déli, 
tengerparti része, a mai mediterrán vidék. 

Fontos technológiai újítás volt e korban a kőpengék használatának elterjedése, ami – többek 
között – a vadászat „hatékonyságát” is fokozta, miáltal bőséges húsforrás állt rendelkezésre. A kőesz-
közök a fa megmunkálásában is fontos szerephez jutottak, mivel az ekkor még ideiglenes lakhelyek fő 
alapanyaga a fa volt, és a szálláshelyek kialakításához egyre több fa kivágására volt szükség. 

A kor embere a „fakitermelés” és a vadászat révén hatott legerősebben a környezetére. Ez a hatás 
azonban sokkal inkább a környezethez történő alkalmazkodást, mintsem annak lényeges megváltoz-
tatását, átalakítását jelentette, és mivel ezek a hatások egymástól térben és időben elszigetelten jelent-
keztek, így a természeti környezet nagy részben érintetlen maradt. A helyi közösségek egyfajta zárt 
fogyasztási rendszerként működtek összhangban a természeti környezet adta adottságokkal és lehe-
tőségekkel. 

Ebben az időben a hulladékot elsősorban a biológiailag lebomló szerves hulladékok jelentették, 
amelyek kezelése, elhelyezése nem jelentett önálló feladatot, mivel ezek az anyagok a természetes 
anyagkörforgás részeként mineralizálódtak vagy oxidálódtak. A vándorló életformából adódóan a 
szálláshelyeken a hulladék nem is halmozódott fel olyan mértékben, amely már külön gondoskodást, 
odafigyelést igényelt volna, mivel a vadászó-gyűjtögető csoportok nem töltöttek jelentős méretű sze-
métdombok kialakulásához szükséges időt egy-egy helyen.
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2.1.2. A letelepedett életforma környezeti hatásai

A hozzávetőlegesen 8-10 ezer évvel ezelőtti időszak – az ún. átmeneti és újkőkorszak – az emberiség 
történetében meghatározó változást hozott. Az utolsó jégkorszak után ebben az időben vált az éghaj-
lat egyre kedvezőbbé az ember számára. Egyre inkább állandósult a helyhez kötött, letelepedett élet-
forma, ezzel összefüggésben megindult a mezőgazdasági termelés és a háziasított állatok tenyésztése. 
A letelepedett, mezőgazdasággal foglalkozó csoportok élete a termelés révén egyre biztonságosabb 
lett, a közösségek létszáma jelentősen növekedett. 

Nagyobb települések alakultak ki, változott a házépítés formája, általánossá vált a négyszögletes 
alapú építkezés. Az erdő nyújtotta lehetőségek fokozódó kiaknázása is megindult, az építkezésre és 
tüzelésre használt fa kitermelésének mértéke tovább növekedett. 

A letelepedett közösségek életében a mezőgazdasági tevékenység általánossá válásával a kereskede-
lem szerepe is kezdett erősödni, mivel a mezőgazdasági termelés során már az egyéni – háztartási – 
szükségletek kielégítésén túl is termelődtek javak, amelyek a kereskedés alapjául szolgáltak. A mező-
gazdaság fejlődése az emberi kultúra és a közösségek gyors fejlődését is eredményezte. Ez a fejlődés 
elkerülhetetlenül hozta magával az új technológiák kialakulását, mely változások a természeti környe-
zetre vonatkozó konzekvenciákkal is bírtak. Ilyen technológiai változás volt a fémek megmunkálása 
és az ehhez kapcsolódó egyéb ipari tevékenységek – bányászat, kohászat – megindulása. 

A fémkohászat volt az első olyan tevékenység, amely során az ember már valós környezetszennyező 
gazdasági tevékenységet kezdett folytatni. A fémfeldolgozás azonban csak a bronzkorszakban vált 
általánossá. A fémipar megjelenése növelte a különböző települések, városok lélekszámát és további 
munkamegosztást hozott létre, ami a kereskedelem fellendüléséhez vezetett. A fém ércekből történő 
kinyeréséhez és megmunkálásához magas hőmérsékletre volt szükség, amely eléréséhez egyedüli ener-
giaforrásként a fa elégetése szolgált. A nem tökéletes égetés miatt azonban szén-monoxid és korom 
keletkezett, valamint jelentős mennyiségű hamu maradt vissza. Az olvasztás során fémrészecskék 
kerültek a légtérbe és a kohók (huták) környékét szennyezték. Mindezek a tényezők az e munkahe-
lyeken dolgozók számára komoly egészségi kockázatot jelentettek. Ugyanakkor a technikai fejlődéssel 
együtt járó különböző szennyezések csak valamivel később, a városi népesség gyorsuló növekedésével 
kezdtek – a mai értelemben vett – környezet-egészségi problémaként megjelenni. 

A fémek megmunkálása azonban már jelentősebb mennyiségű hulladék megjelenését is hozta, első-
sorban a kohók fűtéséhez használt fa hamuja, a különböző meddők és salakok formájában. A háztar-
tási hulladékok közül továbbra is a szerves hulladékok tették ki a jelentősebb hányadot, mivel minden, 
még használható eszközt vagy anyagot megjavítottak, illetve újrahasználtak. 

A letelepedett életmód tehát a vadászó-gyűjtögető életstílushoz képest azt a változást is hozta, hogy 
a mindennapok során keletkező hulladékok elhelyezése, mint önálló feladat jelent meg.

2.1.3. Hulladékkérdés a lakókörnyezetben

A lakókörnyezet szennyezésének problémái először a hulladék-problémára vonatkoztak, de fokozato-
san terjedtek ki számos olyan területre, amelyek napjainkban is a városi élethez kötődő ártalmakként 
jelennek meg. 

Az első ismert hulladék-lerakással foglalkozó városi rendelet i.e. 500 környékén született Athén-
ban. Ez a rendelet a szemetet szétdobálókkal szemben büntetést helyezett kilátásba, illetve a városi 
hulladék lerakására a várostól mintegy 2 km távolságban jelölte ki a helyet. Szolón törvénykönyvében 
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is megtalálhatóak a zaj- és légszennyezés csökkentésére vonatkozó első rendelkezések, amelyek a ková-
csok tevékenységét korlátozzák a városban (Makra, 2002 idézi Kerényi, 2002). 

Az Indus kultúrában is fokozott figyelem fordult a hulladékkezelésre. A szilárd és a folyékony hul-
ladékot külön ülepítőgödrökben gyűjtötték, majd erre kijelölt gyűjtőhelyekre szállították. Nyilvános 
helyeken szemétgyűjtőket helyeztek el. A szennyvíz elvezetésére égetett téglákkal kirakott utcai kaná-
lisok épültek, amely csatornák egyben a csapadékvíz elvezetésére is szolgáltak. Ezt a megoldást más 
ókori kultúrák – babilóniaiak, asszírok, egyiptomiak – is használták (Braun 1992).

Az ókori Róma városában a Cloaca Maxima szintén a „köztisztasági infrastruktúra” része volt és 
egyben közegészségi célokat is szolgált. A római jog már arról is intézkedik, hogy a sajtkészítő műhe-
lyeket úgy kell telepíteni, hogy azok füstjükkel a többi házat ne szennyezzék. A zsidó törvénykönyv, 
a Talmud megtiltja, hogy Jeruzsálemben kohókat és szárítókemencéket helyezzenek el. Előírja, hogy 
a szennyezőforrásoknak, a szélirány figyelembevételével, a többi háztól legalább 50 könyöknyire2 kell 
lenniük. Jeruzsálem városának – mint számos más városnak az akkori és a későbbi korokban – külön 
Szemétkapuja volt, amely  a Hinnom völgybe vezetett. Ez a völgy volt a város korabeli hulladéklera-
kója, melyben folyamatosan égett a tűz (Mészáros, 2002). 

Az ókori civilizációkban felhalmozódott tapasztalatok azonban hosszú időre feledésbe merültek, 
és a középkorban ismét komoly gondot jelentett a hulladékok okozta probléma kezelése.

A középkori városokban az utca, mint közterület szolgált a háztartásokban keletkezett mindenne-
mű hulladék elhelyezésére. Az utcák tisztántartásáról disznók, hollók és egyéb „mindenevő” állatok 
gondoskodtak. Mindezen helyzet súlyos közegészségi kockázatot jelentett és nagymértékben hozzá-
járult a járványok gyors terjedéséhez. A XIV. század közepére több európai nagyváros vezetése is felis-
merte, hogy a nem megfelelő higiénés körülmények kedveznek a betegségek kialakulásának és ennek 
megfelelően megoldást próbáltak találni a hulladékproblémára. Párizsban magánvállalkozás alakult 
a szemét városfalon kívülre szállítására, Londonban a háztulajdonosoknak bírságot kellett fizetni, ha 
nem takarították el a szemetet a házuk elől, míg Göttingen városában a Leine folyó vizének rendszeres 
időközönkénti felduzzasztása segítségével úsztatták ki a szemetet a városból. (Markham, 1994). 

A német városokban vezették be először azt a gyakorlatot – amely aztán számos más országban is 
hosszú időn keresztül közkedvelt megoldásként szolgált –, hogy a városból kimenő fogatok tulajdo-
nosai kötelesek voltak egy kocsinyi hulladékot kiszállítani a város területéről. 

A középkori Magyarországon a nagyvárosokban gyakran a rabokkal tisztíttatták meg az utcákat. 
Csak a XVIII. században kezdődik meg a mai értelemben vett köztisztasági intézkedések bevezetése 
helyi rendeletek és az azokat be nem tartók bírságolása révén. 

Az ipari forradalom azonban jelentős változást hozott mind a városi közösségek életében, mind 
pedig a hulladéktermelés és az ehhez kapcsolódó problémák kezelése területén. 

2.1.4. Az ipari forradalom okozta fejlődés környezeti hatásai

A gyorsuló iparosodás hatására a korábban meghatározó mezőgazdasági termelés – mint létalap – 
kezdte elveszíteni fontosságát és egyre inkább az ipari bérmunka jelentette a megélhetést. Az új hely-
zet hatására nem csak fokozódott a természeti környezet átalakítása, hanem a helyi közösségek is átala-
kuláson mentek keresztül, melynek oka a tömeges városba áramlás volt. Az ipari termelés jellemzően 
városokban alakult ki, mivel a mezőgazdaság egyre kevesebb embert tudott eltartani. 

A városba áramlás hatására a kora újkori városok létszáma hirtelen jelentősen megnövekedett, mely 

2 1 könyök kb. 60 cm
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intenzív változásra a város egyetlen területen sem volt felkészülve. Fokozódott a zsúfoltság, megjelent 
a hulladékok kezelésének problémája és feladata. A természeti környezettel való kapcsolat lehetősége 
egyre inkább kikerült az emberek hétköznapi életéből. 

A mai értelemben vett városüzemeltetés kezdeményei először jóformán csak a hulladék-probléma 
megoldását jelentették. Míg korábban ez a kérdés nem okozott külön feladatot, a városiasodás során 
már, mint probléma jelent meg. Nem elsősorban „esztétikai” problémaként – merthogy a szemetes 
utca, a nyitott kanálisokban folyó szennyvíz „nem szép” látvány, vagy hogy zavaró a bűz –, ez nem 
igazán érdekelte a városi lakosokat, hanem közegészségügyi vonatkozásai miatt vált elkerülhetetlenné 
a hulladék-probléma megoldása a járványveszély csökkentése érdekében. A feladat egyben azt is jelen-
tette, hogy külön erőforrást kellett biztosítani a hulladék összegyűjtésére, elszállítására, tárolására, 
illetve mindezen feladatok megszervezésére. Annál is inkább sürgető volt a hulladékkérdés megol-
dása, mivel a korábban általánosan elfogadott miazma-elmélet – miszerint a rossz levegőt tartották 
felelősnek a járványok megjelenéséért – ekkorra megcáfolódott és egyértelművé vált, hogy az ivóvizet 
szennyező hulladékok okozzák a betegségeket. E felismerés hatására fokozott igény jelent meg a köz-
területek tisztántartására, amely szinte szélsőséges módon az európai városok „felmosásának” mozgal-
mává, „vízmániává” fejlődött (Reid 1991:27).

Más vonatkozásban a hulladék lakókörnyezetből történő eltávolítása a várost körbevevő természeti 
környezet „leigázásának” kezdete is, hiszen a kiszállított hulladékot el is kellett valahol helyezni. 

A fokozódó ipari termelés hatására már nem csak a város hulladékát kellett elnyelnie a környezet-
nek, hanem egyértelműen alárendelődött az ipari civilizáció hatására kialakult szemléletnek, misze-
rint „az ember leigázta a természetet”. Ennek értelmében az emberi igények kielégítése során nem 
szükséges figyelembe venni a természeti környezet adottságait és lehetőségeit, mert a technológiai 
fejlesztések képesek megoldani minden problémát. A korabeli technológiai fejlődés hatására a relatíve 
szűk termelőképesség és a korábbi gazdaságbénító hatású pénzszűke robbanásszerű feloldódása és a 
kereslet viszonylag gyors és nagyarányú kiterjedése a XVI. század árforradalmához vezetnek (Orosdy, 
1995:65). Mindez a korábbiakhoz képest lényegesen vonzóvá tette a városi létet, minek hatására meg-
indult a városok felé történő vándorlás.

A városi lakosság – de alapvetően a népesség – ugrásszerű növekedése a XVIII. századtól kezdő-
dően megnövelte az energia- és nyersanyag-felhasználást. Új energiahordozók jelentek meg és ter-
jedtek el tömegesen. Ezek közül a természeti környezetre a legjelentősebb, és a korábbi időszakokhoz 
képest minőségében is más hatást a kőszén használatának általánossá válása eredményezett. Korábban 
a fa elégetésével megközelítőleg a növények által évente megkötött széntartalom került vissza a lég-
körbe. Már ez a helyzet sem volt optimálisnak tekinthető, mivel az erdőirtás és fafelhasználás üteme 
gyorsabb volt, mint az újratermelődésé. A kőszén elégetésével a légkör szén-dioxid mennyisége folya-
matosan növekedni kezdett. 

Az ipar tevékenység fokozódása és a technológiák fejlődése azonban nem csak a hulladéktermelés 
fokozódása irányába hatott, hanem a hulladékártalmatlanítás különböző módozatai is megjelentek. 
A XX. század elejére számos, ma is használatos hulladék-ártalmatlanítási technológia már kialakult: 
1896-ban Hamburgban elkezdi működését az első hulladékégető-berendezés, az 1900-as évek elejétől 
Párizsban létrejönnek a háztartási hulladékot komposztáló telepek, és fokozatosan minden nagyvá-
rosban kialakításra kerül az utcák tisztántartását szolgáló köztisztasági és hulladékszállítási rendszer, 
továbbá az ezekhez kapcsolódó, városokon kívüli lerakók üzemeltetése.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a „hosszú XIX. század” – ahogy Hobsbawn nevezte a Fran-
cia Forradalomtól az I. Világháború kitöréséig terjedő időszakot – változásai olyannyira meghatározó 
módon alakították át és használták ki gátlástalanul a természeti környezetet, hogy ezt az időszakot 
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szükségszerűen követnie kellett egy szemléletváltást hozó korszaknak, mely a XX. század második 
felében veszi kezdetét ismét értékként kezelve a természetet és belátva, hogy annak erőforrásai nem 
végtelenek.

2.1.5. A hagyományos energiahordozók és az elsődleges nyersanyagok véges  
voltának felismerése 

A hulladékprobléma megjelenésekor a hulladékok kezeléséhez való viszonyulást a „szabályozatlan, 
őskorszaki állapot” határozta meg. Ezt az időszakot a gyéren benépesedett területek jellemezték, 
amely helyzetből következően nem volt probléma a hulladékok kezelése, mivel a további használatra 
alkalmatlannak ítélt anyagok a lakóterület mellett kerültek „ártalmatlanításra”. 

Az együtt élő csoportok létszámának növekedése és a huzamosabb idejű, adott helyen történő lete-
lepedés következményeként megjelentek az első rendeletek, melyek hatásuk által főként a közegész-
ségügyi elvek érvényesülése érdekében fejtettek ki szabályozást. Az elsődleges cél ebben az időszakban 
a hulladékok lakókörnyezetből történő eltávolítása volt, hogy a nagy népsűrűségű településeken a fer-
tőzés- és járványveszély csökkenjen. E területen a szállítási megoldások fejlesztése hozott eredményt, 
ugyanakkor a hulladékok elhelyezésére nem igazán fordult figyelem. 

A környezetvédelmi szempontok megjelenése – amit a közvetlen lakókörnyezet elszennyeződése 
indukált – hozta azt a változást, amely hatására külön figyelem fordult arra is, hogy hova kerül az 
eltávolított anyag, mégpedig a további és nagyobb mértékű környezetszennyezések – pl. a települések 
környezetében lévő vízbázisok elszennyezése – megelőzése érdekében. Ezáltal a hulladékkezelés, mint 
önálló feladat jelent meg a településen élők számára, amely már magába foglalta a gyűjtési, szállítási, a 
feldolgozási és az ártalmatlanítási feladatok ellátását. 

A mindenkor hatályos közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartása, illetve a környe-
zetterhelés minimalizálása céljainak fontossága mind a mai napig megmaradt a hulladékkezelés tekin-
tetében, azonban a változó gazdasági folyamatok hatására új prioritás is megjelent: egyre fontosabbá 
vált a környezet-gazdaságtani elvek érvényesülése, úgy is mint a megelőzés, visszaforgatás, újrahaszno-
sítás, és újrahasználat. A modern ipari társadalmaknak fel kellett ismernünk, hogy a környezetvédelmi 
tevékenységek az egyre szűkülő elsődleges nyersanyagforrások korában tényleges megtakarításokat 
jelenthetnek, sőt a gazdaság modernizációjának, versenyképességének alapvető eszközeiként jelen-
hetnek meg. Ezért az anyagok és hulladékok megítélésének szemlélete is át kellett, hogy alakuljon, 
nevezetesen a nyersanyagpazarlás ellen ható, a környezeti erőforrásokkal való tudatos gazdálkodás 
meghatározóvá válásának irányába. 

A hulladékok keletkezéséből eredő problémák és az azok megoldására irányuló társadalmi-gazdasá-
gi lépések összefoglalását szemlélteti az 1.	számú	ábra, melyből világosan kitűnik a folyamat ciklikus 
jellege.

Az ábra alapján megállapítható, hogy a társadalmak fejlődésének alapvető jellegzetessége, hogy 
végez bizonyos tevékenységeket, ezzel hatást gyakorol a környezetére, de már nem mérlegeli az e hatá-
sok okozta következményeket. Egészen addig tartható ez a magatartásforma, míg meg nem jelenik 
egy olyan jelentős probléma, amely jobb esetben, mint veszély, rosszabb esetben, mint potenciális 
katasztrófa kényszeríti ki a cselekvés hatásainak értékelését és az elhárítás irányába teendő lépéseket. 
Ekkor kerülnek előtérbe azok az innovatív változtatások, amelyek segítségével a probléma megold-
hatóvá válik. Az ilyen típusú tapasztalatok azonban mégsem eredményezik a korábbi negatív tapasz-
talatokból való végleges okulást, mivel a problémák újra és újra jelentkeznek. Felfoghatjuk úgy, hogy 
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az emberi közösség problémamegoldó-képessége folytonosan fejlődik, így mielőtt a probléma az egy-
egy ciklus végét jelentő inflexiós pontot elérné, bekövetkezik egy új innováció vagy paradigmaváltás, 
amely a végső összeomlást megakadályozza. Ezt segíti, hogy az emberi faj egyedei – komolyabb prob-
lémák idején a többi faj egyedeihez képest – jelentősebb mértékben voltak képesek felülemelkedni 
az egyéni problémamegoldás szintjén, és így a csoport – ahogy ma mondjuk a szervezeti tanulás és 
egyfajta rendszergondolkodás révén – olyan innovatív képességre tett szert, ami az élővilágban – leg-
alábbis a tudatosság szintjén – addig ismeretlen volt.

A hulladékprobléma esetén eddig három olyan fő időszakot különböztethetünk meg (közegészség-
ügyi orientáció, környezetvédelmi orientáció és környezet-gazdaságtani orientáció), amely meghatá-
rozó befolyást gyakorolt a gazdasági-társadalmi folyamatokra. Két olyan szakasz volt, amely kizárólag 
korlátozó jellegű szabályozással megoldást kínálhatott az aktuális problémákra (tiltások, szankciók, 
büntetések). Jelenleg a harmadik problémakör kiteljesedésének idejét éljük, amikor azt kell felismer-
ni, hogy a tartós megoldás érdekében a bioszférában létező, ahhoz hasonló, minél inkább zárt háló-
zatokat, hurkokat kell létrehozni, mivel az emberiség egy összetett kihívás előtt áll: egyrészt a folya-
matosan gyarapodó populáció kiszolgálásához egyre több nyersanyag és energia szükséges. Másrészt 
mindez növekvő hulladék-kibocsátást és vele együtt fokozott környezetterhelést, valamint anyag- és 
energiaveszteséget is jelent, amelynek hatásai már a nemzetgazdasági szinteket meghaladó globális 
megoldásokat igényelnek. 

A hatások összetettségét támasztják alá azok a példák, amelyek láttatták, hogy a Közép- és Kelet-
Európában keletkezett légszennyeződés Skandináviában savas esőket okoz, az USA iparvidékeinek 
szennyezése Kanada természeti értékeit pusztítja, avagy a csernobili katasztrófa azon sajnálatos tapasz-
talata, miszerint a radioaktív részecskéket tartalmazó porfelhő az egész Földet megkerülheti néhány 
nap alatt. 

Az 1973-as – és az utána többször is újra problémaként megjelenő – energiaválság, az egyes nyers-
anyagkészletek kimerülésének rémképe az ipari társadalmakat egyre inkább a termelés addigi gya-
korlatának és ezzel együtt a keletkezett hulladékok kezelésének újragondolására ösztönözte. Előtérbe 
került a termék életciklus-vizsgálat, mégpedig abból a megfontolásból kiindulva, hogy az elsődleges 
nyersanyagok közvetlenül is hasznosíthatóak, mint energiaforrások, illetve felhasználhatóak olyan 
köztes termékek előállítására, amelyek életciklusuk végén jelenthetnek energiaforrást. 

E felismerés jelei mutatkoznak meg a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozó gondolkodásban 

1.	számú	ábra:	A	hulladék,	mint	problémaforrás	főbb	kezelési	szakaszai
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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is, amely az évszázad végére környezettudatos szemlélet kialakulását eredményezte. Ennek egyik első 
és mind a mai napig meghatározó momentuma az 1972-ben, Stockholmban megrendezett első kör-
nyezetvédelmi világkonferencia volt. Ez a fórum tette a társadalmi-gazdasági problémák szintjén is 
legitimmé a környezetvédelem feladatát és a konferencia hatására indult meg világszerte a környezet-
védelmi intézményrendszer kiépülése. 

Az ezidőtájt tett kényszerű felismerések az élet különböző területeire vonatkoztak, több különböző 
országot, kontinenst érintettek abból az alapkövetkeztetésből kiindulva, hogy a környezetszennyezés 
globális probléma, mely csakis globális összefogás eredményeként oldható meg sikeresen. 

A környezetvédelem kérdésének fokozott előtérbe kerülése eredményeképpen a hatvanas évek-
ben pozitív változások mentek végbe a gazdaság egészét illetően, amely azt jelentette, hogy a hagyo-
mányos környezetszennyező nehézipari termelés mellett megjelentek a környezetvédelmi iparágak, 
melyek a gazdaság egyre jelentősebb szereplőivé válnak és a bioszférában működő lebontó rendszerek-
hez hasonló funkciót töltenek be.

Az ipari kapacitások és a K+F programok olyan feladatok felé fordultak, mint a szennyvíztisztítás, 
a hulladékkezelés, a levegőtisztaság-védelem és a primer nyersanyagok kiváltását célzó újrahasznosítá-
si technológiák fejlesztése. 

Az e személetnek megfelelő cselekvés és tervezés alapelve az energiaveszteség minimalizálása, a hul-
ladékok keletkezésének megelőzése és a hasznosítás minél nagyobb mértékének elérése. Egyúttal fel 
is értékelődik a hulladék, mint másodnyersanyag és magával hozza a hulladékhasznosítási technológi-
ák kialakulását, amely a környezetipar fejlődését is megalapozta. Jelenleg már fontos nyersanyagként 
jelennek meg a szelektíven gyűjtött és/vagy utóválogatott hulladékfajták akár az energetika területét, 
akár az ipari termékek előállítását vizsgáljuk. Ezek a hulladékokból származó erőforrások két külön-
böző célt szolgálnak: egyrészt a felhasználásukra specializálódott területeken önálló nyersanyag-
bázisként állnak rendelkezésre, másrészt olyan kiinduló anyaghalmazként jelennek meg, amelynek 
minősége - elsődleges (ásványi)nyersanyag hozzáadásával - számottevő mértékben javítható. Mindkét 
felhasználási mód jelentősen képes elősegíteni az elsődleges ásványi eredetű nyersanyagok kímélését 
és gazdaságos felhasználását. 

2.1.6. A szilárdhulladék, ezen belül a települési szilárdhulladék kezelés jellegzetességei

A hulladékok másodnyersanyagként és energiahordozóként történő hasznosításának szükségessége 
már jelenleg is létező és egyre fokozódó igény. Ezért megkülönböztetett figyelmet szükséges fordí-
tani mind a települési szilárdhulladékok, mind az ipari hulladékok kezelésének és lehetséges további 
használatának módozataira, mivel ezek az anyagok rendszeresen és rövid idő alatt megújuló erőforrást 
jelenthetnek, míg az ásványi eredetű nyersanyagok mennyisége folyamatosan csökken. Mindezt fel-
ismerve alakulhatott ki az ipari és települési szilárdhulladék kezelését jellemező környezetvédelmi és 
hulladékgazdálkodási megközelítés: 

•	 A termelésintegrált környezetvédelem lényege az olyan ipari hulladék keletkezésének elkerülé-
se, amelyet kezelni és lerakni szükséges. Ennek egyik leghatékonyabb formája az üzemen belüli 
zárt hulladékgazdálkodás.

•	 A termékintegrált hulladékgazdálkodás legfontosabb eleme a hulladékokkal való zárt körfor-
galmú anyaggazdálkodás optimális feltételeinek megteremése a termékek reciklálás szempont-
jából legkedvezőbb kialakításával. 
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Az ábrán szemléltetett folyamatból kitűnik, hogy a települési szilárdhulladék gyűjtése jelentősen 
eltér a jóval nagyobb mennyiségben keletkező ipari, termelői hulladékoktól. Ennek egyik oka, hogy a 
termelési technológiai hulladékok általában koncentráltan és nagy mennyiségben jelentkeznek. Szak-
szerűen, szakemberek által figyelt folyamatok során jönnek létre és a begyűjtést megelőzően számos 
esetben már az átvételi szempontoknak megfelelő előkezelési eljárások végrehajtása is megtörténik. 
Összetételük általában homogénebb a települési szilárdhulladéknál és nem, vagy jelentősen alacso-
nyabb mértékben tartalmaznak olyan biológiailag lebomló anyagokat, amelyek a tárolás szempontjá-
ból komoly problémákat jelentenének. Az ipari szervezetekre, cégekre vonatkozólag hulladék nyilván-
tartásokat, bevallásokat kell készíteni, ez tehát egy regisztrált, kontrollált folyamat. Ez a hulladéktípus 
a mennyisége miatt nagyon komoly tétel az országos nyersanyag-, hulladékgazdálkodás szempontjá-
ból, azonban a disszertáció témája szempontjából nem ennek tárgyalása jelenti a fő feladatot – annak 
ellenére, hogy nemzetgazdasági jelentősége nagyobb. Annál is inkább, mivel az ipari hulladék nyil-
vántartásának és kezelésének kérdését a jelenlegi jogforrások megfelelően szabályozzák3 és az ezekben 
foglaltak megvalósítására a megfelelő szakmai háttér is rendelkezésre áll. Mindent összevetve, az ipari 
hulladékok kezelése a termelésorientált környezetvédelem keretein belül lényegesen gazdaságosab-
ban, „könnyebben” kezelhető kategória, mint a háztartási szilárdhulladékokkal való bánásmód.

A lakosság, illetve a közületek részéről a kommunális kategóriába sorolandó települési szilárdhul-
ladékok esetén a hulladékok kezelése, azok keletkezésének és begyűjtésének módja az ipari hulladé-
koknál alkalmazott gyakorlathoz képest jelentősen eltér. E folyamat speciális jellemzői, hogy javarészt 
közterületen, nyilvánosság előtt történő, kötelezően biztosítandó és igénybe veendő szolgáltatás4. 

3 A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartásról a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet rendelkezik. A jogszabály előírja, hogy a hulladék 
termelője, birtokosa és kezelője telephelyenként naprakész nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon bir-
tokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladékok mennyiségéről és összetételéről. Az adat-
szolgáltatást a kötelezetteknek évente, a tárgyévet követő március 1-ig kell elkészíteni, amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségét 
nem teljesíti, hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezik.

4 A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele a fogyasztó részére a 2001. január 1. napján hatályba lépett, a hulladékgazdálkodás-
ról szóló 2000. évi XLIII. törvény értelmében kötelező.

2.	számú	ábra:	Szilárd	települési	hulladék	hulladékgazdálkodási	rendszere
Forrás: Csőke-Bőhm-Kiss 2000:4.
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Éppen emiatt – vagyis a termékintegrált hulladékkezelési eljárás sajátosságából adódóan –, a hulla-
dék begyűjtésével és kezelésével kapcsolatos eljárás során a hulladékok nyomon követése folyamatos 
kontrollt igényel, mert nem tudjuk a tevékenységet magát részletesen szabályozni. Nem lehet azon-
ban a lakosságtól és az önkormányzatoktól elvárni ezt a feladatmegoldást, hiszen szakmai képzettség 
hiányában nem képesek a területükön zajló hulladékgazdálkodási folyamatokat menedzselni. Mind-
ez azt támasztja alá, hogy szükség van egy olyan szervezet létrehozására, amely az összes hatótényező 
(árak, műszaki paraméterek, előírások, stb.) figyelembevételével alkalmas e feladat koordinálására5.

A kommunális hulladékok diffúzan, kis mennyiségekben nagy területen jelentkeznek általában 
nem előkezeltek. Ezáltal nemcsak a begyűjtés, hanem a szállíthatóság, az anyagáramonkénti tömö-
ríthetőség is meglehetősen problémás feladat, és emiatt a műveletek fajlagos költségeit tekintve sem 
kedvező a helyzet. A begyűjtött hulladék összetétele rendkívül heterogén, tehát mindenféle anyag-
minőség (fa, fém, textil, stb.)6 előfordul benne. Legnagyobb probléma, hogy jelentős a biológiailag 
lebomló szervesanyag-tartalom, ami a hosszabb idejű tárolhatóságot megakadályozza és közegészség-
ügyi veszélyeket is jelent. A veszélyes hulladék-tartalom is több százalékra tehető, amire külön figyel-
met kell fordítani. 

A szelektív gyűjtés elvárásai tovább fokozzák a problémákat, hiszen a vegyes begyűjtés, szállítás a 
nagy tömörítésű autókkal, esetleg átrakó állomásokkal elég jól optimalizálható, de az anyagáramon-
kénti begyűjtés – különösen a műanyag palackok esetében7 – rendkívül rossz, míg a vegyes hulladé-
koknál lényegesen nagyobbak a fajlagos szállítási költségek. 

További problémát jelent a települési szilárdhulladék-gazdálkodás tekintetében, hogy e tevékeny-
ség rendkívül erősen szabályozott, hiszen a közegészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében 
kötelezően és folyamatosan végzendő feladat. Ugyanakkor a minden előírásnak megfelelő hulladék-
kezelés biztosítása egyben gazdaságossági kérdés is. Amennyiben a szolgáltatás legalább nem rentá-
bilis, jelentős problémaforrásként jelentkezik, különösen akkor, ha a rendeletekben megfogalmazott 
előírásokat sem hajlandók betartani az önkormányzatok. A racionális és hatékony gazdálkodás nélkül 
azonban még rövid távon sem működhet hatékonyan és fenntarthatóan a hulladékkezelési szolgálta-
tás. Ezért szükséges egy olyan döntési, eljárási mechanizmus kidolgozása, amely a döntéshozók szá-
mára egyértelművé teszi, hogy a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges műszaki 
megoldások milyen módon alakíthatók ki és azok hogyan üzemeltethetőek gazdaságosan. Szükséges 
olyan értékelési metódus, amely segítségével a különböző hulladékgazdálkodási megoldások össze-
mérhetőek, így kiszámíthatóvá válik és a lakosság számára is kommunikálható, hogy az előírások tel-
jesítése, az esetleges többletigények – szelektív gyűjtés – kielégítése milyen költségvonzattal jár, és 
az miként alakítja a hulladékkezelési díjat. A többletköltségek felmérése segít abban, hogy meghatá-
rozható legyen milyen forrásigénnyel végezhető a tevékenység, mekkora beruházási támogatásra van 
szükség, illetve mekkora a szükséges működési szubvenciók mértéke, amit esetleg koordináló szerve-
zet vagy kormányzat juttatna. 

Nagyon fontos, hogy meglegyen az a viszonylag áttekinthető mechanizmus, amit az önkormányza-
tok érdekeit szolgáló szakmai szervezet tud működtetni annak érdekében, hogy a korábban felsorolt 
igények, a hosszú távú környezeti elvárások megfelelő gazdaságossági szinttel végezhetők legyenek. 
Mindehhez elengedhetetlen a hulladékokkal, mint másodnyersanyagokkal való gazdálkodás eszköz-
tárának és rendszerének kialakítása, amely feladat szorosan kapcsolódik a környezetgazdaságtan jelen-
leg is formálódó tudományának fejlődéséhez. 

5  A feladat koordinálására javasolt modell bemutatását a 3.3.4. alfejezet tartalmazza.
6  Az ide vonatkozó részletes adatokat 3.2.2 számú alfejezet tartalmazza.
7  A műanyagpalackok begyűjtésével és tömörítésével kapcsolatos kérdések a 4.2. számú alfejezet kerültek bővebben kifejtésre.
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2.2. A környezetgazdaságtan, mint új elmélet megfogalmazódása és  
jelentősége napjaink gazdasági életében

Az ember és környezete viszonyát jellemző változások áttekintése után azt a társadalmi-gazdasági 
kontextust is szükséges megvizsgálni, amelyben az ipari társadalmak a már említett, rájuk nehezedő 
kettős kihívásnak – tehát az egyre fokozódó energia és nyersanyag ellátási igénynek és a vele együtt 
növekvő környezetterhelésnek – kell megfelelniük. 

2.2.1. A modern piacgazdaságok által elért társadalmi-gazdasági vívmányok fenntart-
hatósága

Napjainkban a modern piacgazdaságok – ide értve az Európai Unió tagországait is – számára egyre 
sürgetőbbé vált annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy miként egyeztethető össze a versenyképes-
ség fokozása, a természeti erőforrások és a környezet fenntartható használata, valamint az ezekben az 
országokban immáron hagyományosnak tekintett szociális jólét vívmányainak megőrzése. 

Az említett három terület mindegyikén önmagában is egyértelműen intő jelek figyelmeztetnek 
a változtatás szükségességére. A versenyképesség tekintetében Ázsia és az Egyesült Államok komoly 
vetélytársként jelennek meg Európa számára és számos példa mutatja, hogy már meg is előzték a nem-
zetközi piacon. Ezt támasztják alá azok a gazdaságelemzési adatok, amelyek szerint a globális gazda-
sági eredmények folyamatosan javulnak, amely tendencia alapvető ösztönzőinek Kína és az Egyesült 
Államok tekinthetők. Szintén figyelemre méltó tény, miszerint a 2004. évben a közvetlen külföldi 
befektetések (FDI) világviszonylatban 226 milliárd USD-t tettek ki, ami a kelet-ázsiai gazdasági krí-
zis óta a legmagasabb szintet jelentette. E befektetések közel harmada – mintegy 62 milliárd USD – 
Ázsiába történő befektetést jelentett és ennek az összegnek a 80%-a Kínába került felhasználásra8. 

A régi tagállamok többségében – főként az eurozónában – a gazdaság gyengélkedik, a növekedés 
minimális9. Ehhez még hozzájárul a magas munkanélküliség és az abból fakadó egyéb szociális prob-
lémák halmaza, amely helyzet hátterében a versenyhátrányt is jelentő magas munkaerő-költségek, 
valamint a szigorú munka- és környezetvédelmi előírások állnak10, mely tényezők tovább fokozzák 
a tőke és a termelés Európából történő kiáramlásának sebességét. Ugyanakkor az európai társadal-
mak tagjai nem hajlandóak lemondani a már elért szociálpolitikai vívmányokról. Példa erre a fiatalok 
munkavállalói jogait szűkítő törvény (CPE11) elleni franciaországi tüntetések, ami szintén nehezíti a 
versenyképesség fokozását.

A szociálpolitikai törekvéseket tekintve az Unió számára a Lisszabonban rendezett Európai Tanács 
értekezletét követően deklarált12 irányvonalak a meghatározóak, mivel célként került meghatározás-
ra, hogy az aktív és dinamikus jóléti állam építése, a tudás-alapú gazdaság kialakulása ne járjon együtt 
olyan szociális problémák terjedésével, mint a munkanélküliség, a társadalmi kirekesztés és a szegény-
ség13. E célok elérése – és egyben a szociális védő- és ellátórendszerek erősítése és korszerűsítése – érde-

8 Forrás: Economic Survey of Europe 2005 No.1. Secretariat of the Economic comission for Europe Geneva. United Nations New York 
and Geneva www.unece.org/ead/pub/051/051c0.pdf

9 Forrás: Konjunktúrajelentés 2005/3 összefoglalás. Kopint-Datorg Rt. http://www.kopint-datorg.hu/download.php3?letolt_
id=5347

10 v.ö: Conerly, W. B.: European Unemployment: Lessons for the United States http://www.ncpa.org/pub/ba/ba475/ba475.pdf
11 Contrat Première Embauche (2006)
12 Presidency Conclusions Lisbon European Council 23 and 24 March 2000 www.europa.eu.int
13 http://www.ncsszi.hu/eu/szoc.html
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kében került elfogadásra az „Európai Szociálpolitikai Menetrend”, amelyhez hasonló dokumentum, 
illetve elképzelés-rendszer ezidáig sem Ázsiában, sem az Egyesült Államokban nem készült. 

A természeti erőforrások és értékek vonatkozásában az Európai Unió környezetvédelmi politikája 
azon a meggyőződésen alapul, hogy a szigorú környezetvédelmi szabványok ösztönző hatással vannak 
az innovációra és az üzleti lehetőségekre. Ezt az álláspontot támogatja a Göteborgi Nyilatkozat14, ami-
kor a VI. Környezetvédelmi Akcióprogram és a Környezetvédelmi szektorstratégiára alapozva a jövő 
politikájának prioritásaiként az éghajlatváltozás és az üvegházhatás elleni következetes küzdelmet, a 
fenntartható közlekedéspolitika folytatását, a lakosság egészségvédelmét (ide értve a nem megfelelő 
minőségű élelmiszerek forgalmazásának, a vegyszerek egészségre gyakorolt káros hatásainak kivédé-
sét), valamint a természeti erőforrások felelősségteljesebb kihasználását határozta meg. 

Mindezek értelmében az Unió társadalmi-gazdasági értékrendjében a gazdasági tevékenységek-
hez kapcsolódó – társadalmi és környezeti – extern költségek megfizettetése meghatározóan jelenik 
meg. Ugyanakkor a globalizálódott világpiac többi szereplőjének értékrendjére inkább az ilyen jel-
legű extern költségek megfizetésének elkerülése a jellemző. Így számukra a profitmaximalizálás és a 
versenyképesség fokozása érdekében felhasználható erőforrás-tartalékokat a humán és a természeti 
erőforrások jelentik. Ennek oka, hogy a környezetvédelemhez és munkavédelemhez kapcsolódó költ-
ségek, mint externáliák, valamint az erőforrások önkorlátozás nélküli, hosszú távú környezetromboló 
hatású következményeivel nem számoló kihasználása komoly megtakarítást jelent azoknak a verseny-
társaknak a lehetőségeihez képest, akik akár önkéntesen, akár az érvényes állami szabályozás hatására 
az erőforrások használatának legtöbb költségét megfizetik. 

Megfogalmazódhat tehát az a kérdés, hogy a modern társadalmakban a versenyképesség – ami szá-
mos esetben a profitmaximalizálás szinonimájaként értelmeződik – vagy a természeti és humán erő-
források fenntartható használata-e a cél és érték? 

2.2.2. A korlátosság kérdése, mint az erőforráshasználattal kapcsolatos ütköző nézetek 
kiindulópontja

Az erőforrás-használattal kapcsolatos eltérő nézetek – amelyet az Unió és a mai magyar gazdaság is 
folyamatosan megpróbál részint a szabályozás, részint a pénzügyi finanszírozás eszközeivel felolda-
ni – évezredes múltra tekintenek vissza. Az ember és környezete viszonyát mindig is meghatározták a 
nyersanyag-felhasználáshoz kapcsolódó kérdések. Ugyanakkor ez a kérdés szoros összefüggésben volt 
az adott kor technikai, technológiai fejlettségével, valamint annak az embertömegnek a létszámával, 
amely a létfenntartáshoz szükséges feltételek biztosítását aktuálisan igényelte. Az emberré válás tekin-
tetében önmagában is meghatározó jelentőségű lehetett az a tényező, hogy az ember az adott korok 
technikai fejlettségi szintjéhez tartozó korlátokat az újítás, az innováció révén időről-időre képes volt 
leküzdeni. Ez az újítás hosszú időn keresztül nem jelentett mást, mint a már korábban is ismert eszkö-
zök, erőforrások esetlegesen újszerű használatát. Elérkezett azonban az az időszak is, amikor a korlá-
tosság leküzdésének feladata már a modern értelemben vett innovációt sem nélkülözhette.

A korlátosság problémáját egyfajta tudományos megalapozottsággal először Malthus (1902) vetet-
te fel. Nézete szerint, míg az élelmiszertermelés legfeljebb számtani sor szerint tud növekedni – mivel 
a művelhető földterület korlátozott –, addig a népesség mértani sor szerint nő, és ha nem működnek a 
népességnövekedést korlátozó fékek, az emberiség létszáma 20-25 évenként megduplázódik. Ugyan-

14  Presidency Conclusions Göteborg European Council 15 and 16 June 2001 www.europa.eu.int
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akkor már maga Malthus a saját korában is tapasztalhatta, hogy a termésmennyiség nem kizárólag a 
termőterület nagyságától, mint véges tényezőtől függ. A mezőgazdaság Angliában már a XIX. század 
első harmadában az új gabonafajták és a gépesítés révén olyan terméseredményeket volt képes pro-
dukálni, amelyeket azelőtt senki, még feltételezni sem mert. Ez a példa is rávilágít arra a tényre, hogy 
amint szűkössé válik egy erőforrás, amint a gazdaság fejlődése korlátokba ütközik, nagy valószínűség-
gel innovatív cselekvés következik be, mely újabb lehetőségeket kínál a gazdaság fejlődésére. 

Az iménti példában szereplő és az ahhoz hasonló későbbi helyzetekre vonatkozóan fogalmazta meg 
Schumpeter a maga elméletét is, miszerint a vállalkozó alapvető funkciója, hogy újít. Ugyanakkor azt 
is hangsúlyozza, hogy az újítás nem egyenlő a feltalálással, hanem új lehetőségeknek, elgondolásoknak 
a vállalat termelésében való alkalmazását jelenti. A gazdaság nagy ciklusai a nagy innovációk okozta 
változások eredményei. Az innovációk következtében a gazdasági tevékenység átalakul. Az innováci-
ók segíthetnek felülemelkedni a korlátossági problémákon azáltal, hogy a fejlesztések eredményeként 
nő az ipari, mezőgazdasági kibocsátás. Innovációra főként az erős gazdaságok és a nagy szervezetek 
képesek, mert ezek rendelkeznek a megfelelő pénzügyi forrásokkal és szakmai háttérrel, azaz módjuk-
ban áll fejleszteni (Schumpeter, 1980).

Napjainkban is számos megközelítés, vélt vagy valós döntési indok hivatkozik arra a lehetőség-
re, hogy a technikai fejlődés, az innováció képes lehet minden problémát megoldani. Ugyanakkor a 
XX. század második felében a primer nyersanyagok – ércek, ásványok, fosszilis energiahordozók, stb. 
– rohamosan növekvő felhasználási üteme a gazdasági fejlődés újabb korlátját helyezte kilátásba: a 
nyersanyagok kimerülésének korlátját. 

A nyersanyagok kimerülésének lehetősége az ipari termelés volumenének rendkívüli gyorsaság-
gal fokozódó növekedése révén vált fenyegetővé. Ezt a problémát az innováció sem lehet képes teljes 
mértékben megoldani, hiszen egy véges készlet folyamatos használat mellett szükségszerűen elfogy. 
Ebben az esetben a kérdés alapvetően az, hogy az aktuálisan ismert mennyiség mennyi ideig áll ren-
delkezésre, illetve, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a technológiai fejlődés és a növekvő nyersanyag-
árak következtében sikerül-e újabb, korábban kitermelésre alkalmatlannak minősített, vagy teljesen új 
készleteket feltárni. E vonatkozásban pedig egyre hangsúlyosabbá válik az a kérdés is, hogy az elsődle-
ges nyersanyagok közül az újrahasznosítás segítségével melyik, milyen módon váltható ki? 

A nyersanyagok kimerülésének problémáját mind az innováció hatásai, mind az újonnan felfede-
zett készletek nyújtotta lehetőségek időlegesen újra megoldani látszanak. A fenyegető nyersanyag-
hiány és az ebből fakadó piaci árnövekedés komoly ösztönző erőként hatott egyrészt a technológiai 
fejlesztésekre - egyre inkább megteremtve az újrafelhasználás lehetőségeinek kihasználását -, másrészt 
a nyersanyagkutatásokra is. A jelenleg ismert adatok szerint a világ számára még 2100-ban is hozzá-
férhető lesz az 1900-ban rendelkezésre állt források jelentős hányada (D.Meadows-J.Randers-D.Mea-
dows, 2005:70). 

Mindezen tények ismeretében továbbra is meghatározó feladat az elsődleges nyersanyagokkal való 
felelős gazdálkodás, mivel tudatában kell lenni annak, hogy a „nyersanyagvagyon döntő hányada nem 
a rövid távú célok és keresletek kielégítését szolgálja, hanem stratégiai jelentőségű gazdasági hátteret 
biztosít” (Kovács, 2005: 2).

A gazdasági fejlődésnek nem csak a csökkenő a nyersanyagkészletek szabnak korlátot, mivel nap-
jainkban egyre több tényező mutat arra, hogy a termelésből és fogyasztásból eredő környezetterhelés 
feldolgozása nagyobb problémát jelent. Ez abból fakad, hogy a természeti környezet nem lesz képes 
olyan ütemben feldolgozni a különböző környezetterheléseket, mint amilyen ütemben azok kelet-
keznek. Fel kell tehát ismerni, hogy a tiszta levegő- és vízkészlet nem áll korlátlanul rendelkezésre, így 
nem is lehet ezekre, mint érték nélküli tényezőkre tekinteni. Sőt, nagyon fontos, hogy mindezeknek 
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számszerűsíthető értéket lehessen tulajdonítani, hiszen meghatározó gazdasági potenciálbeli különb-
séget jelent, hogy milyen környezetben zajlik az adott gazdasági tevékenység. A különbség alapját az 
képezheti, hogy e tevékenység végzése során a szabad hozzáférésű javak (pl. levegő, folyók vize, nap-
fény, szél, stb.) valóban szabadon hozzáférhetőek-e és minőségük alapján minden további ráfordítás 
nélkül felhasználhatóak-e, vagy egyrészt nem férhetőek szabadon hozzá, hanem szabályozott, vagy 
monopolizált helyzet miatt eltérő a hozzáférés lehetősége, illetve a minőségük miatt felhasználásuk 
komoly előzetes költségráfordítást igényel.

A környezetterhelés feldolgozási kapacitás – mint korlát – egyik leglátványosabb megjelenése a 
Rajna szennyezésének történetén példázható, amikor rá kellett döbbenni arra a tényre, hogy a tiszta 
folyóvíz, bár annak tűnik, de nem korlátlanul hozzáférhető erőforrás. A Rajna vízének oxigénkon-
centrációja a folyamatos szennyezés hatására 1970-re érte el azt a szintet, hogy már nem volt alkalmas 
semmilyen élet fenntartására. 1980-ra nagyértékben javult a helyzet, mivel a folyó menti országok 
és vállalatok jelentős összegeket fordítottak szennyvíztisztító létesítmények létrehozására, valamint 
szerződések léptek életbe a szennyezés csökkentésére. 1996-ban újra megjelent a lazac a felső Rajna 
völgyében és 2000-re a korábbi szennyeződések szinte eltűntek a folyó vizéből (D.Meadows-J.Ran-
ders-D.Meadows, 2005:124). 

A Rajna folyó vízminőségének javulásához alapvetően szükséges volt a szabályozási rendszer elvi 
alapjainak megváltoztatására is. A Rajna védelméről szóló egyezményben15 kerül először megfogal-
mazásra, hogy vannak olyan szennyező anyagok, amelyek kibocsátása eleve tilos („fekete lista”), és 
vannak olyan anyagok, amelyek kibocsátása engedélyhez kötött („szürke lista”). Ezáltal a korábbi sza-
bályozási gyakorlatot – amely a kibocsátást tekintve megengedhető konkrét, kvalifikált határértéket 
határozott meg – felváltotta a „kvótakereskedelem”, mint új gyakorlat, miszerint az állam meghatá-
rozott áron a környezethasználók felé értékesíti egy adott szennyezőanyag maximális kibocsátásának 
jogát. Ettől kezdve a szennyezési jogok piaci kereskedelme révén az egyes környezethasználók maguk 
dönthetnek arról, hogy az általuk birtokolt szennyezési kvótákat hogyan használják fel. 

Mindezen változást az a gazdasági versenyt korlátozó helyzet idézte elő, hogy a Rajna folyó felső sza-
kaszának vizét használó üzemeknek – mivel ezek a tiszta vizet használták – nem kellett erőforrásokat 
lekötni a bejövő víz megtisztítására. Ugyanakkor a középső, de különösen az alsó szakasz vizét hasz-
náló üzemek számára már a bejövő víz megtisztítására is jelentős összegeket kellett költeni, mivel azok 
már a folyó felsőbb szakaszain működő üzemek által kibocsátott szennyezést is tartalmazták. Ezáltal 
a földrajzi pozíció adta előnyök és a szabadon felhasználható javakhoz történő hozzáférés együttes 
kihasználása olyan versenyelőnyhöz juttatott bizonyos üzemeket, amely előny költségeit végül a társa-
dalom egésze kellett, hogy az elszennyeződött folyó megtisztítása során megfizesse. A kvótakereske-
delem ennek az egyenlőtlen versenyhelyzetnek a megszüntetésére piackonform módszerrel tett kísér-
letet, oly módon, hogy a környezetterhelést „beárazta”.

A Rajna példája is bizonyítja, hogy a környezetterhelés feldolgozási kapacitás egyrészt valós korlátként 
képes megjelenni, másrészt jelentős értéket képviselnek azok a területek, amelyek komoly tartalékokkal 
rendelkeznek ezen erőforrás tekintetében. Ugyanakkor a tartalékokkal való rendelkezés azt a veszélyt is 
magában hordozza, hogy megjelennek a törekvések ezen erőforrások önkorlátozás nélküli kihasználásá-
ra. Mindez azért különösen veszélyes, mivel a természeti erőforrásokat önkorlátozás nélkül kihasználó 
vállalatok jellemzően nem ahhoz az országhoz vagy helyi közösséghez köthetők, amelyek ezeket az erő-
forrásokat részben szabadon felhasználható, de mégis közösen birtokolt értékként kezelik.

15 Rajna vegyi szennyezés elleni védelméről szóló, 1976. december 3-án Bonnban aláírt egyezmény-csomag. (Comission communication 
to the Council on the autonome of negotiations for the conclusion of the convention for the protection of the Rhine against chemical 
pollutions) http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=128905
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Jelenleg a levegő tekinthető olyan közösen birtokolt jószágnak, amelyről kiderült, hogy bár sza-
badon hozzáférhető, de használata – a szennyező kibocsátások feldolgozó-kapacitásának csökkenése 
miatt – mégis jelentős korlátokat jelenthet. Ezt a felismerést tükrözi többek között a Kiotói Egyez-
mény is, valamint az a helyzet, hogy az Egyesült Államok nem ratifikálta a szerződést, mivel nem 
kívánja önként korlátozni saját gazdaságának fejlődési lehetőségeit – bármennyibe is kerüljön ez más 
országoknak. Ugyanakkor az egyezmény lehetővé teszi a kvótakereskedelmet, mely egy jelentős lépés 
az extern költségek internalizálásának irányába.

2.2.3. Az állam szerepe a problémák kezelésében

Az állam feladatára vonatkozóan több jeles gondolkodó (Hobbes, 1999; Locke, 1999) is megfogal-
mazta, hogy az állam a közjó érdekében kell, hogy cselekedjen, miáltal el kell, hogy lássa azokat a fel-
adatokat, amelyek megoldását az egyének vagy nem tudják, vagy nem akarják önállóan felvállalni. Az 
elmúlt évszázadokban azonban számos esetben megfogalmazódott már az a kérdés, hogy az államnak 
be kell-e avatkozni a gazdaság működésébe vagy ez nem szükséges, hanem rá kell bízni az egyénekre, 
hogy önérdeküket követve a maguk számára legelőnyösebb megoldásokat keressék meg, de ezáltal 
a közjó előmozdítása érdekében is cselekedjenek (Smith, 1992). Másként fogalmazva, hagyni kell a 
piacot a maga szabályszerűségei mentén működni, mivel az - mint önszabályozó rendszer - mindig 
kialakítja a maga egyensúlyi helyzetét. 

Az „önszabályozás” azonban csakis olyan tökéletes piac esetén működhet, amely kizárólag kis 
vevőkből és kis eladókból áll, mivel a modern piacgazdaság működése bebizonyította, hogy a nem 
tökéletes piaci viszonyok esetén mindig lesznek olyan egyének – társadalmi csoportok –, amelyek az 
önérdekük érvényesítésére sem képesek. Másrészt viszont – ahogy az a közlegelők tragédiájának pél-
dájából (Garrett, 2000) kitűnik – az egyén szempontjából racionális cselekedetek adott esetben egy 
közösségi szintű érték megsemmisüléséhez vezethetnek. 

A szabályozatlan piac esetén is reális veszélyként jelenik meg az önérdek korlátozás nélküli érvé-
nyesítésének kockázata, mivel a sikeres piaci szereplők gazdasági hatalmukat arra használják, hogy 
a piac minél nagyobb része felett szerezzék meg az ellenőrzést, valamint hogy a további növekedés 
érdekében költségeik minél nagyobb hányadát externalizálják (Korten, 1996:87). Ezáltal közös, illet-
ve közösségi értékeket kockáztatnak.

Az állam ugyanakkor a közösségi értékek védelmében – tehát nem elsősorban a piac működésének 
befolyásolására – számos szabályozóeszközt alkalmaz, amely az egyének és a vállalkozások számára 
meghatározza gazdasági cselekvésük kereteit, kijelöli a közszolgáltatások körét és az azokat biztosítani 
köteles szervezeteket. Ezáltal az állam alapvetően azokat a  területeket szabályozza, amelyeket az egyé-
nek és vállalkozások vagy nem tudnak, vagy nem akarnak önszántukból elvégezni. Felmerül azonban 
a kérdés, hogy mik azok, amit nem tudnak – vagy még inkább nem akarnak – az üzleti szervezetek 
elvégezni? 

Egy lehetséges választ Keynes (1965) fogalmazott meg, miszerint az államnak fel kell vállalnia az 
irányító szerepet, és be kell avatkoznia a gazdaság működésébe, mert vannak olyan problémák, ame-
lyek megoldását az állam gazdasági szabályozók révén, kereslet-indukálással, multiplikatív hatás gene-
rálásával előre tudja mozdítani. Ennek oka, hogy a makro-folyamatoknak önálló törvényszerűségeik 
vannak, amelyek a mikro-összefüggésekből közvetlenül nem levezethetőek, így az állam gazdasági 
tevékenysége – különösen a szociális és környezeti vonatkozások tekintetében – a társadalom stabili-
tásának elengedhetetlen feltétele. 



2�

Keynes elmélete a gazdasági világválság – mint speciális helyzet – idején igaznak bizonyult. Ugyanak-
kor a régi-új gazdasági problémák – infláció, költségvetési deficit növekedése, stb. – ismételten az állami 
szerepvállalás újragondolását igényelték. Friedmann (1996) nézetei szerint az állami elosztás működése 
nem lehet megfelelően hatékony és versenyképes, mivel pazarló, bürokratikus, tehát rugalmatlan és fenn-
áll a korrupció veszélye. A költségvetési jövedelemátcsoportosítással szemben a pénzmennyiséget banki 
eszközökkel befolyásoló, monetáris gazdaságpolitika előtérbe helyezését javasolta.

Az állami szerepvállalás tekintetében a monetáris politika körül jelenleg is sokasodnak a kérdések: 
legyen-e privatizáció vagy sem, az állam legyen-e a fő gondoskodó vagy a privát szervezetekre hárul-
jon a feladatok megoldása? Az ide tartozó kérdések még hosszan sorolhatók.

Az eddigiekben tárgyalt elméletek alapján megfogalmazódik tehát az a kérdés, hogy a különböző 
gazdaságpolitikai alapvetések miként egyeztethetők össze? Ez a dilemma jelenik meg többek között 
az Európai Unió esetében is, például a Lisszaboni és a Göteborgi Nyilatkozat állásfoglalásai egymás-
nak némiképp ellentmondó célrendszereiben. 

Előállhat azonban olyan speciális helyzet, amely esetén az önérdek keresését szolgáló egyéni cse-
lekvés – tökéletes piaci helyzet, illetve bürokratikus szabályozás hiányában is – elősegítheti a hosszú 
távú közösségi érdekek kielégítését. Ilyen speciális helyzetként értelmezhető Magyarország és a többi 
volt szocialista ország uniós csatlakozása is, amely során egy-egy régió, vagy (kis)térség közösség- és 
gazdaságfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása esetén az uniós támogatások révén lehetőség nyílik 
olyan források igénybevételére, amelyeket nem kizárólag az adott gazdaság termel meg, de mégis élve-
zi a felhasználás minden előnyét. 

Az uniós támogatások tulajdonképpen állami megrendelésekként is értelmezhetőek, és működő-
vé válhat az a keynesi elmélet, miszerint a piaci egyensúly létrehozásához szükség van külső, állami-
kormányzati feladatvállalás révén megvalósuló beavatkozásokra. Ugyanakkor az állami beruházások 
alapját képezhetik a szintén a keynesi gondolatkörbe tartozó  multiplikátor-hatásnak, amely lényege, 
hogy a beruházási volumen egységnyi növekedése az összkereslet szintjén jóval nagyobb volumenű (a 
beruházott egység többszörösét kitevő) keresletet és ezáltal gazdaságélénkítő hatást is eredményez. 

A regionális szintű cselekvés ily módon olyan mezoszintet jelenthet, amely méretgazdaságossági 
szempontból megfelelő nagyságú területet és lakosságszámot biztosít a gazdaságosan üzemeltethe-
tő infrastrukturális beruházásoknak, továbbá megfelelő alapként szolgál abban a vonatkozásban is, 
hogy az infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások multiplikatív hatásaként a helyi gazda-
ság is élénküljön. Az erőforrás-felhasználás tekintetében is jelentős a regionális szint kiemelése, mivel 
a jelenlegi speciális helyzetben ezen a szinten még érvényesíthetők a helyi közösség érdekei, hiszen az 
uniós források a regionális szintű fejlesztéseket célozzák, amelyek kedvezményezettjei a helyi közös-
ségek lehetnek. Ezáltal megakadályozhatóvá válik, hogy a különböző szabályozóknak és előírásoknak 
való megfelelés kényszere miatt közszolgáltatások esetén a magánbefektetők profitmaximalizálási 
törekvései túlsúlyba kerüljenek, miáltal a helyi természeti és humán erőforrások a rövid távú befekte-
tői érdekeket szolgálják, megfelelve ezáltal a Delors-jelentésben (Farkas-Lengyel, 2003) foglalt meg-
állapításoknak is. 

Így elkerülhető lehet az a helyzet is, amely a közlegelők tragédiájának (Garrett, 2000) példájából 
kiindulva fogalmazódott meg, miszerint „ha az erőforrások megóvására irányuló hosszú távú beruhá-
zásoknak a magántőke beruházási lehetőségeivel kell versenyezniük, akkor ezek csak ritkán valósulnak 
meg – a közösség számára hosszú távon nagyon hasznos erőforrásokat túlhasználják és megsemmisí-
tik. A pénz magas haszonáldozat-költsége – amit rendszerint magas reálkamattal és az értéknövelő 
lehetőségek nagy számával társítunk – teremti meg a lehetőségét annak, hogy az egyéni profitmotí-
vum alapján hozott döntések eredőjeként megsemmisüljön egy erőforrás” (Norton, 2005:53).
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Megállapítható	tehát,	hogy	a	környezethasználat	extern	költségeinek	internalizálása	nélkül	a	közösen	
birtokolt,	szabad	felhasználású	természeti	erőforrások	(túl)használata	rövid	időn	belül	az	emberi	létet	
erősen	 veszélyeztető	 tényezőként	 és	 a	 fejlődés	 olyan	 korlátjaként	 jelenhet	 meg,	 amely	 nem	 hárítható	 el	
kizárólag	a	technológia	javításával.	Amennyiben	sikerül	a	környezethasználat	„árát”	-	a	használat	ará-
nyának	megfelelően	-	kötelezően	megfizettetni,	közvetlen	gazdasági	érdekké/kényszerré	válik	a	környezeti	
erőforrásokkal	 való	 racionális	 gazdálkodás.	 Mindehhez	 egy	 megfelelő	 szabályozó	 mechanizmus	 és	 egy	
olyan	szervezet	szükséges,	amely	képes	a	rövid	távú	gazdasági	célokat	és	a	hosszú	távú	közösségi	érdekeket	
harmonizálni,	az	erre	vonatkozó	modell	kifejtésére	a	következő	fejezetben	kerül	sor.



2�

3. Rendszerszemlélet a környezet- és hulladékgazdálko-
dásban

3.1. A rendszerszemléletű környezetfelfogás

A Földnek, mint életfeltételt biztosító bolygónak talán legfontosabb tulajdonsága, hogy képes az 
egész bioszféra számára állandó feltételeket biztosítani, tehát szerves szabályozási (visszacsatolási) 
rendszerek gondoskodnak arról, hogy az egyes fiziológiai mennyiségek megengedett határokon belül 
maradjanak, illetve optimális értéket vegyenek föl. Ezt a bolygó homeosztázisának nevezzük. E kiber-
netikai rendszerről nem sok ismerettel rendelkezünk azon kívül, hogy tudjuk, a hatásait összetett hur-
kok hálózatain keresztül fejti ki, eltérő időállandóval és különféle funkcionális teljesítőképességgel, 
melyek mindegyike olyan bonyolult és összetett, hogy a teljes elemzésre ma még képtelenek vagyunk. 
Szerencsére – az elterjedt közvélekedéssel szemben – azt még tudjuk, hogy itt is érvényesül minden 
kibernetikai rendszer legfőbb sajátossága: a környezeti behatásokkal szembeni viszonylagos állandó-
ság. Valószínűleg ezért volt képes a földi élet túlélni számos olyan kozmikus és egyéb katasztrófát, 
amely nagyságrendileg felülmúlja az emberiség jelenlegi antropogén hatásait. 

Az elmúlt évezredek, különösen az utolsó évszázad során rohamosan nő az a „civilizációs hányad” a 
Föld többi élő tömegéhez képest, amit az emberiség, valamint a táplálásához szükséges állatok, növé-
nyek jelentenek. Ebből következőleg egyre nagyobb arányban veszünk részt a napenergia és más ener-
giák, valamint anyagok továbbításában, vagyis egyre növekszik súlyunk a bolygó homeosztázisában. 

Tehát, ahogy fajunk kezébe egyre több csoportosul az erőforrásokból és egyre több lesz az anyag- 
és energiaáramlásokból a részarányunk, éppígy nő a „felelősségünk” is a bolygó egyensúlyi folyama-
tainak fenntartásában, akár tudatában vagyunk a ténynek, akár nem. Minden alkalommal, amikor 
a természetes szabályozási folyamat valamelyik részét jelentősen megváltoztatjuk, illetve új energia 
vagy információforrást tárunk fel, megnöveljük a valószínűségét, hogy a létrejövő változások egyike 
- a visszacsatolások változatosságát és hatóerejét csökkentve - befolyásolni fogja a teljes rendszer sta-
bilitását. 

Ez abból fakad, hogy bármely működő rendszer, melynek célja a homeosztázis, törekszik a fennálló 
állandósult állapottól való, az energiaáramlásnak vagy a válaszidejének változásai által okozott eltéré-
sek kiigazítására és olyan optimum keresésére, amely magukat a változásokat is beépíti. 

A több milliárd éves földi rendszert elvileg nem könnyű megzavarni, de mivel mi is, mint bármely 
faj – az anyag- és energia-felvételen, valamint a kiválasztáson keresztül – be vagyunk vonva a szabályo-
zási folyamatba, ezért bármit is teszünk – még ha tudatunkon kívül is – ezért óvatosnak kell lennünk, 
hiszen hatóerőnk egyre intenzívebben növekvő aránya már a rendszer vezérlésmechanizmusainak 
megzavarását is eredményezheti. 

A zavarok sokfélék lehetnek, de egy dolog azért biztosan állítható: a bioszféra egészét a mostaninál 
sokkal drasztikusabb hatások (természeti katasztrófák) is érték, amelyekre a rendszer bizonyos kilen-
gésekkel válaszolt, majd ezt követően mindig visszaállt egy módosult egyensúlyi állapotba, legfeljebb 
egyes fajok életfeltételei romlottak meg és kerültek helyettük mások előtérbe. Így nem elsődlegesen a 
földi életért, hanem sokkal inkább önmagunkért, mint fajért kell aggódnunk és kerülnünk a kapkodó 
lépéseket, melyekkel esetlegesen tovább növelhetjük a fennálló zavarokat. (v.ö.: Kovács, 2006.)

Az elmúlt évtizedben – mióta az emberiség tudatában van a bolygószintű ökológiai problémák-
nak – a legtöbb országban új törvények és előírások születtek az ökológia és a környezet védelmében, 
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korlátozva az egyének és a gazdaság szabadságát. Nemzetközi egyezmények születtek és rendelkeztek 
arról, hogy országok és iparágak jövedelmük egy részét környezetvédelemre fordítsák, és ezzel komo-
lyan befolyásolták a gazdaság növekedését. Ezek a negatív visszacsatolások rövid távon látványos ered-
ményeket hoztak, hiszen egyes iparágak (pl. energetika vagy az autóipar, ahol a gyártás már a vevő 
igényei szerint történik) komoly erőfeszítéseket tettek környezetterhelésük, hulladék-kibocsátásuk 
csökkentésére. Hosszabb távon azonban ezek a hatások kétségesek, hiszen összességében az emberiség 
és művi világa, a gazdaság, továbbra is egyre növekvő arányban részesedik a földi körfolyamatokból, 
és még mindig nem tudja senki sem a választ arra, mennyi az emberi faj optimális létszáma és persze 
azt végképp nem, milyen életszínvonalon valósulhat meg az optimum. 

Egyes elemzések szerint valahol 10 milliárd fő felett van az a népességszám, ahol a jelenlegi földi 
bioszféra már „háttérbe” húzódna és bolygónk egyensúlyának fenntartása az emberiségre hárulna. 
Ettől kezdve a Föld, mintegy „űrhajó” létezne, a fennmaradó szelíd és háziasított bioszféra pedig való-
ban az életfenntartó rendszerünk lenne, és ettől kezdve az emberiségre hárulna – mintegy „bolygó-
mérnökre” – a Föld egyensúlyi feltételeinek biztosítása. (Lovelock, 1987.)

Az viszont, hogy erre képesek lennénk, még kvázi korlátlan energiaforrások megléte estén is felet-
tébb kétséges, ismerve azon kísérletek eredményét1, ahol bizonyos ideig művi módon próbáltak 
önfenntartó rendszereket (ökoszisztémákat) működtetni.

Megnyugtatóbbnak tűnhet és tűnik is úgy szervezni mesterséges világunkat – amely mint látható, 
tudtunkon kívül is része a földi homeosztázisnak – hogy tovább is igénybe vehessük a földi bioszfé-
ra évmilliárdok alatt kikísérletezett „tudását és szolgáltatásait”, akár olyan módon, hogy átveszünk 
néhány jól bevált módszert. A rendszerelmélet szerint erre jó esélyünk van, mivel a technológiai 
képességünk ugyan egyre növekvő mennyiségű energiát szabadít föl, de egyúttal ellát bennünket az 
információ-feldolgozás és továbbítás, ezáltal visszacsatolódás egyre szélesedő lehetőségével, melynek 
köszönhetően lehetőségünk adódik a tevékenységeink önszabályozására.

A rendelkezésünkre álló technológiák helyes alkalmazásához nélkülözhetetlen a világ többi részé-
vel és az egymással való kapcsolat minősége és módja, mivel csak így lehet egységesen és szabályo-
zottan beavatkozni, valamint értesülni annak eredményéről. Az információfeldolgozási kapacitások 
növekedése és minőségi fejlődése ilyen módon alapozhatja meg az emberi szféra, a technológiák és 
a gazdaság fenntarthatóságát rendszerelméleti értelemben, amely – mivel része a földi rendszernek 
– annak stabilitását is elősegíti, mégpedig megfelelő visszacsatolások alkalmazásával.

A jelenlegi társadalmi-gazdasági szabályozórendszerek még nem alkalmasak arra, hogy ezek a folya-
matok sikeresek legyenek, mivel a mikrogazdasági szereplők egészen más érdekeltségi viszonyokkal 
rendelkeznek, mint a mezo- vagy makroszinten lévők. Az elmúlt évtizedek „nagy” egyezményei leg-
inkább makrogazdasági vagy globális megállapodások szintjén jöttek létre, melyek a mikro- és mezo-
szinten főként csak betartandó jogszabályként, elvárásként jelentkeztek. 

1 Pl. Bioszféra II. kísérlet (bővebben lásd Cohen, J. E.-Tilman, D. 1996) A kísérlet lényege, hogy létrehozásra került egy kísérleti telep 
kb. 13.000 négyzetméteren, ahol hermetikusan zárt rendszerben megpróbálták kicsiben reprodukálni a földi bioszférát. Erdőket, 
óceánszerű foltokat, füves területeket alakítottak ki, az egészet benépesítették rengeteg fajjal, úgy, ahogy az igazi bioszférát elképzel-
jük. Nyolc vállalkozó ember betelepült e mesterséges világba, hogy két évig abban éljen, a külvilággal csak informatikai kapcsolatban 
maradva. Az eredmény kétségbeejtő annak ellenére, hogy alaposan átgondolták, milyennek kell lennie a működő bioszférának. Gon-
doskodtak a fotoszintetikusan termelődő oxigénről, a légzéssel elhasznált oxigén viszszaforgatásáról, még a vizes élőhelyek elemeinek 
körforgását is „megoldották”. Az oxigénszint mégis rohamosan csökkenni kezdett, s amikor a normális 21 százalék helyett már 14 
százalékra esett, kénytelenek voltak beavatkozni: oxigént vezettek a rendszerbe. A nitrogénoxid-szint viszont katasztrofálisan magas-
ra emelkedett, de egészen egyszerű dolgok is megzavarták a Bioszféra-II. működését. A vizek eutrofizálódtak, a szárazföldön kitört 
az anarchia. Például a lián típusú növények olyan agresszíven kezdtek növekedni, hogy a nyolc ember napi munkaidejének nem kis 
hányadában ezeket kellett pusztítania. A betelepített huszonöt gerinces állatból tizenkilenc rövid idő alatt eltűnt. De kipusztult az 
összes beporzó rovar is, és emiatt több növény termése veszélybe került. Néhány hangya-, csótány- és szöcskefaj viszont tömegesen el-
szaporodott. A következtetés: a Föld, mint Bioszféra-I. működésének teljes megértésétől még igen távol vagyunk. Forrás:http://www.
sulinet.hu/cgi-bin/db2www/ma/et_tart/lst?kat=Acap&url=/eletestudomany/archiv/1997/9716/bio/bio.html
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A legutóbbi évtizedekben teret nyert egy új tudományterület, az ipari ökológia, amely az ipar és a 
környezet kapcsolatának újragondolását, annak rendszerbe szervezését tűzte ki célul. E modell szerint 
a természeti környezetet és az ipari termelést egyazon rendszer részeinek kell tekinteni, melyben az 
anyag- és energiafelhasználás optimalizálására és a hulladékképződés lehető legkisebb mértékűre való 
visszaszorítására kell törekedni, valamint arra, hogy az egyes részfolyamatok kilépő áramai egy másik 
részfolyamat belépő áramaiként hasznosuljanak. (Szépvölgyi J., 2002) 

Szépvölgyi tanulmányában kiemeli, hogy az emberi társadalmak által igényelt javak előállításakor 
az ipar a bioszférából, a hidroszférából, az atmoszférából, továbbá a növény- és állatvilágból származó 
anyagokat használ fel és oda energiát és anyagokat juttat vissza, amelyet az alábbi ábra sematikusan 
ábrázol. 

A korábban már említett megállapítás – hogy az ipari rendszerek viszonylagos súlya folyamatosan 
növekszik a természeti környezethez képest – a következő adatokkal támasztható alá: az 1980-as évek 
végén a világ ipara közel azonos tömegű nitrogént és foszfort mozgatott meg, mint amennyi ugyan-
ezen idő alatt a természetben mozgott. Egyes fémek, így a kadmium, a cink, az arzén, a higany, a nik-
kel és vanádium ipari tömegáramai közel kétszer nagyobbak voltak a természetes áramoknál. Az ólom 
esetében még kirívóbb a helyzet: 1988-ban az ipar világszerte 3,4 millió tonna ólmot mozgatott meg. 
Számítások szerint több mint 18-szorosa volt a természetben áramló ólom mennyiségének. (Clarks, 
1989). 

Viszont a tanulmány további fontos megállapításai, hogy „a természetben hulladék mint olyan 
nem létezik, nem képződik, ugyanis olyan anyag a természetben, amelyet a rendszer valamely más 
eleme célirányosan ne hasznosítana, valamint a természet hosszabb távra is megoldotta a napenergia 
tárolását a fosszilis tüzelőanyagok képződése révén” véleményem szerint vitatható, hiszen a 4.	számú	
ábra alapján, amelyen az ökoszisztéma vázlatos anyag- és energiafolyamatai láthatók kitűnik, hogy a 
természeti körfolyamatok során folyamatosan váltak és válnak ki szerves üledékek (pl. szén- és olaj-
mezők), amelyekhez csak az ember által létrehozott technológia volt képes hozzáférést biztosítani. 
Ebből sokkal inkább arra következtethetünk, hogy a biológiai folyamatok során is képződnek feles-
legessé váló anyagok, amelyek az emberi technológia előtti időszakban legfeljebb földtani változások 
(vulkánosság, kéregfolyamatok, stb.) során, tehát évmilliós időszakokat átfogó ciklusokon belül akti-
vizálódhattak volna újra, ezért joggal állíthatjuk azt, hogy az élővilág szempontjából ezek az anyagok 
kikerültek a körfolyamatokból.

3.	számú	ábra:	Az	ipar	és	a	természeti	környezet	kapcsolata
Forrás: Szépvölgyi J., 2002
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Ez az emberi beavatkozás – különös tekintettel a légkör szén-dioxid koncentráció antropogén hatá-
sainak tekintetében – ma a tudományos és a gazdasági élet egyik legvitatottabb területe (lásd Kovács 
Ferenc2, akadémikus és Zágoni vitás cikke3), ezért a jelen dolgozat a maga keretein belül ezzel a témá-
val nem tud foglalkozni, hanem megelégszik azzal a már említett ténnyel, hogy az élővilág az évmil-
liárdok alatt valamilyen módon „kikísérletezte”, hogy mely anyagokat kell visszaforgatnia és melyek 
azok, amelyeket időlegesen vagy „véglegesen” ki kell zárnia a körfolyamatokból. Tehát a természetben 
létezik egy módszer arra vonatkozóan, hogy a különböző nyersanyagok és energia felhasználása során 
az anyagcsere folyamatok végtermékeként keletkező „hulladékok” milyen módon és arányban kerül-
jenek visszaforgatásra vagy pedig „ártalmatlanításra” és ezzel mintát nyújthatnak a gazdaság techno-
lógiai folyamatai számára. (Pomázi I.-Szabó E., 2006) 

E szerint hasonló elven kell megszervezni az emberi társadalom és a gazdaság folyamatait, tehát 
törekednünk kell arra, hogy minél zártabb rendszereket hozzunk létre. Ki kell alakuljon egy kvázi 
önfenntartó struktúrához hasonlító folyamat, s ehhez meg kell találni és kidolgozni azokat a mód-
szereket, amelyek segítségével egy adott időben és helyzetben eldönthetővé válik, hogy mi történjék 
a gazdasági és társadalmi „élet”jelenségek során keletkező melléktermékekkel. A folyamat visszacsa-
tolása érdekében rövid időn belül döntenünk kell arról, hogy a kibocsátott melléktermékek milyen 
arányban és milyen módon kerülhetnek visszaépítésre a primer folyamatokba, és milyen hányad az, 
amelyet ki kell vonni a körforgásból, tehát ha ideiglenesen is, de deponálandóvá válik.

A döntés módja hasonló lehet, mint ahogy a bioszféra „dönt” az anyagok ritkaságának és haszno-
síthatóságának kérdésében: a nyersanyag és energiaszükséglet határozza meg a visszafordítás arányát 
racionális alapon, energia és anyagtakarékossági elvek figyelembevételével.

Az emberi gazdaság – a technoszféra – hasonló alapokon kell, hogy meghozza döntését, hiszen 
normál piaci helyzetben itt is érvényesül a piaci egyensúlyra törekvés elve, de ahhoz, hogy e szabályo-

2 Kovács F. (2006): Az üvegházhatás és a globális felmelegedés kérdéséről. Ezredforduló, 2006/2, 8-11.
3 Zágoni M. (2006): Üvegházhatás és globális felmelegedés (megjegyzések Kovács Ferenc tanulmányához). Ezredforduló, 2006/2, 12-15.

4.	számú	ábra:	Az	ökoszisztéma	anyag	és	energia	folyamatai
Forrás: SH Atlasz, Ökológia, 1995:60-68 alapján
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zó-mechanizmus érvényre tudjon jutni, információkra van szükség, melyek megfelelő visszacsatolás 
esetén egy optimális döntés meghozatalát eredményezhetik. 

A természeti erőforrásokkal és a hulladékokkal való gazdálkodás területén is szükség van tehát egy 
olyan módszertanra, amely a szabályozási folyamatok gyakorlati alkalmazhatóságához nyújt segítsé-
get. E feladat az információk összegyűjtésével és rendszerezésével kell, hogy kezdődjön, hiszen ele-
gendő mennyiségű és minőségű input szükséges egy szabályozott rendszer kiépítését eredményező 
döntéssorozat elindításához. Következő lépésként meg kell határozni az információk feldolgozásának 
módszereit, ezt követően pedig vissza kell csatolni az eredményeket a döntéshozók felé, hogy rele-
váns döntés születhessen. Szükség van azonban olyan koordináló szervezetre is, amely az információ-
gyűjtés és elemzés feladatait összehangolja és a visszacsatolást is elvégzi. Mindezen feladatok elvégzé-
se azért is kiemelkedően fontos, mivel olyan közvetítő csatornák kialakítására és működtetésére van 
szükség, ahol az aktuális információ automatikusan, a változást követően a legrövidebb időn belül a 
szabályozórendszeren keresztül visszahathat. Ezáltal hozható létre a megfigyelés-beavatkozás-változás 
hatásmechanizmus, amely egy interaktív és iteratív koordinációs folyamaton keresztül lehet képes az 
önkorrekciókra, és ezáltal valósulhat meg az önszabályozás.

Az	ember	által	létrehozott	gazdaság	számára	–	amelynek	napjainkban	hasonló	problémákkal	kell	meg-
küzdeni	–	az	évmilliárdok	óta	működő	ökológiai	rendszer	egy	követendő	mintát	jelenthet.	Így	a	modern	
társadalmak	hulladékproblémáinak	esetén	sem	lehet	az	a	cél,	hogy	mindent	hasznosítsunk,	hanem	az,	
hogy	a	dinamikus	egyensúlyi	állapotot	megőrizzük.	Nem	érdemes	tehát	túlzott	áldozattal,	ráfordítással	
visszaforgatnunk	anyagokat,	hanem	mindig	egy	adott	„keresleti”	szintet	figyelembe	véve	kell	eldönteni,	
hogy	inverz	ágon	mi	kerüljön	vissza	a	primer	gazdaságba. Szükség	van	tehát	egy	olyan	módszerre,	amely-
ben	az	aktuálisan	feleslegessé	vált	anyagok	kezelésével	kapcsolatos	döntéseket	a	megfelelő	információgyűj-
tés	és	annak	visszacsatolása	alapozza	meg.

A továbbiakban a települési szilárdhulladék-gazdálkodás területére vonatkozóan kerül bemuta-
tásra, hogy miként lehetséges az e területeken jelentkező feladatokat rendszerszemléletű modellbe 
szervezni annak érdekében, hogy a meghozandó döntések az előbbiekben kifejtett elvekhez hasonló 
folyamat eredményeképpen szülessenek meg az optimális cél elérése érdekében.

3.2. Analógiák és eltérések a nyersanyag-gazdálkodás rendszer-
szemlélete analógiája és a hulladékgazdálkodás területe között

A nyersanyag-gazdálkodás – illetve a korábbi elnevezése szerinti ásványvagyon gazdálkodás – és a 
hulladékgazdálkodás között számos párhuzam állítható. Mindkét tevékenységi terület összetett gon-
dolkodásmódot és rendszerszemléletet igényel, hiszen a nyersanyag-gazdálkodás alatt olyan komplex 
döntés-előkészítő, irányító- és végrehajtó tevékenységet értünk, amely a földtani kutatásoktól kezdve 
– a bányatervezési, a bányatelepítési, a termeléstechnikai és a felhasználási kérdéseken keresztül – a 
meglévő bányákban előforduló ásványvagyon visszahagyásig terjedő teljes folyamat valamennyi fázi-
sát felöleli. A nyersanyag-gazdálkodás fontos feladata, hogy a gazdasági igények és a rendelkezésre álló 
ásványi eredetű nyersanyagforrások közötti összhangot a kereslet és kínálat törvénye értelmében biz-
tosítsa. Emellett azonban a nyersanyagokat illetően a hosszú távú szempontokat is szem előtt kell tar-
tania, hiszen gazdaságossági, arányossági és helyettesíthetőségi prioritások mérlegelése is szükséges. 

A rendszerszemlélet azért is nélkülözhetetlen ezen a tudományterületen, mivel a megváltozott gaz-
dasági viszonyok között (növekvő energiaigény, miközben a felhasználható nem megújuló energia-
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források mennyisége csökken) az erőforrások fokozott, komplex kihasználása minden gazdasági egy-
ségnek alapvető, fejlődést meghatározó érdeke.

A rendszerszemlélet a nyersanyag-gazdálkodásban tulajdonképpen a kutatás, a kitermelés és a fel-
dolgozás egyidejű értékelésén alapszik, továbbá azt jelenti, hogy a komplex ásványvagyonbázisra 
telepíthető ipari tevékenységet variábilisan alakítják ki, ugyanakkor figyelembe veszik a már műkö-
dő kitermelő és feldolgozó jellegű tevékenységet az adott műszaki fejlesztés szintjén. Így képezzük a 
leművelés alatt álló és a jövőben művelésbe vonható ásványvagyonbázis és az ehhez kapcsolt, illetve 
még kapcsolható ipar logikailag egységes rendszerét (Kapolyi L. 1981).

A hulladékgazdálkodás azonban egy viszonylag rövid múltra visszatekintő tevékenység, amelynek még 
nem alakultak ki a saját metodológiai rendszere. Nagyon hasznos tehát olyan tudományterület módsze-
reit megvizsgálni, melynek jellegzetességei leginkább hasonlatosak a környezet-, illetve hulladékgazdál-
kodás során felmerülő problémákhoz, figyelembe véve természetesen a meglévő eltéréseket. 

Ilyen	területnek	bizonyult	a	műszaki	földtudományok	köre,	ahol	a	több	évszázad	alatt	felhalmozott	
tudás	és	tapasztalat	alapján	kialakult	egy	olyan	módszer,	amely	a	különböző	műszaki,	gazdasági,	ter-
mészet-	 és	 társadalomtudományi	 területekről	 összegyűjtött	 információk	 kiértékelése	 alapján	 határozza	
meg	a	nyersanyagok	kitermelhetőségének	és	feldolgozhatóságának	aktuális	lehetőségeit.	Mindez	nem	csak	
egy	műszaki-technológiai	eljárásrendszert	jelent,	hanem	egy	szemléletbeli	felfogást	és	rendszerközpontú	
gondolkodást	is,	mely	a	beépített	 	visszacsatolási	funkcióin	keresztül	tudja	az	optimalizáció	folyamatát	
megvalósítani.

E megközelítési mód kiindulásként jól alkalmazható a hulladékgazdálkodás rendszerszemlélet 
alapján történő problémamegoldása esetén is, hiszen a hulladékgazdálkodás hulladékok kezelését 
(gyűjtés, szállítás, deponálás, tömörítés) és termikus, kémiai, biológiai úton történő hasznosítását 
vagy ártalmatlanítását, valamint az ezeket szolgáló – jogi, gazdasági, infrastrukturális- feltételeket is 
jelenti (Csőke-Bokányi-Bőhm-Buócz-Faitli-Kiss, 1997:1).

Az eddigiekben leírtak alapján kijelenthető, hogy a hulladékgazdálkodási problémák megoldásá-
hoz a rendszerszemléletű megközelítés alkalmazása eredményes lehet. Ennek megfelelően fontos tisz-
tázni azt a logikai összefüggést, amely a hulladékgazdálkodás területén alkalmazható rendszermodell 
visszacsatolási alapját is képezi. 

A rendszer-modell kialakítása az információk összegyűjtésére és rendszerezésére alkalmas rész meg-
határozásával kezdődik, hiszen elegendő mennyiségű és minőségű input szükséges egy szabályozott 
rendszer kiépítését eredményező döntéssorozat elindításához. Ezt követően az adatok, informáci-
ók feldolgozására alkalmas rész meghatározására kerül sor, mely a döntések megalapozásához nyújt 
támogatást. Végül meg kell határozni azt a rendszerelemet, amely az eredményeket visszacsatolja a 
döntéshozók felé, hogy releváns döntés születhessen.

5.	számú	ábra:	A	rendszer-modell	kidolgozásának	logikai	alapja
Forrás: A szerző saját szerkesztése
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A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok hasznosítása, feldolgozása, illet-
ve a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítása kíméli a természeti erőforrások igénybevételét, 
csökkenti a környezetszennyezést és hozzájárul a gazdaság hatékonyságának növeléséhez, valamint 
ráirányítja a figyelmet az extern hasznok és költségek kezelésének feladatára, mivel kulcsszerepe van 
a környezet minősége és a természeti erőforrások védelmében, a lakosság környezeti biztonságérzeté-
nek javításában és nem utolsósorban a gazdasági hatékonyság fejlődésében is.

Az extern költségek és hasznok helyes értelmezése nélkülözhetetlen a környezetgazdálkodás terü-
letén, mert alapvetően befolyásolják a gazdasági folyamatokat. Externáliák olyankor keletkeznek, 
ha a tevékenység költségei vagy hasznai túlcsordulási hatás miatt a kívülállók körében jelentkeznek 
anélkül, hogy kárpótolnák őket a felmerülő költségeikért vagy ők fizetnének a kapott haszonért. A 
vállalatok oly módon döntenek a káros anyagok kiszűréséről, hogy egyéni határhasznukat és egyéni 
határköltségüket vetik össze.  

A gazdaság természetéből adódik, hogy általában a vállalati rövid távú érdekek érvényesülnek haté-
konyan, a gazdasági szereplők csak az ezzel kapcsolatos költségeket és hasznokat veszik figyelembe.

A környezetvédelem – ezen belül a hulladékgazdálkodás is – az egész társadalom számára fontos, 
hosszú távú értékeket képviseli, ezért a gazdaság szereplőinek tevékenysége a társadalom számára más 
költségekkel, illetve hasznokkal járhat, mint amit a vállalkozások realizálnak. A konfliktus feloldása 
érdekében szükséges az állami szerepvállalás, így a környezetvédelem hatékonyságát a kormányzati 
beavatkozás mértéke és jellege határozza meg. A cél az, hogy a társadalom számára érzékelhető kör-
nyezeti költségek és hasznok beépüljenek a gazdaságba.

Jóléti veszteség azért keletkezik, mert az extern költségek (EC) nem épülnek be a termelési költsé-
gek közé. Ha sikerül beépíteni ezeket a termelésbe, akkor az elősegíti a környezetbarát technológiák 
elterjedését. A fentiekben leírt összefüggés szemléltetését szolgálja a	6.	és	7.	számú	ábra.

A 6.	számú	ábrán bemutatott cég MU határhaszon és MC határköltség mellett működik, és így 
optimális esetben q1 mennyiségű terméket állít elő. 

A hulladéktermelés azonban extern költségként EC növeli a termelési költségeket, haszna pedig 
extern haszonként EB csökkenti az összhasznosságot.
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Ha ezeket is figyelembe vesszük, akkor a cég termelése a társadalom számára MSC határköltséggel 
és MSB határhaszonnal jár.

A társadalom számára optimálisan előállított termékmennyiség q2 kisebb, mint az eredeti q1. 
Mivel közösségi szempontból nem optimális termelés valósul meg, így a társadalom számára jóléti 
veszteség keletkezik, amely abból adódik, hogy az eredeti q1 mennyiségű termék előállítása során a 
termelés következményeiként adódó költségek nem épültek be a termelési költségek közé.

Hasonló módon levezethető, hogy a hulladék szakszerű kezelése a társadalom számára hasznosabb, 
mint az egyénnek, így a minőségi szolgáltatással jóléti nyereség keletkezik.

Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a környezetvédelemnek és a társadalom számára 
hasznos externáliának ára van, ezért az államnak nem csak a szankciókra, hanem a szubvenciókkal 
való ösztönzésre is figyelmet kell fordítania4. 

A hazai és az EU direktívákkal összhangban lévő előírásokat, valamint az extern hatások kezelésének 
szükségességét figyelembe véve nyilvánvaló, hogy a települési hulladékok átfogó kezelésére alkalmas 
regionális rendszer kialakítása, a hulladékgazdálkodás elveinek megvalósítása, a hulladékcsökkentés, a 
szelektív gyűjtés, hasznosítás, ipari előkészítés és az ártalmatlanítás szükségessé válik. Különösen fon-
tos ez azért is, mivel az ország jelentős részén nem megfelelő szintű  a hulladékok kezelése. A legtöbb 
településen a hulladékot kizárólag lerakással ártalmatlanítják, a másodnyersanyagok szelektív gyűjtése 
és a szerves hulladék lerakási arányának megfelelő csökkentése a jelenleg folytatott hulladékkezelési 
gyakorlattal nem megoldható. 

Összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglalt célokkal, illetve tekintettel az ala-
csony működési költségek megteremtésének követelményére, regionális hulladékgazdálkodási rend-
szerek kialakítása szükséges az Európai Unió normáinak megfelelően. Ezek alapján:
	Nemzetgazdasági érdek a keletkező hulladékok minimalizálása, valamint a szelektív gyűjtés és 

kezelés, a települési szilárd hulladékok szerves- és veszélyes hulladék összetevőit illetően a hulla-
dékként megjelenő anyagok lehető legnagyobb arányban történő felhasználása.

4  Ennek gyakorlati megvalósítását a 4.2. fejezetben ismertetésre kerülő esettanulmány mutatja be.
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	A fel nem használt hulladék környezeti szempontból biztonságos lerakása. 
	A térség települési, környezeti állapotának javítása, a talaj, a felszín alatti és a felszíni vizek védelme.
	Komplex regionális gyűjtő és kezelő rendszerek kialakítása.
	Szemlélet és tudatformálás.
	A felhagyott és betelt lerakók lefedése és rekultiválása.

A fenti közösségi és nemzeti elveknek is megfelelő célok, illetve megvalósíthatósági, gazdaságossági 
és ellenőrzési szempontok is azt indokolják, hogy integrált hulladékgazdálkodási rendszer alakuljon 
ki egy térség komplex hulladékgazdálkodási feladatainak megoldására.

Egy komplex hulladékkezelő rendszer konkrét céljai az alábbiak:
	A régió hulladékkezelésére a műszaki és jogi követelményeknek megfelelő hulladékgyűjtő és 

kezelő rendszer létrehozása. 
	A csomagolóanyagok, zöldhulladékok (1000 fő feletti településeken) és a háztartásokban kelet-

kezett veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésének bevezetése a hulladékok újrahasznosítható 
részének visszaforgatása céljából.

	Csökkenteni a lerakóba kerülő biológiailag lebomló hulladékok mennyiségét komposztáló 
berendezések beiktatásával, felhasználva a rendszeren belül szelektíven gyűjtött zöldhulladé-
kokat, illetve a mechanikai szétválasztás után elkülönített bomló szerves hulladékokat. Biofer-
mentálással biztosítani a bomló szerves hulladék sterilizálását, a keletkező biogázok ellenőrzött 
körülmények közötti összegyűjtését és energetikai, valamint hőhasznosítását. 

	Az anyagában nem hasznosítható éghető hulladékok energetikai hasznosítása.
	A végleges lerakásra kerülő hulladékmennyiség minimalizálása, a hulladéklerakásra meglévő 

lerakók – a jelenlegi műszaki és környezetvédelmi paramétereknek megfelelő – bővítése. 
	Gondoskodás a háztartási hulladék veszélyes komponenseinek külön gyűjtéséről és megfelelő 

módon történő elhelyezéséről.
	A hulladékok hasznosításából származó gazdasági és financiális előnyök kihasználása a lakossá-

gi díjak megfizethető szinten tartása érdekében.
	A régi lerakók rekultiválásával a terület-felhasználás csökkentése, amelynek következményekép-

pen csökken a lerakók által okozott környezeti terhelés.
	Publicitási intézkedések bevezetésével a lakosság körében a helyes hulladékkezelés és a szelektív 

hulladékgyűjtés módszereinek megismertetése és elfogadtatása, a környezettudatos magatartás 
népszerűsítése. 

A 8. számú ábrán  bemutatásra kerül a földkéregben elhelyezkedő természeti erőforrások hasznosí-
tásának folyamatelemzése, kiegészítve a hulladékokból nyerhető másodnyersanyagok és energiahasz-
nosítási potenciál szemléltetésével. Az ábra illusztrálja az emberi beavatkozás hatását az őt körülvevő 
világra, vagyis azt a folyamatot, mely során az erőforrásokat in situ állapotból kiszakítjuk, majd fel-
dolgozzuk és eközben a különböző szférák működését befolyásoljuk. A természeti erőforrások hasz-
nosításának folyamata része a társadalom gazdasági szférájának. 

További párhuzam, hogy mind a hulladékgazdálkodás, mind pedig a nyersanyag-gazdálkodás célja 
azonos: a maximális jövedelemtermelés, a lehető leggazdaságosabb működés elérése oly módon, hogy 
közben biztosítsa a természeti, környezeti, társadalmi értékek messzemenő figyelembevételét. Ez nem 
könnyű feladat, mivel a bányászat a természeti környezetből veszi erőforrásait, miközben óhatatlanul 
rombolja és szennyezi azt, a hulladékgazdálkodás kifejezés pedig már önmagában hordozza, hogy 
olyan anyagok kezeléséről van szó, melyek fölöslegessé váltak a társadalom számára, és azok elhelyezé-
se a környezet terhére történik.
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A hosszú távon fenntartható fejlődés biztosításának alapvető feltétele ezért a természeti erőfor-
rásokkal való takarékos bánásmód, ami a nem megújuló erőforrások kitermelésének mérséklését, a 
hatékony és takarékos anyag- és energiafelhasználást, valamint a környezet minél kisebb mértékű ter-
helését kívánja meg. 

Tudomásul veendő tény, hogy míg az emberiség fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele az ásvá-
nyi nyersanyagok növekvő felhasználása, addig a természeti erőforrások korlátozott mértékben állnak 

8.	számú	ábra:	A	nyersanyag-	és	a	hulladékgazdálkodás	rendszereinek	közös	pontjai
Forrás: a szerző saját szerkesztése a Kapolyi, 1981: 33 ábra alapján
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rendelkezésre, vagyis a belőlük nyerhető termékek mennyisége véges. A korlátozottság főként az in 
situ meg nem újíthatóságból, vagyis abból fakad, hogy a természeti erőforrás, illetve annak lelőhelye 
az igénybevétel során megszűnik. 

Az ásványi nyersanyagok világpiaci árának jelentős növekedése kényszerűen felfokozta a hazai 
nyersanyagbázis növelésére és hasznosítására irányuló törekvéseket. Hazánkban – mint saját nyers-
anyagforrásokkal korlátozottan rendelkező országban – különösen fontos a körültekintő nyersanyag-
gazdálkodás. Ily módon felértékelődött az ásványvagyon gazdálkodás szerepe és ezzel együtt a hulla-
dékok, mint potenciális másodnyersanyagok jelentősége.

Az utóbbi évtizedekben felgyorsult a tudományos-technikai fejlődés is, amely egyre jobban képes 
függetleníteni az emberiséget a véges természeti erőforrásoktól. A fejlődésnek köszönhetően alapve-
tően megváltoztak az egyes iparágakban alkalmazott technológiák, valamint megsokszorozódtak a 
teljesen új vagy a már használatban lévő anyagokat helyettesítő végtermékek. Ezért egyre fokozódó 
jelentősége van a hulladékból nyerhető másodnyersanyagoknak (Kapolyi, 1981).

Világszerte egyre jelentősebb mértékű a hulladékok újrahasznosítása, amely szándékot a termelés- 
és termékintegrált környezetvédelem (Csőke-Bőhm 2002)5 is hatékonyan támogatja. E megközelítés 
szerint a termelés és fogyasztás az anyagokkal való ésszerű, körfolyamatos, takarékos gazdálkodás révén 
kell, hogy megvalósuljon. „Ebben az esetben a természetből a körfolyamatba beáramló nyersanyag és 
energia egyenlő a körfolyamatból a természetbe kikerülő anyag és energia összetételével. […] Az input 
és output (input=output) anyagáramok nagysága ugyanis alapvetően a körfolyamatban az anyagok 
(benne a hulladékok) és az energia hasznosításának hatásfokától függ” (Csőke-Bőhm 2002:18).

Annak érdekében, hogy valóban érvényesüljön mind a maximális jövedelemtermelő-képesség, 
mind pedig a környezeti, a természeti értékek kisebb terhelése, kulcsszerepe van a gazdaságosság mér-
legelésének a hulladékgazdálkodásban is. A nyersanyag-gazdálkodás során már alkalmazott gondol-
kodásmód és például a műrevalósági számításhoz hasonló módszer  használata fontos lenne a hulla-
dékgazdálkodás területén is.

Ugyanakkor az optimális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezéséhez a gazdasági információ-
kon túlmenően elengedhetetlen, hogy a kezelni és feldolgozni kívánt hulladékokról a lehető legpon-
tosabb információ is rendelkezésre álljon. Ennek megfelelően a hulladékanalízis - mint az optimális 
technológiai és egyéb műszaki döntéseket megalapozó vizsgálat - nem hiányozhat, sőt nélkülözhetet-
len a korszerű regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezésekor. 

3.2.1. A hulladékanalízis, mint a rendszerszemléletű hulladékgazdálkodási  
rendszerek tervezésének kiindulópontja

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása tekintetében az optimális technológiai meg-
oldási módozat megtalálása rendkívül fontos, mivel a támogatott infrastrukturális beruházások rit-
kán kínálkozó esélyt jelenthetnek a fejlesztésre, de egyúttal súlyos gazdasági problémát is eredményez-
hetnek, ha a beruházások öncélúan és nem a racionálisan üzemeltethető infrastrukturális rendszerek 
kiépítése érdekében kerülnek végrehajtásra. Ebben az esetben nemhogy nem segítik elő a versenyké-
pes szolgáltatási és termelési környezet, valamint a lakossági közszolgáltatások „elviselhető” költség-
szinten történő kiépülését, hanem akár ellenkező hatást is kiválthatnak. Ez abból következik, hogy a 
szolgáltatási díjak aránytalanul megnövekedhetnek, így a beruházások gerjesztett gazdaságélénkítési 

5  Csőke B.-Bőhm J. (2002): A hulladék, mint nyersanyag In. Bányászat és geotechnika (Kovács F. szerk.) Egyetemi Kiadó, Miskolc.
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hatása hamar eltűnhet, csak a megemelt díjakból eredő versenyhátrány marad.
Az elmúlt évtizedben Magyarországon infrastrukturális téren számos olyan beruházás került kivi-

telezésre, amely megvalósulása után a helyi közösség tagjainak utólag kellett szembesülniük a nem 
megfelelően megválasztott kapacitás-kihasználtság problémájával és az ebből adódó üzemeltetési gon-
dokkal6. E probléma elkerülése az előző fejezetekben kifejtettek alapján oldható meg, amihez viszont 
megfelelő információkra van szükség mind a technológiákról, mind azok üzemeltetési paraméterei-
ről7. Ezen információk megszerzésének módja az előzetes hulladékanalízis elvégzése, mivel ily módon 
állhatnak rendelkezésre a tervezéshez szükséges adatok. Ilyen értelemben a hulladékgazdálkodás ese-
tében a hulladékanalízis párhuzamba vonható a nyersanyag-gazdálkodás során alkalmazott földtani 
kutatási tevékenységnek, melynek során megkutatták és műrevalóság tekintetében minősítették az 
egyes nyersanyag előfordulásokat. 

A hulladékanalízis elvégzését a 20/2006. (IV.5.), a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló KvVM rendelet is előírja annak érdekében, hogy 
a lerakott hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése megtörténjen. A 
hulladéklerakó üzemeltetőjének a nemzeti szabványban (MSZ 21420-28 és MSZ 21420-29) leírt 
módon, negyedévenként meg kell határoznia a települési hulladék összetételének jellemzésére hasz-
nálandó 13 komponens tömegarányát a lerakott hulladék összes tömegéhez képest. 

A rendszeres hulladékanalízis eredményei egyben lehetőséget biztosítanak arra is, hogy az üzemel-
tetés során megfelelő háttéradatok álljanak rendelkezésre a bármilyen tekintetben meghatározó kom-
ponens vagy a komponens adott szitafrakciójának adekvát kezelését jelentő megoldás kidolgozásá-
hoz, aktualizálásához. Ebből következően azonban a szabványban található hulladékanalízis-eljárás 
– ahogy azt a törvény szövege is tartalmazza – elsősorban a hulladékáram biológiailag lebomló szer-
vesanyag-tartalmának ellenőrzésére szolgál és csak korlátozott mértékben alkalmas arra, hogy abból 
a regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezéséhez szükséges információk megszerezhetők 
legyenek. Ugyanakkor ezek a háttérinformációk rendkívül fontosak az alkalmazandó technológiai 
sor megtervezéséhez, így szükséges egy, a szabványban foglalt hulladékanalízishez képest részletesebb 
eljárás, melynek során az összesen kilenc méretfrakcióra történő szétválasztás, valamint az egyes frak-
ciók fizikai és kémiai elemzése történik meg. Az ily módon elvégzett hulladékanalízis már alkalmas 
arra, hogy megfelelő adatok és információk álljanak rendelkezésre a technológiai tervezéshez8.

3.2.2. A nyersanyag-gazdálkodás gazdaságossági számításának analógiái és eltérései a 
hulladékgazdálkodás területén

Az nyersanyag-gazdálkodás területén hosszú idő óta – és mind a mai napig – fontos kérdésként jelenik 
meg, hogy mely nyersanyagforrás kitermelése, milyen ráfordítással kifizetődő. Nyilvánvaló, hogy ezt 
a döntést több tényező is befolyásolja: mindenekelőtt az a gazdasági helyzet, vagyis kereslet, amely-
től az adott készlet értéke függ. Másrészt fontosak a kitermelés költségei, amely meghatározásához 

6 Jól példázza ezt számos Magyarországi szennyvíztisztító telep helyzete, melyek esetében a beruházások tervezése az egy háztartásra 
jutó magas vízfogyasztást vette alapul, mely azonban az 1990-es években jelentősen megemelkedő vízdíjak következtében drasztiku-
san visszaesett, így a túlméretezett beruházásokat most kapacitás- kihasználatlanság, magas üzemeltetési és fenntartási költség jellem-
zi.

7 Megfontolásra érdemes lenne egy olyan háttér kutatóbázis létrehozására, mely az önkormányzatok és azok intézményei részére nyújt 
szolgáltatást üzemgazdasági modellek, gazdasági és társadalomtudományi kutatások, hatásvizsgálatok, felmérések elkészítésében.

8 A szabványban előírtakhoz képest részletesebb hulladékanalízis gyakorlati megvalósítását a 4.1. fejezetben ismertetésre kerülő eset-
tanulmány mutatja be.
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szükséges ismerni azt a potenciálisan kitermelhető anyag-mennyiséget és földtani viszonyokat, ahol a 
bányaművelésnek történnie kell. Mindezeket az alapvetéseket számos, a nyersanyag-gazdálkodáshoz 
kapcsolódó szakirodalmi forrás9 részletesen tárgyalja, ahol valamennyi szerző egyetért abban, hogy a 
műrevalóság meghatározása folyamatos feladat, és az ásványvagyon gazdaságos kitermelését illetően a 
készlettől függően időről-időre változhat a vélemény10. Ebből következően adott időközönként szük-
séges felülvizsgálni egy-egy korábban tartalékként vagy éppen nem műrevalónak értékelt lelőhely 
kitermelésének gazdaságosságát. 

A hulladékgazdálkodás esetén viszont speciális a helyzet abból következően, hogy a hulladékkeze-
lés a közegészségügyi feladatok – mint közfeladat – részeként jelenik meg, így a szolgáltatónak nem 
áll módjában szüneteltetni a szolgáltatást abban az esetben, ha a gazdasági környezet úgy alakul, hogy 
csak ráfizetéssel végezhető el a feladat. Nem fordulhat tehát elő az a helyzet, hogy a települési önkor-
mányzat – mint az ellátás biztosítására kötelezett – a gazdasági feltételek alakulása miatt megszünteti 
a hulladékszállítást és hulladékkezelést11.

Felmerülhet a kérdés, hogy ebben a determinált helyzetben mi lehet a jelentősége a műrevalósági 
számításhoz hasonlítható költség-haszon elemzésnek? A választ egyrészt a jogszabályi kötelezettségek 
adják meg, melyek értelmében a deponálás - mint hulladékkezelési megoldás - a korábbi meghatározó 
helyzetéhez képest jelentősen háttérbe kell, hogy szoruljon. Ezek a kötelezettségek a következők:
	a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009-ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végé-

ig (anyagában vagy termikus úton)
	a	lerakott	hulladék	biológiailag	lebomló	szerves	anyag	tartalmának	a	1999/31/EK	irányelvben	

foglaltak	szerinti	csökkentése	az	1995.	évi	szinthez	képest	(az ehhez szükséges elkülönített bio-
hulladék és papír-hulladék begyűjtésének, illetve hasznosításának és előkezelésének – kom-
posztálás, MBH, biogáz-előállítás stb. – fejlesztésével)12

	a	 csomagolási	 hulladékok	 53%-ának	 hasznosításához	 szükséges	 elkülönített	 gyűjtés	 biztosítása	
2008-ra,	a	csomagolási	hulladékok	60%-ának	hasznosításához	szükséges	elkülönített	gyűjtés	biz-
tosítása	2012-re	(ebből 2008-ra legalább 15%, 2012-re legalább 20% a lakossági közszolgáltatás 
keretében, a gyártói felelősség alapján működő rendszerekkel és a gyártók (forgalmazók) ter-
mékdíj fizetési kötelezettsége alóli mentességi feltételekkel integrálva)13

	a	háztartási	elektromos	és	elektronikai	berendezések	hulladékainak	4/kg/fő/év	mennyiségben	törté-
nő	begyűjtése	(nagyrészt a gyártói felelősség alapján, a forgalmazók visszavételi kötelezettségére 
építve)

	a	 gumiabroncs-hulladék	 lerakásának	 teljes	 tilalma	 (2006-tól),	 visszavételi kötelezettség beve-
zetése 2013-ig (az ebből következő elkülönített gyűjtés és feldolgozás biztosítása, nagyrészt a 
gyártói felelősség alapján, a forgalmazók termékdíj fizetési kötelezettsége alóli mentességi felté-
telekre építve)

9 v.ö. Tóth M.-Faller G.-Pruzsina J.-Tóth J. (1982:7-9)
10 Ezt támasztja alá a Magyar Geológiai Szolgálat azon gyakorlata is, miszerint évente felülvizsgálja és aktualizálja a hazai ásványvagyon-

nyilvántartást.
11 Erről a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény rendelkezik.
12 A hulladéklerakásáról szóló 1999/31/EK irányelv alapján 2006, 2009 és 2016 évekre kell a lerakásra kerülő települési hulladék bioló-

giailag lebontható részét ütemezetten csökkenteni, az 1995-ben képződött mennyiséghez képest 25, 50, illetve 65% arányban.
13 A csomagolásról és csomagolási hulladékokról szóló 94/62/EK irányelv előírta, hogy a tagországok legkésőbb 2001-ben a csomagolási 

hulladék legalább 50%-ának hasznosítását valósítsák meg, oly módon, hogy a hulladék legalább 25%-a anyagában hasznosuljon, ezen 
belül pedig a papír, az üveg, a fém és a műanyag csomagolási anyagok anyagában történő hasznosítása egyaránt legalább 15% legyen. 
Magyarország a Csatlakozási Szerződésben ezen arányok teljesítésére 2005 végéig kapott átmeneti mentességet. A 2004/12/EK és a 
2005/20/EK irányelv szerint a csomagolási hulladék legalább 60%-át kell hasznosítani, oly módon, hogy a hulladék legalább 55%-a 
anyagában hasznosuljon.
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	az	ólomakkumulátorok	2008-ra 90%, 2013-ra 95% fölötti elkülönített	begyűjtésének	biztosítá-
sa	(nagyrészt a gyártói felelősség alapján, a forgalmazók termékdíj fizetési kötelezettsége alóli 
mentességi feltételekre építve)

	a	hordozható	elemek	és	akkumulátorok	hulladékainak	2008-ig legalább 15%-os, 2013-ra legalább 
25%-os begyűjtése	(nagyrészt a gyártói felelősség alapján, a forgalmazók visszavételi kötelezett-
ségére építve) 

	az önkormányzati egészségügyi intézmények hulladékkezelésének fejlesztése, beleértve a lakos-
sági gyógyszer-hulladék elkülönített begyűjtését is 

	a lakossági és az önkormányzati építési-bontási hulladékok elkülönített begyűjtésének és fel-
dolgozásának fejlesztése

	a szelektív gyűjtés eszközeinek biztosítása a lakosság legalább 60%-a részére 2009-re, 80%-a 
részére 2013 végére

	a települési szilárdhulladék lerakási arányának 60%-ra csökkentése 2009-re, 50%-ra csökkenté-
se 2013 végére

	a	lerakásra	vonatkozó	követelményeket	ki	nem	elégítő	szilárdhulladék	lerakók	bezárása,	a bezárt 
lerakók folyamatos rekultiválása

	az állami, illetve önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati hulladék begyűjtő és kezelő 
rendszerek fejlesztése, a korszerűtlen, nem	megfelelő	kezelőlétesítmények	(dögkutak,	dögtemetők)	
megszüntetése

	egyéb lakossági veszélyes hulladékok (festékek, növényvédő szerek, háztartási vegyiáruk stb.) 
elkülönített begyűjtésének fejlesztése (A Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési 
Stratégiája 2007–2016)

A jogszabályi követelmények, valamint a környezetvédelmi, elsődleges nyersanyagokkal való taka-
rékossági szempontok figyelembevétele érdekében a korábban preferált hulladékkezelési eljárás, a 
deponálás helyett olyan komplex rendszereknek kell létrejönniük, amelyek képesek a különböző hul-
ladékfajtákat külön kezelni úgy, hogy azok vagy mint másodnyersanyagok, vagy mint energiahordo-
zók felhasználhatóak, illetve értékesíthetőek legyenek. 

A hulladékban rejlő anyag és energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék legnagyobb 
arányú ismételt felhasználására, a nyersanyagoknak hulladékkal történő helyettesítésére, valamint 
– ha ezek nem megoldhatóak – a hulladék energiahordozóként való felhasználására. 

Ez annál is inkább fontos, mivel Magyarországon az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt a kép-
ződő és ezzel párhuzamosan – a növekvő hasznosítási arányok ellenére – a lerakásra kerülő települési 
szilárdhulladék mennyisége, mivel az EU-tagországokra jellemző fogyasztási minták és piaci maga-
tartások gyors átvételével, a környezettudatos termelési és fogyasztási szokások terjedése nem tartott 
lépést. 

2004-ben mintegy 4,591 millió tonna települési szilárdhulladék keletkezett, amelynek 84,9%- a 
(3,896 millió tonna) lerakásra került. A szelektíven gyűjtött települési szilárdhulladék mennyisége 
csak mintegy 11,7% (540 ezer tonna) volt, melynek jelentős része, mintegy 60%-a (324 ezer tonna) 
csomagolási hulladék, 30%-a (162 ezer tonna) komposztálható, 10%-a (54 ezer tonna) pedig egyéb, 
anyagában hasznosítható hulladék. (Környezet És Energia Operatív Program 2007-2013)

A képződő hulladék hasznosítása nemzetközi összehasonlításban meglehetősen alacsony, melyet a 
következő diagram is szemléltet. 
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9.	számú	ábra:	A	települési	szilárd	hulladékok	mennyisége	és	hasznosítása	2004-ben
Forrás:A Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája 2007–2016

1.	számú	diagram:	Települési	hulladékok	kezelése	2000-2004	(kg/fő/év)
Forrás: Környezet És Energia Operatív Program 2007-2013
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Az előző diagramon bemutatott hasznosítási arányok alakulása a 2008-ig terjedő időszakra Magyar-
ország esetében a következő módon prognosztizálható:

A kezelendő települési szilárdhulladékoknak nem csak a mennyisége növekedett meg az elmúlt 
időszakban, hanem annak szerkezete is jelentősen megváltozott a fogyasztói szokások és a termelé-
si folyamatok átalakulása következtében. Ennek eredményeként a hulladékok aránya úgy módosult, 
hogy lecsökkent a szerves hulladék tömege, míg a főként csomagolóanyagokként alkalmazott papír, 
műanyag és fém mennyisége többszörösére nőtt. Ezt a változást kiválóan szemlélteti a következő táb-
lázat, melynek adatai a Pécs-Kökényi települési szilárd hulladéklerakón 1990-ben, illetve 2004 telén 
és 2006 nyarán elvégzett hulladékanalízisből származnak.

Hulladék fajták 
%-ban

1990 2004, 2006

lakótelep belváros családiházas lakótelep belváros családiházas

1990 
nyár

1990 
tél

1990 
nyár

1990 
tél

1990 
nyár

1990 
tél

2006 
nyár

2004 
tél

2006 
nyár

2004 
tél

2006 
nyár

2004 
tél

papír 1,80 3,00 2,90 1,90 2,30 0,80 11,70 12,11 n.a 11,79 6,49 10,20

műanyag 1,60 2,70 4,00 2,20 3,10 1,30 15,47 17,78 n.a 14,03 12,25 11,38

fém 0,50 1,10 0,80 0,30 0,80 0,50 3,54 2,50 n.a 2,16 2,30 1,29

üveg 0,60 0,60 0,90 0,50 1,00 0,40 3,37 5,96 n.a 5,88 1,74 4,62

textil 0,70 1,70 1,30 0,90 1,20 0,80 6,18 2,40 n.a 3,20 1,65 2,19

bio hulladék 82,20 56,60 78,40 67,80 77,10 36,60 8,09 32,78 n.a 32,02 33,25 40,79

karton n.a n.a n.a n.a n.a n.a 4,43 5,76 n.a 8,30 2,18 3,47

kompozit n.a n.a n.a n.a n.a n.a 1,23 1,73 n.a 2,59 1,67 1,99

higiéniás n.a n.a n.a n.a n.a n.a 3,82 4,71 n.a 3,74 4,87 1,62

éghető n.a n.a n.a n.a n.a n.a 7,06 2,50 n.a 2,91 3,19 2,85

éghetetlen n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0,24 0,00 n.a 0,74 1,09 1,72

veszélyes n.a n.a n.a n.a n.a n.a 1,18 0,04 n.a 0,07 0,52 0,04

egyéb/finom 12,60 34,30 11,70 26,40 14,40 59,50 33,70 11,73 n.a 12,50 28,81 17,83

1.	számú	táblázat:	Hulladékanalízis
Forrás: a szerző saját szerkesztése

2.	számú	diagram:	TSZH	mennyiségének	alakulása	a	kezelés	módja	szerint	(ezer	t)	
Forrás: A Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája 2007–2016
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A fenti táblázat adatai alapján a következő diagram bemutatja a hulladékfrakciók arányának eltoló-
dását az 1990 és 2006 között eltelt időszakban.

A keletkező hulladék kezelése során a fő célkitűzés tehát a képződő hulladék anyagának minél tel-
jesebb hasznosítása, amennyiben ez gazdaságosan nem megvalósítható, akkor az adott hulladék ener-
giatartalma kinyerésének biztosítása (regionális hulladékégetőkben, illetve együttégetéssel). Végső 
megoldásnak tekinthető a nem hasznosítható hulladék ártalmatlanítása, amelyről korszerű, megfelelő 
műszaki védelemmel rendelkező, regionális hulladéklerakókban kell gondoskodni.

A tervezett 13 térségi hulladékgazdálkodási projekt várhatóan jelentősen hozzájárul majd a hul-
ladékgazdálkodási célkitűzések teljesítéséhez. A beruházások keretében a szelektív hulladékkezelé-
si rendszerek, valamint a biológiailag  bontható szerves hulladék kezelő létesítmények kiépítésével 
jelentősen nő az anyagában hasznosításra kerülő hulladék mennyisége, és ezáltal lényegesen csökken 
a lerakással ártalmatlanított anyagok volumene. A beruházások eredményeképpen az anyagában 
hasznosítás aránya 2009-re eléri a 23%-ot. Mivel 2006-tól a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű teljes 
kapacitással üzemel, így az égetéssel termikus hasznosításra kerülő hulladék mennyisége 2006-tól évi 
420 ezer tonnára nőtt. Ezáltal a lerakás aránya a teljes keletkező hulladékmennyiséghez viszonyít-
va a 2008. év végére 67%-ra csökkenhet14. 

A komplex rendszerek kiépítése ugyanakkor – még a különböző rendelkezésre álló támogatások 
igénybevételével is – jelentős beruházási összeget jelent, továbbá az üzemeltetés költségei is számot-
tevően magasabbak lehetnek, ami a jelenlegi szolgáltatási díjak jelentős emelkedését vonhatja maga 
után. Ebben a helyzetben rendkívül fontos, hogy a lakossági szolgáltatási díjak megfizethető szin-
ten tartása érdekében a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek üzemeltetése során kihasználásra 
kerüljön minden olyan lehetőség, amely az üzemeltetés költségeit pozitívan befolyásolhatja. Ilyennek 
tekinthetők azok a bevételek, amelyek a különböző hulladékfajták értékesítéséből származnak. 

A hulladékok kezelése, válogatása, előkészítése során technológiai szempontból szinte minden 
megoldható, ezért leginkább az a kérdés vizsgálandó, hogy mi az a költségszint, ahol még megéri az 
egyes hulladékfajtákat szelektíven gyűjteni és további hasznosításra előkészíteni. A	megfelelő	dönté-
sek	megalapozásához	a	hulladékgazdálkodás	esetén	is	célszerű	tehát	a	nyersanyag-gazdálkodás	területén	
már	bevett	gyakorlatként	 létező	műrevalósági	 számításhoz	hasonló	költség-haszon	elemzést	végezni.	A	

14  Forrás: A Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája 2007–2016.

3.	számú	diagram:	A	jelentősebb	változást	mutató	hulladékfrakciók	arányának	módosulása	%-ban
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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hulladékgazdálkodás	területén	ez	a		költség-haszon	elemzés15	azonban	nem	a	„kitermelhetőség”		eldön-
téséhez,	hanem	a	különféle	kötelezettségeknek	leggazdaságosabban	megfelelni	tudó	üzemeltetési	módszer	
megválasztásához	nyújthat	elemzési	és	döntési	segédeszközt.

A hulladékgazdálkodás vonatkozásában a gazdaságos kitermelhetőség meghatározásánál a világ-
piaci ár mellett – a különböző társadalmi hasznosságú extern költségek miatt16  – szinte egyenrangú 
és hasonló fontosságú az állami szubvenciók rendszere. A világpiaci ár kialakítását a kereslet-kínálat 
viszonyán alapuló belső piaci automatizmusok szabályozzák. Ugyanakkor a települési szilárdhulla-
dék-gazdálkodás számos elemét – elsősorban a másodnyersanyag előállításával kapcsolatos gyűjté-
si, válogatási és egyéb feladatokat – nem lehet tisztán piaci alapon nyereségesen finanszírozni17. A 
társadalmilag fontos hosszú távú, extern hasznok miatt azonban ezeket a feladatokat is szükséges 
napi szinten ellátni, amihez az állami szubvenciók megfelelő rendelkezésre állása elengedhetetlen. A 
szubvencionális rendszer megfelelő működéséhez kell egy olyan, a piaci árképzés automatizmusához 
hasonló mechanizmus, amely az elvégzett hulladékanalízis és költség-haszon elemzés után már össze-
mérhető módon rendelkezésre álló információk alapján képes döntést hozni, illetve szükség esetén 
korrekciót alkalmazni18.

A szubvenció ugyanis az egyik módja annak, hogy a különböző kormányzatok a vállalatok kör-
nyezetkímélő tevékenysége által generált extern hasznokat jutalmazzák. A kormányzatok többféle 
eljárással internalizálhatják az extern költségeket vagy helyesbíthetik a külső gazdasági hatások követ-
keztében előálló hatékonyságvesztést. Megvalósítható a vállalati tevékenység közvetlen szabályozá-
sával vagy pénzügyi ösztönzők alkalmazásával, melyek arra késztetik a cégeket, hogy korrigálják az 

15 A költség-haszon elemzés gyakorlati megvalósítását a 4.3. fejezetben ismertetésre kerülő esettanulmány mutatja be.
16 Az extern költségek kérdése részletesen a 3.2.alfejezetben kerül tárgyalásra.
17 A tárgyalt szolgáltatás-részek finanszírozási kérdéseit a 3.2.2. alfejezet tárgyalja részletesen.
18 Az árképzés problematikájához kapcsolódó számítási metódust 4.4. alfejezet tárgyalja.

10.	számú	ábra:	A	települési	szilárd	hulladékok	várható	mennyisége	és	hasznosítása	2009-ben
Forrás:A Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája 2007–2016
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externális hatásokat. Ilyen például a kibocsátási határérték előírása vagy környezetszennyezési bírság 
kivetése, mely tulajdonképpen a vállalatok megadóztatását jelenti a környezetszennyezés után, a külső 
kár mértékének megfelelően. Lényegesen piackonformabb megoldás, ha megfelelő közgazdasági költ-
ség-haszon elemzés után egyfajta terhelési díj kerül kivetésre az egyes környezeti elemek használata 
arányában. Ez ténylegesen a külső társadalmi-gazdasági hatás internalizálása, vagyis a vállalat ezúton 
szembesül tevékenységének társadalmi költségével és piaci alapokon nyugvó racionális döntést hoz-
hat a jövőjével kapcsolatban19. 

A fentiekben leírtakat a 4.2-es és a 4.3-as alfejezetekben bemutatásra kerülő esettanulmányok szem-
léltetik. A 4.3-as fejezetben szereplő példa konkrét számokkal rávilágít arra, hogy egy hulladékgaz-
dálkodási program nem nyereséges vállalkozás, ezért általában a saját bevételek és a költségek különb-
ségét a lakosságnak a hulladékkezelési díjban kell megfizetnie. Leegyszerűsítve a kérdést a lakossági 
hulladékkezelési díjat a tervezett beruházás összes költségének és a lehetséges saját bevételeknek a 
különbsége adja. Ilyen értelmezésben gyakorlatilag bármilyen beruházás finanszíroztatható feltéve, ha 
a lakosság hajlandó és képes megfizetni ezt a különbséget. Ezért az egyik legfontosabb kérdés a lakos-
sági teherviselő képesség meghatározása.

Teherviselő képességi határként világbanki szakértők a havi kiadások 0,7 és 2,5 %-a közötti értéket 
tekintik elfogadhatónak a hulladék elszállításért. A jelenleg kidolgozás alatt lévő Új Magyarország 
Program Környezetvédelmi és Operatív Programja ezt a határértéket a háztartások nettó havi jöve-
delmének 0,7-1,3%-a között kívánja rögzíteni (ez lesz egyúttal a projektek támogathatósági követel-
ménye).

A lakossági hulladékkezelési díjakat a hulladékkezelés költségeinek és bevételeinek függvényében 
lényegében végeredményként adódnak ki. Magától értetődően adódik az ésszerű megoldás, hogy a 
projektek elindítása előtt fordítsuk meg ezt a számítást és a lakossági hulladékkezelési díjak egy elfo-
gadható szinten rögzítve határozzuk meg, hogy a projekt milyen pénzügyi feltételekkel valósítható 
meg. Ehhez az alábbi modell bevezetése javasolt:

1. lépés –a projekt várható költségeinek meghatározása:
Egy hulladékos projekt költségei (mint azt a 4.3-as fejezet részletesen szemlélteti) általában az aláb-

bi összetevőkből állnak:
	Beruházási költségek (IC -–Investment Cost)
	Üzemeltetési költségek (OC – Operation Cost)
	Pótlási költségek (RC – Replacement Cost)
	Lerakók rekultivációs kötelezettségéből eredő költsége, amely tartalmazza a beruházás kereté-

ben megvalósuló lerakó két ütemű rekultivációjának, illetve 30 éves utógondozásának költségét 
(LRC – Landfill Recultivation Cost)

	A beruházás finanszírozásához szükséges fizetendő hitel kamat költsége (I – Interest)
	Az üzemeltető profit elvárása (P – Profit)
	A tulajdonos osztalék elvárása (D – Divident)
	Az állam projektből származó adóbevétele (T – Tax)

Fentiek alapján a teljes költség (TC – Total Cost):

TC=IC+OC+RC+LRC+I+P+D+T

19 v.ö. Samuelson-Nordhaus, 2000:315-334. v.ö. Samuelson-Nordhaus, 2000:315-334. 
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Természetesen az elemzést nem egy évre vetítve, hanem egy hosszabb időszak tekintetében (ez hul-
ladékgazdálkodási beruházások esetén 30 év lehet) kell elvégezni. Ezért a képletet az alábbiak szerint 
módosítani szükséges.

TCi=ICi+OCi+RCi+LRCi+Ii+Pi+Di+Ti

ahol „i” az adott (vizsgált) évet jelöli.

A teljes költséget az egyes évekre vonatkozó költségelemek összeadásával lehet megkapni. A nettó 
jelenérték számításhoz ezeket a számokat az adott évre vonatkozó diszkont rátával diszkontálni kell (a 
diszkont ráta elfogadott mértéke az EU beruházásokhoz használt útmutató alapján 5 %). A diszkon-
tálást az adott költségelem elé írt „D” betűvel jelölve a diszkontált teljes költség meghatározása:

2. lépés –a projekt várható egyéb bevételeinek meghatározása:
A hulladékos projekt egyéb bevételei között az alábbi tételek szerepelhetnek:
	Ipari hulladékból származó díjbevétel (IWI – Industrial Waste income)
	Másodnyersanyag értékesítésből származó bevétel (RI – Recycling Income)
	Energia és hő értékesítésből származó bevétel (EI – Engergy Income)
	Koordináló szervezetektől kapott ártámogatások (RPS – Recycling Price Subsidy)

3. lépés –az elfogadható lakossági szolgáltatási díj mértékének meghatározása:
A lakossági szolgáltatási díj mértéke ebben az esetben a lakossági teherviselő képesség figyelembe-

vételével kerül meghatározásra, melyhez szociológiai, jövedelmi vizsgálatok szükségesek, illetve érde-
mes figyelembe venni a térségben szolgáltató cégek tapasztalatait. Gazdasági prognosztícióval megál-
lapítható, hogy várhatóan hogyan fognak növekedni a lakossági jövedelmek az elkövetkező években. 
Javasolt a díjat az EU fejlesztési támogatások módszertanához igazodva a háztartások nettó jövedel-
mének százalékában kifejezni. A nettó jövedelem emelkedésének, illetve a még elviselhető díj átlagos 
jövedelemhez viszonyított mértékének ismeretében meghatározható a térség számára elviselhető mér-
tékű lakossági hulladékkezelési díj (AMWI – Acceptable Municipal Waste Income).

4. lépés –a projekt teljes várható bevételének meghatározása:
A teljes bevétel (TI – Total Income) meghatározását egy a költségekhez hasonló képlettel tehetjük 

meg, ahol a „D” szintén a diszkontálást jelenti:

5. lépés –a projekt teljes Nettó Jelenértékének meghatározása:
A képletek használatával a Nettó Jelenérték (FNPV – Financial Net Present Value) könnyen meg-

határozható, hiszen ez a diszkontált bevételek és költségek különbsége:
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Fentiek alapján a teljes költség (TC – Total Cost): 

TC=IC+OC+RC+LRC+I+P+D+T

Természetesen az elemzést nem egy évre vetítve, hanem egy hosszabb id szak tekinte-

tében (ez hulladékgazdálkodási beruházások esetén 30 év lehet) kell elvégezni. Ezért a képle-

tet az alábbiak szerint módosítani szükséges. 

TCi=ICi+OCi+RCi+LRCi+Ii+Pi+Di+Ti

ahol „i” az adott (vizsgált) évet jelöli. 

A teljes költséget az egyes évekre vonatkozó költségelemek összeadásával lehet meg-

kapni. A nettó jelenérték számításhoz ezeket a számokat az adott évre vonatkozó diszkont 

rátával diszkontálni kell (a diszkont ráta elfogadott mértéke az EU beruházásokhoz használt 

útmutató alapján 5 %). A diszkontálást az adott költségelem elé írt „D” bet vel jelölve a disz-

kontált teljes költség meghatározása: 
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2. lépés –a projekt várható egyéb bevételeinek meghatározása:

A hulladékos projekt egyéb bevételei között az alábbi tételek szerepelhetnek: 
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3. lépés –az elfogadható lakossági szolgáltatási díj mértékének meghatározása:

A lakossági szolgáltatási díj mértéke ebben az esetben a lakossági tehervisel  képes-

ség figyelembevételével kerül meghatározásra, melyhez szociológiai, jövedelmi vizsgálatok 

szükségesek, illetve érdemes figyelembe venni a térségben szolgáltató cégek tapasztalatait. 

Gazdasági prognosztícióval megállapítható, hogy várhatóan hogyan fognak növekedni a la-

kossági jövedelmek az elkövetkez  években. Javasolt a díjat az EU fejlesztési támogatások 
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jövedelem emelkedésének, illetve a még elviselhet  díj átlagos jövedelemhez viszonyított 

mértékének ismeretében meghatározható a térség számára elviselhet  mérték  lakossági hul-

ladékkezelési díj (AMWI – Acceptable Municipal Waste Income). 

4. lépés –a projekt teljes várható bevételének meghatározása:

A teljes bevétel (TI – Total Income) meghatározását egy a költségekhez hasonló kép-

lettel tehetjük meg, ahol a „D” szintén a diszkontálást jelenti: 
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5. lépés –a projekt teljes Nettó Jelenértékének meghatározása:

A képletek használatával a Nettó Jelenérték (FNPV – Financial Net Present Value) 

könnyen meghatározható, hiszen ez a diszkontált bevételek és költségek különbsége: 
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6. lépés – a beruházási támogatás szükséges mértékének számítása (fejlesztéspolitikai beavat-

kozás):

A támogatások meghatározásánál el ször az FNPV mértékét szükséges megvizsgálni, 

ugyanis amennyiben ez a mutató nulla vagy pozitív, akkor a beruházás jelen körülmények 

között akár piaci alapon is megvalósítható lenne, mert a beruházás kitermeli az átlagos elvárt 

megtérülést (jelen esetben a diszkont ráta 5 %-át). A hulladékos projektek esetében azonban a 

legtöbbször nem ez a helyzet, az FNPV mutató jelent s mértékben a negatív tartományban 

mozog, ez indokolja a támogatások szükségességét. 

Megállapítható, hogy egy projekt pénzügyi fenntarthatóságának eléréséhez olyan mér-

ték  támogatás szükséges, amely biztosítja, hogy az adott projekt FNPV mutatója elérje a 

nulla értéket. Az alábbiakban azt a számítási módszert ismertetjük, hogy modellünkben ho-

gyan lehet meghatározni a projekt pénzügyi fenntarthatóságának megteremtéséhez szükséges 

támogatások mértékét. 
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jövedelem emelkedésének, illetve a még elviselhet  díj átlagos jövedelemhez viszonyított 
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ugyanis amennyiben ez a mutató nulla vagy pozitív, akkor a beruházás jelen körülmények 

között akár piaci alapon is megvalósítható lenne, mert a beruházás kitermeli az átlagos elvárt 

megtérülést (jelen esetben a diszkont ráta 5 %-át). A hulladékos projektek esetében azonban a 

legtöbbször nem ez a helyzet, az FNPV mutató jelent s mértékben a negatív tartományban 

mozog, ez indokolja a támogatások szükségességét. 

Megállapítható, hogy egy projekt pénzügyi fenntarthatóságának eléréséhez olyan mér-

ték  támogatás szükséges, amely biztosítja, hogy az adott projekt FNPV mutatója elérje a 

nulla értéket. Az alábbiakban azt a számítási módszert ismertetjük, hogy modellünkben ho-

gyan lehet meghatározni a projekt pénzügyi fenntarthatóságának megteremtéséhez szükséges 

támogatások mértékét. 
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6. lépés – a beruházási támogatás szükséges mértékének számítása (fejlesztéspolitikai beavatkozás):
A támogatások meghatározásánál először az FNPV mértékét szükséges megvizsgálni, ugyanis 

amennyiben ez a mutató nulla vagy pozitív, akkor a beruházás jelen körülmények között akár piaci 
alapon is megvalósítható lenne, mert a beruházás kitermeli az átlagos elvárt megtérülést (jelen eset-
ben a diszkont ráta 5 %-át). A hulladékos projektek esetében azonban a legtöbbször nem ez a helyzet, 
az FNPV mutató jelentős mértékben a negatív tartományban mozog, ez indokolja a támogatások 
szükségességét.

Megállapítható, hogy egy projekt pénzügyi fenntarthatóságának eléréséhez olyan mértékű támo-
gatás szükséges, amely biztosítja, hogy az adott projekt FNPV mutatója elérje a nulla értéket. Az 
alábbiakban azt a számítási módszert ismertetjük, hogy modellünkben hogyan lehet meghatározni a 
projekt pénzügyi fenntarthatóságának megteremtéséhez szükséges támogatások mértékét.

Beruházási támogatás számítása:
A legésszerűbb módszer a projekt pénzügyi fenntarthatóságának a megteremtéséhez a beruházási 

támogatás nyújtása. Modellünkben ennek mértékének a számítása az alábbi képlettel kalkulálható:

A beruházási támogatás nyújtása azonban nem lehet a megfelelő megoldás, ha a projekt nettó jelen-
értéke nagyon negatív (vagyis a diszkontált beruházási költség abszolút értéke kisebb, mint a nettó-
jelen érték abszolút értéke), akkor a fenti képlet 100 %-nál nagyobb értéket ad. Figyelembe kell venni 
azt, hogy az EU irányelv alapján a közösségi támogatás mértéke a beruházás tekintetében semmilyen 
esetben nem haladhatja meg a 85 %-ot (tehát IS% ≤ 85%). 

A Kormányzat a beruházó felelősségvállalása miatt eddig minden esetben ragaszkodott legalább 
10 %-os önrész meglétéhez, ezért még az esetlegesen uniós támogatást kiegészítő kormányzati hozzá-
járulásnál sem képzelhető el, hogy az IS% meghaladja a 90 %-ot. 

Az eddig leírtak alapján a konkrét számítási példát egy esettanulmány keretein belül a 4.3-as fejezet 
részletesen taglalja.
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Beruházási támogatás számítása:

A legésszer bb módszer a projekt pénzügyi fenntarthatóságának a megteremtéséhez a 

beruházási támogatás nyújtása. Modellünkben ennek mértékének a számítása az alábbi képlet-

tel kalkulálható: 
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Az eddig leírtak alapján a konkrét számítási példát egy esettanulmány keretein belül a 

4.3-as fejezet részletesen taglalja. 
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3.3. A rendszerszemléletű hulladékgazdálkodási struktúrák kialakításá-
nak jogi és szervezeti keretei

A 2000-2006 közötti időszak a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás meghatározó fejlődését hozta, 
amely egyúttal jelentősen megnövelte a helyi önkormányzatokra háruló feladatokat és felelősséget20. 
A települési önkormányzatoknak fel kellett ismerni, hogy a megnövekedett jogi-, szakmai-, és gaz-
dasági követelményeknek csak együttműködéssel tudnak eleget tenni, ezért országszerte sorra szer-
veződtek a regionális hulladékgazdálkodási programok. E programok elsődleges célja, hogy az adott 
térség önkormányzatait hozzásegítse egy gazdaságosan működtethető, a hazai és Uniós követelmé-
nyeknek is megfelelő hulladékgazdálkodást biztosító közszolgáltatás kialakításhoz. A célok elérésé-
hez azonban messzemenően figyelembe kell venni azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák mind 
nemzetközi, mind hazai szinten a hulladékgazdálkodás feladatrendszerét, mivel a jelenlegi jogszabályi 
háttér számos vonatkozásban inkább nehezíti, semmint könnyíti a feladatellátási kötelezettségek tel-
jesítését.

A rendszerszemlélet alapján létrejövő modell működtetéséhez számos olyan tevékenységet kell 
végezni az információk megszerzése, feldolgozása, a technológiák kiértékelése, a K+F tevékenység, 
valamint a rövid távú és a stratégiai tervezés területén, amely jelentős erőforrások biztosítását követeli 
meg az e célra rendelt gazdasági társaságtól. Az ezen elvárásnak való megfelelést a kiélezett versenypia-
con a rövid távú profitelvárási szempontoknak alárendelt vállalkozások a legtöbb esetben képtelenek 
felvállalni. Ezt bizonyítja a 2. fejezetben megfogalmazott tézis is, mely szerint „szükséges	egy	megfelelő	
szabályozó	mechanizmus	és	egy	olyan	szervezet,	amely	képes	a	rövid	távú	gazdasági	célokat	és	a	hosszú	
távú	közösségi	érdekeket	harmonizálni”. Ezért ki kell alakítani egy olyan struktúrát – és az annak műkö-
dését támogató jogi kereteket –, amely a különböző érdekek összehangolását képes elvégezni, ezáltal a 
jelenlegi hazai és uniós jogszabályi környezetnek megfelelően támogathatja a célok megvalósítását. 

3.3.1. Az átfogó jogi szabályozás hiányosságai

Az ellátandó közfeladatokhoz kapcsolódóan a helyi önkormányzatok törzsvagyonába tartozó köz-
utak és műtárgyaik, a helyi közművek működtetésének feltételeit a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. 
törvény (Koncessziós törvény) tartalmazza. A Kohéziós Alapból finanszírozott környezetvédelmi 
beruházások jövőbeni működtetése szempontjából azonban meghatározó jelentőséggel bír, hogy a 
Koncessziós törvény hatálya a hulladékgazdálkodási létesítmények működtetési jogának átengedésére 
nem terjed ki, mivel ezek a létesítmények nem minősülnek a törzsvagyonba tartozó közműnek. 

Ebből eredően a hulladékgazdálkodási létesítmények működtetési jogának átengedését a két ága-
zati jogszabályhalmaz egymástól eltérő módon szabályozza. Átfogó, egységes szabályozás hiányában 
a jelenleg érvényes jogforrások 
	nem segítenek annak eldöntésében, hogy az önkormányzatok milyen gazdasági vagy szakmai 

keretrendszer mentén szervezzék meg az egyes – az ágazati jogszabályokban rögzített – feltéte-
lek szerinti konkrét közszolgáltatásokat és hogyan biztosítsák hosszú távon e közszolgáltatások 
fenntartható üzemeltetését;

	alapvetően egy-egy önkormányzatra vonatkoztatva állapítanak meg jogokat és kötelezettsége-
ket, eljárási szabályokat. Az elmúlt években azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy bár a helyi 

20 A hulladékgazdálkodás teljes körű jogi hátterének bemutatására ezen fejezet nem tér ki. A vonatkozó jogi szabályozási feltételrendszer 
részletesebb ismertetését az 1. számú melléklet tartalmazza.
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önkormányzatok a korábban állami tulajdonban lévő közüzemeket és vagyonukat tulajdonba 
vették, az azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges finanszírozási források nem, vagy nem 
megfelelő mértékben állnak az egyes helyi önkormányzatok rendelkezésére. 

	Ugyanazon alapvető jogszabályi feltételek alapján kell egy alacsony lakosságszámú kistelepülés-
nek is gondoskodnia a feladatairól, mint egy nagyvárosnak, holott mind forrásszerzési lehetősé-
geik, mind pedig érdekérvényesítő képességeik és szakmai kompetenciáinak szintjében jelentős 
különbségek vannak. 

Ez a helyzet a regionális rendszerek kiépítésének szándéka esetén jelentős problémákat vethet fel, 
sőt szélsőséges esetben akár képes lehet meghiúsítani is a beruházást. Ennek oka a korábban már 
említett regionalitás elve, mivel a projektekkel kapcsolatban egyértelmű az az állásfoglalás, hogy az 
Európai Unió csak gazdaságilag hatékonyan üzemeltethető rendszereket támogat, illetve a befogadott 
projekteknek összefüggő területekkel kell rendelkezniük. Ez a szabályozás nem teszi lehetővé, hogy 
olyan települések is részesei lehessenek egy-egy támogatott projektnek, amelyek a központi területtől 
távol, szigetszerűen helyezkednek el, mert elengedhetetlen, hogy az egyes települések a hozzájuk leg-
közelebb eső hulladékgazdálkodási létesítmény szolgáltatását vegyék igénybe, hiszen így biztosítható 
az üzemeltetés hatékonysága. Amennyiben viszont nem sikerül minden önkormányzatot meggyőzni 
a részvételről és ezáltal nem alakítható ki egységes projekt, úgy a terület egészének támogatottsága 
kerül veszélybe. 

A jelenleg megszerezhető támogatás rendkívül kedvező mértékű forrást jelent, hiszen a beruházá-
sok 90%-os támogatási intenzitást realizálhatnak, amelyet az EU és a magyar kormány együttesen 
biztosít a települések hulladékgazdálkodási rendszereinek fejlesztéséhez. 

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt a tényt sem, hogy a csatlakozáskor vállalt, ez esetben környe-
zetvédelmi kötelezettségek teljesítése – függetlenül attól, hogy a rendelkezésre álló támogatások fel-
használása megtörténik vagy sem – nem kerülhető el. Ezáltal, ha a szabályozás hiányosságai és a helyi 
ellenakarat miatt nem sikerül egységes projektterületeket kialakítani, úgy a támogatás elveszhet, de a 
kötelezettség teljesítésének kényszere megmarad, ami már csakis saját erő felhasználásával történhet. 
Ezáltal az üzemeltetés díja jóval magasabb kell, hogy legyen, hiszen a befektetett tőke megtérülését is 
finanszírozni kell, míg a támogatás esetén ez a költség nem jelentkezik. 

A települések közötti összefogás tehát elengedhetetlen, de a jelenlegi szabályozás alapján egyetlen 
települést sem lehet erre kötelezni. 

Az elmúlt évtized tapasztalatai és a jelen helyzet is azt tükrözi, hogy az önkormányzatok nagyon 
nehezen hajlandóak az együttműködésre, mivel a „közös használat, fejlesztés, üzemeltetés kérdései 
folyamatos alkudozás során ’rendeződnek’, szinte ösztökélve a használó önkormányzatokat saját intéz-
ményi beruházásokra, a kényszerházasságból való kimaradásra21” (Pálné, 1999:136).

Mindazonáltal ha meg is van a szándék a közös cselekvésre, további problémát vet fel, hogy az 
milyen formában történjék.

21 Ez a hozzáállás a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Program szervezésekor is egyértelműen tapasztalható volt, sőt je-
lenleg is több település a szolgáltatási területen belül, szigetszerűen „fehér foltot” alkot, azaz nem csatlakozott (még) a regionális 
rendszerhez, mivel terveik szerint más megoldást kívánnak alkalmazni a hulladékgazdálkodási feladataik ellátására. Más megoldás 
ugyanakkor csak akkor létezik, ha a rendszer kiépítése után nem mint tulajdonosok használják az infrastruktúrát, hanem piaci árat fi-
zetnek a szolgáltatásért, ami mindenképpen jóval magasabb díjat jelent, mint amit abban az esetben fizetnének, ha a kezdetektől fogva 
teljes jogú társulási tagként vettek volna részt a projektben.
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3.3.2. A települések közötti együttműködések lehetséges formái

Az Ötv. 41-44.§-aiban foglalt, a helyi önkormányzatok társulásairól szóló keretszabályok a települések 
közötti összefogásra – az önkormányzatok szabad és önkéntes társulási elvére alapozva – lehetőséget 
biztosítanak, melyek megvalósításának részletes feltételeit a társulásokról szóló törvény tartalmazza:
	laza szervezeti és működési feltételrendszert tartalmaznak, 
	a jogi személyiséggel bíró társulások esetében sem biztosítják maradéktalanul a társulás önálló 

gazdasági szereplőként való fellépését harmadik személyekkel szemben,
	a jogi személyiséggel rendelkező társulás költségvetési szerv, létrehozásához alapító okirat szük-

séges, 
	a társulások költségvetési beszámolója a helyi önkormányzat költségvetési beszámolójának 

része, 
	a többcélú kistérségi társulás költségvetési beszámolója nem része a helyi önkormányzat költ-

ségvetésének,
	a kincstársi vagyonkörbe tartozó vagyon többek között helyi önkormányzat és többcélú kistér-

ségi társulás tulajdonába adható, jogi személyiséggel rendelkező társulásra ez nem vonatkozik. 
A Kohéziós Alapból is finanszírozható, több települési önkormányzatot érintő infrastrukturális 

beruházási projektek lebonyolítása történhet:

1.) Gesztor szervezet bevonásával
	megállapodással, 
	önálló, jogképes szervezeti struktúra létrehozása nélkül,
	önálló szerződő félként meg kell jelölni az egyes önkormányzatokat/társulásokat, mint kedvez-

ményezetteket, illetve mint megrendelőket.
A megoldás hátránya, hogy rendkívül nehézkessé tesz mindenféle döntéshozatalt és operatív cse-

lekvést, mivel önálló, jogképes szervezeti struktúra hiányában minden döntés vagy egyéb, közös ügy 
intézése esetén az önkormányzatokkal külön-külön kell egyeztetni.

2.) Többcélú kistérségi társulás létrehozása:
	A többcélú kistérségi társulás és annak vagyona nem része egyik tag önkormányzat költségve-

tésének és vagyonának sem, azaz önállóan mutatja ki a vagyonát, önálló számlavezetésre jogo-
sult.

	A többcélú kistérségi társulásból kilépő tag őt megillető vagyontárgy kiviteli joga a törvényben 
korlátozott. 

	A 2004. évi CVII. Törvény melléklete azonban rögzíti a kistérségeket és a kistérségekbe tartozó 
településeket, amelyek az adott programhoz nem feltétlenül illeszkednek. 

A megoldás hátránya, hogy a települések valójában nem működhetnek együtt szabadon többcélú 
társulás létrehozása érdekében, így nem érhetik el azt a méretgazdaságos, regionális léptéket, 
amely a támogatások igénybevételére – a regionalitás elve alapján – már jogosultak lehetné-
nek.

3.) Jogi személyiségű társulások létrehozása útján
	Jogi személyiségű társulások saját vagyonnal rendelkezhetnek. Az Ötv. 80.§ (5) bekezdése 

értelmében a helyi önkormányzatok által a társulásba bevitt vagyont a társuló önkormányzatok 
vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulatra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabá-
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lyait kell alkalmazni. 
	Nem jogosult azonban a számlavezető pénzintézetének szabad megválasztására,  saját munka-

szervezet létesítésére és fenntartására, önálló bankszámlavezetésre.
	A befejezetlen és az aktivált beruházás a társulás, mint költségvetési szerv könyveiben lesz kimu-

tatva, ez azonban összességében a székhely önkormányzat vagyonkimutatásának része lesz.
	A jogi személyiséggel rendelkező társulásból a tagok bármikor kiléphetnek, a vagyonrészüket 

kivihetik.
Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok a döntéshozatali folya-

matokban megbízottjuk révén képviseltethessék álláspontjukat. Így a közös ügyekben való eljárás 
leegyszerűsödik. Ugyanakkor továbbra is problémát jelent még a regionális rendszerben a közszol-
gáltatást biztosító szolgáltató kiválasztása, ami tovább bonyolítja a vállalt kötelezettségeknek történő 
megfelelést.

3.3.3. A közszolgáltatást végző szolgáltató kiválasztásának problematikája

A Kohéziós Alapból finanszírozott környezetvédelmi beruházások útján létrejövő létesítmények – fő 
szabályként – a beruházásban érintett helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek. Ez esetben a helyi 
önkormányzatok jogosultak a létesítmények üzemeltetésbe adásáról dönteni. Az egynél több önkor-
mányzatot érintő beruházásoknál kérdéses a közös tulajdonú létesítmények összehangolt üzemelteté-
se és hosszú távú fenntartása. 

Amennyiben közvetlenül a vagyonkezelő szervezet részesül uniós vagy államháztartási támogatás-
ban, a vagyonkezelői jogot létesítő önkormányzat, a vagyonkezelő és a finanszírozó között kötendő, 
háromoldalú támogatási szerződésben kell meghatározni a támogatással létesülő vagyontárgyak tulaj-
donjogi kérdéseit a vagyonkezelői szerződés megszűnésének esetére. 

A hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetőinek kiválasztására kialakult gyakorlat nem biz-
tosítja maradéktalanul az Európai Unió által előírt alapelvek érvényre juttatását, ugyanakkor a Kohé-
ziós Alapra vonatkozó, hazai jogszabályok jelenleg nem teszik lehetővé az Irányító Hatóság részére, 
hogy a támogatási szerződésben a projektek hosszú távú fenntarthatóságát és fejlesztését biztosító, 
egységes feltételrendszert írjon elő az Alapból finanszírozott létesítmények jövőbeni működtetésével 
kapcsolatosan.

A törvényi szabályozás 2007. évtől22 lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzatok a köz-
feladat ellátását szolgáló vagyontárgyakat – a tulajdonjoguk fenntartása mellett, a közfeladat átadásá-
val együtt – vagyonkezelésbe adják. 

A vagyonkezelői jogot a közszolgáltatás átadását célzó nyilvános pályázat útján vagy ellenérték fejé-
ben lehet megszerezni. 

A törvényi szabályozás alapján 2007. január 1-jétől az önkormányzati közfeladatok vagyonkezelői 
jog megszerzésére irányuló nyílt pályázati eljárással, közbeszerzési eljárás nélkül, ellenérték fejében 
átadhatók a nyertes ajánlattevőnek. Az ily módon kiválasztott szolgáltatónak azonban lehetősége 
van a közszolgáltatás ellátására alvállalkozó vagy más közreműködőt bevonni. A vagyonkezelői jog 
nyílt pályázat útján való megszerzésének lehetőségével egyértelmű feltételek alakíthatóak ki az önkor-
mányzati közfeladatok ellátásában a PPP-s konstrukciók megvalósítására is.

Mivel az adott ágazati törvényben meghatározott feltételek, eljárási és pályázati rend szerint lehet 

22 Az Ötv-t módosító, 2005. évi XCII. törvény közfeladat átadásával kapcsolatos rendelkezései (80/A-80/B §) 2007. január 1. napjától 
lépnek hatályba.
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a közfeladat végzését átengedni, a vagyonkezelői jog is csak az ágazati törvényben meghatározott eljá-
rások lefolytatásával szerezhető meg. Tehát a tevékenység és a vagyonkezelői jog együttes átadására a 
Hgt. szabályrendszerét kell alkalmazni a jövőben is. Ez alapján feltételezhető, hogy az önkormány-
zatok a közbeszerzési és/vagy koncessziós eljárások helyett továbbra is a kizárólagos vagy a többségi 
önkormányzati tulajdonú közszolgáltatókat preferálják, üzletrész-értékesítésekkel vonnak be befek-
tetőket a tevékenységbe, majd ingyenes kijelöléssel átadják a társaságnak a vagyonkezelői jogokat is. 
Ezáltal a jelenlegi gyakorlat működik tovább.

Létezik azonban néhány kivétel mind az Önkormányzati törvény, mind a Közbeszerzési törvény 
rendelkezéseinek hatálya alól. A Kbt. 2/A. § szerint nem kell lefolytatni a közbeszerzési eljárást, ha az 
üzemeltetési szerződést
	az ajánlatkérő és az olyan, százszázalékos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet köt egymás-

sal, amely felett az ajánlatkérő – tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy 
ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére – a stratégiai és az ügyvezetési 
jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendel-
kezik feltéve, hogy

	a gazdálkodó szervezet szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egye-
düli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből származik. A szerződés tel-
jesítéséből származik a szerződés alapján harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatás 
ellenértéke is tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást 
igénybe vevő személy fizeti meg.

A fenti szabály akkor is alkalmazható, ha a gazdálkodó szervezetben a tagsági jogot megtestesítő 
üzletrész, illetve részvény több, az ajánlatkérőnek minősülő szervezet közös tulajdonában van; ebben 
az esetben jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolják. 

Az Ötv. új, 80/A.§ (5) és (6) bekezdése alapján a vagyonkezelői jog az ellenérték fejében történő, 
nyílt pályáztatási eljárás helyett kijelöléssel, ingyenesen is megszerezhető. 

A vagyonkezelői jog kijelöléssel történő, ingyenes megszerzéséhez elegendő, ha a közfeladatot más 
önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása, illetve olyan gazdasági vagy közhasznú társaság 
vállalja át, amelyben az állami vagy önkormányzati többségi tulajdon a vagyonkezelési szerződés meg-
szűnéséig fennáll, és ezek a szervezetek a közfeladat ellátását az önkormányzat számára nem üzletszerű 
vállalkozási tevékenységként végzik. 

A szabályozásból következik, hogy a kijelöléssel történő vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcso-
lódóan átadásra kerülő közfeladat ellátására a közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, amennyiben 
a Kbt. 2/A § -ban foglalt feltételek teljesülnek.

3.3.4. Egy javasolt megoldás a jogi szabályozásnak való megfelelés érdekében

A korábbiakban ismertetett nehézségek ellenére is természetesen lehetséges regionális rendszerek 
kiépítése és a szolgáltató kijelöléssel történő megválasztása. Annak érdekében, hogy egy szolgáltató 
elnyerhesse egy regionális program üzemeltetésének jogát, eleget kell tennie a 2005. évi XXIX. tör-
vény előírásainak, mely szerint a közbeszerzési törvényt alkalmazni kellett azon közbeszerzési eljá-
rások során, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek (például helyi önkormányzat, 
települési önkormányzatok társulása) visszterhes szerződés megkötése céljából vagy megadott tárgyú 
és értékű beszerzések megvalósítása érdekében folytattak le. Ugyanakkor a már ismertetett feltételek 
megléte esetén a közbeszerzési eljárás elhagyható. 
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Mindebből következően az a hulladékgazdálkodási szolgáltató cég, amely kizárólagos önkormány-
zati tulajdonban van, és éves nettó árbevételének legalább 90%-a a tulajdonos önkormányzat számára 
biztosított közszolgáltatásból származik, közbeszerzés nélkül kijelölhető, mint üzemeltető. 

A regionális rendszerek esetén azonban nem egyetlen önkormányzat számára nyújtott szolgáltatás 
biztosítása a feladat. Ugyanakkor a hatályos rendelkezések lehetőséget biztosítanak arra, hogy több 
önkormányzat és egy gazdálkodó szervezet között is létrejöhet a közbeszerzési törvény hatálya alá 
nem tartozó szerződés, amennyiben a gazdálkodó szervezetben a tagsági jogot megtestesítő üzletrész, 
illetve részvény több, ajánlatkérőnek minősülő szervezet, azaz több önkormányzat közös tulajdoná-
ban van; ebben az esetben jogaikat közös képviselőjük útján gyakorol(hat)ják. 

Megoldás lehet tehát, ha a regionális szolgáltatási területen található önkormányzatok létrehoznak 
egy jogi személyiségű önkormányzati társulást és e társulás szerez – pl. tőkeemeléssel – tulajdonrészt 
a szolgáltatásra kijelölni kívánt üzleti szervezetben. Célszerű azonban olyan szolgáltatót választani, 
amely valamely, a tervezett szolgáltatási területen található önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
van és a bevételi struktúrája is megfelel a kijelöléshez szükséges törvényi elvárásoknak.

Ebben az esetben ez a szolgáltató vállalkozás kijelöléssel valamennyi tulajdonos önkormányzat 
vonatkozásában közszolgáltatóvá választható. 

A következő lépésben egy osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész kerülhet kialakításra. A tulaj-
doni viszonyokat az önkormányzatok egymás közti megállapodásban rögzítenék, a tulajdonosi kép-
viselő jogait és kötelezettségeit az üzletrész túlnyomó többségű tulajdonosa gyakorolhatná. Az adott 
önkormányzatok részére jelenleg szolgáltatást végző egyéb társaságok, közbeszerzési eljárás lefolytatás 
után, mint alvállalkozók vonhatók be a szolgáltatási tevékenységbe, akár a PPP modell alkalmazásá-
val. 

Az aktuális jogi szabályozás kínálta lehetőségek között tehát megoldhatóvá válhat a regionális 
hulladékgazdálkodási rendszerek üzemeltetése, ugyanakkor még tisztázandó a kérdés, hogy milyen 
módon és szervezeti keretek között történhet az üzemeltetés során érintett együttműködők érdekei-
nek koordinációja, összehangolása?

E probléma megoldása érdekében került kidolgozásra egy olyan koordinációs modell, amely a regi-
onális környezetvédelmi, illetve egyéb infrastruktúra-fejlesztési beruházások esetén nyújthat segítsé-
get az elfogadható kompromisszumok eléréséhez. A modell megalkotása során az volt a cél, hogy a 
rendszer minden fontosabb résztvevőjének egyértelmű legyen a szerepe és álljon rendelkezésre egy 
információs csatorna abban a viszonyrendszerben, amelyben az érdekeit étvényesíteni kívánja. Ha 
az érdekek egyeztetése és koordinációja megfelelő módon történik, akkor kialakulhat az egyensúlyi 
helyzet. Mindehhez lényeges szempont, hogy legyen egy olyan szereplő a rendszerben, amely egy-
aránt képes a hosszú távú közösségi szempontokat, valamint a rövid távú gazdasági érdekeket meg-
érteni, és ezáltal mintegy átjárhatóságot tud biztosítani az egymással nehezen kommunikálni képes 
felek között - mint pl. a közigazgatási és a vállalkozói szféra -, megteremtve az egyensúly és összhang 
kialakításának feltételeit. Erre a szerepre azonban a települési önkormányzatok és azok társulásai nem 
alkalmasak, mivel a közigazgatásban dolgozó a szakemberek kompetenciái és feladatai nem fedik – és 
nem is fedhetik – maradéktalanul a mindennapi gyakorlathoz szükséges igényeket, továbbá a köz-
igazgatás belső működéséből adódó rugalmatlanság is gátolja a folyamatosan és gyorsan változó piaci 
helyzetekre való reagálást.

Ezért a koordináló szervezet egy olyan speciális üzleti szervezet lehet, amely a gazdasági társaságok 
szabályai szerint, piaci viszonyok között tevékenykedik, de a helyi önkormányzat/ok tulajdonában 
áll. Ezért kénytelen megtanulni a közszféra sajátos működési szisztémáját, és nem elsősorban a profit-
maximalizálás, hanem a közösség által fontosnak tartott érdekek kiszolgálása vezérli. Így katalizáló, 
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koordináló és kontrolláló szerepet játszhat a különböző résztvevők érdekei között az optimális ered-
mény elérése érdekében. 

Véleményem szerint, a disszertációban kifejtett jogi lehetőségek keretein belül célszerű létrehozni 
egy regionális koordinátor szervezetet a vázolt funkciók ellátása céljából. Erre egyébként már léte-
ző gyakorlati példa a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében és felügyelete 
alatt működő mezőgazdasági integrátori hálózat23. Attól viszont eltérően a hulladékgazdálkodás ese-
tében nem kizárólag a gazdasági szférára, hanem önkormányzatokra, önkormányzati társulásokra is 
kiterjedne, melyeket nyilvánvalóan nem lehet a gazdasági szervezetekre vonatkozó előírások szerint 
kezelni, ezért sokkal helyénvalóbb a koordináció fogalmat használni – mely jelentéstartalma szerint is 
egy vagy több fél kölcsönös érdekegyeztetésére irányuló folyamatnak felel meg, így egy köztes funkci-
ót tölthet be a közigazgatási és gazdasági szféra között24. A koordinációs modell összefüggésrendsze-
rét a 11.	számú	ábra szemlélteti.

23 Integráció: a felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló minimum egy évre szóló, de általában közép-, vagy hosszú távú szerződéssel 
szabályozott olyan együttműködés, amelyben az egyik szerződő fél (az integrátor) piaci és/vagy termelési biztonságot nyújt a másik 
szerződő félnek (az integráltnak), valamint különböző szolgáltatásokkal és/vagy finanszírozással segíti a mezőgazdasági tevékenységet 
végző magántermelőt, vagy gazdálkodó szervezetet. Az integráció lehet horizontális (azonos termelőtevékenységet végző integráltak 
összefogása), vagy vertikális (egy adott termékpályán az egymásra épülő tevékenységek összefogása), vagy ezek kombinációi. Az integ-
ráció résztvevői egy bizonyos mértékben közös kockázatot is vállalnak. (Forrás:	a	3/2003.	(I.	24.)	FVM	rendelet	5.	számú	melléklete	
alapján)

24 A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején-közepén sűrűsödő világproblémák egyfelől számos nem-piaci szektorban is a piaci ra-
cionalitás iránti követelményeket erősítik, fel, s ezekre a „kihívásokra” a marketing eszköztár (kényszerült) igénybevétele a válasz. Más-
felől a fejlett piacgazdaságok ez idő tájt jelentkező számottevő funkciózavarai teoretikus igényt szülnek a marketing profittermelést 
szolgáló piaci eszközként történő definiálása helyett/mellett a marketingnek, mint a közjó „általános” szolgálójának meghatározására. 
[…] Elméletileg a marketing filozófiája és eszköztára – eredeti vagy adaptált változatban – bármely típusú csere előkészítésének és le-
bonyolításának menedzsere lehet. Szerves fejlődése azonban kizárólag piaci koordináció keretei között mutatható ki, és értelmezhető 
(Orosdy 1995:144)

11.	számú	ábra:	A	koordinációs	modell	struktúrája
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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A koordinációs modell lényege, hogy elősegíti a rendszerszemlélet és a közösségi elvárások érvé-
nyesülését, ugyanakkor lehetővé teszi a versenypiaci hatékonyságnövelést eredményező elv érvénye-
sülését. A koordináló szervezet által generált visszacsatolások és interakciók során a rendszer szereplői 
között képes az együttműködést szabályozni, mivel kijelöli az információ összegyűjtésének, továbbí-
tásának, feldolgozásának és felhasználásának módját. Ezen túlmenően visszacsatolja az eredményeket 
a döntéshozók és a szabályozást alkotók felé, valamint ellenőrzi a célok közös érdekek szerinti meg-
valósulását. Megteremti tehát az információ-áramlási csatornákat, fenntartja és gondozza azokat, így 
az információ a koordinációnak köszönhetően a változást követően a legrövidebb időn belül hathat 
vissza az együttműködésre. Így kialakulhat egy olyan működési keretrendszer, amely képes az önkor-
rekcióra és hatékonyan valósíthatja meg az önszabályozást, melynek köszönhetően mind a környezeti, 
mind a gazdasági fenntarthatóság érdekei hosszú távon is érvényesülhetnek.

A 19. század végén és a 20. század elején sorozatosan visszatérő túltermelési válságok után kialakult 
tradicionális marketing eszközrendszerének köszönhetően a gazdasági szféra szereplői a termelésé-
hez és értékesítéshez szükséges információk begyűjtését és visszacsatolását a piaci egyensúly megóvása 
érdekében önmaguktól elvégzik25. Ezzel ellentétben a szubvenciók megfelelő formájának és mérté-
kének kialakításához szükséges információk begyűjtése nem nagy fontosságú az üzleti szervezetek 
számára, azonban erről a helyes döntés meghozatala érdekében mégis gondoskodni kell. Ennek a fel-
adatnak a megoldására alkalmas a legutóbbi évtizedben kialakult öko-marketing. Az öko-marketing 
lényege tehát, a fenntartható fejlődés elvének széles körű társadalmiasítása, azaz a lakossággal való 
megismertetése és elfogadtatása, illetve ezen elvek megvalósulásának/megvalósításának gyakorlati 
támogatása, a gazdaság területén való alkalmazhatóság érdekében. Az öko-marketing két alapvető 
célja:

1. a társadalom és az állam környezettudatosságának olyan szintre emelése, amely a közösség vala-
mennyi tagja számára elérhető ökológiai alapú környezetkultúrát hív életre, 

2. az ezen elveknek megfelelő fogyasztás lehetőségének a szolgálata, illetve ösztönzése. 
A dolgozatban tárgyalt téma szempontjából azonban a legfontosabb vonatkozás, hogy mindezen 

célok megvalósítása mellett létrejön az az információs visszacsatolás, amely segíti a hatékony koordi-
nációt, megteremtve ezzel egy önszabályozó mechanizmus működését a piac különböző érdekeltségű 
szereplői között. Az öko-marketing ezáltal úgy is tekinthető, mint közösségi típusú marketing (Pis-
kóti-Dankó-Schupler, 2002:25) amely jelen esetben - a helyi közösség érdekeit prioritásként kezelve 
-, a környezettudatosság fokozását és a helyi környezeti erőforrásokkal történő felelős gazdálkodás 
megvalósulását támogatja.

Az öko-marketing cél-, feladat- és eszközrendszere jól áttekinthetővé tehető a makro-, mezo- és 
mikroszintre, illetve társadalmi és gazdasági dimenziókra történő tagolás segítségével (Orosdy, 2006), 
amely felosztást a 2.	számú	táblázat mutatja.

25 A kompetitív rendszer egy olyan bonyolult mechanizmus, amely az áruk és piacok rendszerén keresztül spontán módon koordinálja 
és kommunikálja a különböző személyek millióinak ismereteit cselekedeteit. Ez a rendszer bármiféle központi nyilvántartás nélkül 
megoldja az ismeretlen változók és relációk ezreit tartalmazó egyik potenciális problémát (Samuleson 1976:107-108. idézi Orosdy 
1995:103.) Tehát explicit módon is megfogalmazást nyer a piac koordináló szerepe, s ez szervesen kapcsolódik „kommunikációs” mi-
voltához (Orosdy, 1995:103)
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Öko-marketing Társadalmi dimenzió Gazdasági dimenzió

Makroszint

nemzetek feletti szervezetek  
(pl. ENSZ) 
EU, állam, önkormányzatok 
nemzetközi társadalmi jellegű  
szervezetek

nemzetközi gazdasági szervezetek (pl. 
WTO, GATT, Világbank) 
EU, állam, önkormányzatok

Mezoszint
zöld mozgalmak, civil szervezetek
civil fogyasztóvédelem 
szakszervezetek

mezoszintű szerveződések,  
pl.:  regionális és kistérségi öko-programok, 
ill. környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesz-
tés

Mikroszint Lakosság

piac,
vállalatok,
vevők / fogyasztók

2.	számú	táblázat:	Az	öko-marketing	szintjei	és	dimenziói
Forrás: Orosdy, 2006

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az öko-marketing egy olyan környezettudatos elveken nyug-
vó módszer, amely a marketing teljes tudományos és gyakorlati eszköztárát felhasználva azon mun-
kálkodik, hogy az ökonómia rohamosan növekvő világa átalakuljon egy intelligens, önszabályozó 
rendszerré, ahol a folyamatok visszacsatolása révén elsősorban koordinatív eszközökkel határozza meg 
azok belső korlátait, törekedve ezzel az ökológiai rendszerek önfenntartó szintjének elérésére, meg-
előzve az esetlegesen bekövetkező, és/vagy elháríthatatlan külső hatásokat. 

A definícióból jól látható, hogy egyrészt az öko-marketing filozófiája nagymértékben párhuzamba 
állítható a bioszféra működését jellemzően biztosító önszabályozó rendszer filozófiájával, másrészt 
elmondható, hogy eszközrendszere jelentős egyezést mutat a tradicionális marketing módszereivel26, 
így e kettősségnek köszönhetően az öko-marketing  elősegítheti, hogy a szubvenciók meghatározására 
irányuló állami vagy egyéb külső beavatkozás mértéke hasonló módon automatikusan optimalizá-
lódjon, mint ahogy a tradicionális marketing elősegíti a keresleti és kínálati viszonyok egyensúlyának 
kialakulását a gazdasági szférában. 

Ehhez	azonban	 szükség	van	egy	olyan	üzleti	 és	közösségi	 szempontokat	 egyaránt	 érvényesíteni	 tudó	
koordináló	szervezetre	is,	amely	az	információgyűjtés	és	elemzés	feladatait	összehangolja,	és	az	5.	számú	
ábrán	bemutatott	visszacsatolási	 folyamatot	 is	képes	 felvállalni.	Mindezen	 feladatok	elvégzése	azért	 is	
kiemelkedően	fontos,	mivel	olyan	közvetítő	csatornák	kialakítására	és	működtetésére	van	szükség,	ahol	az	
aktuális	információ	automatikusan,	a	változást	követően	a	legrövidebb	időn	belül	a	szabályozórendsze-
ren	keresztül	visszahathat.	Ezáltal	hozható	létre	az	a	hatásmechanizmus,	amely	egy	interaktív	és	koor-
dinációs	folyamaton	keresztül	megtalálja	a	beavatkozás	megfelelő	helyét	és	mértékét,	adott	esetben	képes	
lehet	az	önkorrekciókra	és	így	megvalósulhat	az	önszabályozás.

A koordinációs modell és az öko-marketing eszközrendszerének együttes alkalmazásával a több, 
makrogazdasági szinten ellentmondásos uniós elvárás – pl. a Lisszaboni és a Götebörgi Nyilatkoza-
tokban foglalt alapelvek –, valamint a meghatározó közgazdasági elméletek – a klasszikus, a keyne-
si és a (neo)liberális elképzelés – összeegyeztethetővé válnak, de nem makro, hanem mezoszinten, 
egy régió vagy (kis)térség gazdaságpolitikai jövőképében. Mindehhez szükség van olyan mezoszintű 

26 Elméletileg a marketing filozófiája és eszköztára – eredeti vagy adaptált változatban – bármely típusú csere előkészítésének és lebo-
nyolításának menedzsere lehet. Szerves fejlődése azonban kizárólag piaci koordináció keretei között mutatható ki, és értelmezhető 
(Orosdy 1995:144)
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elemzésekre, amelyek magukba foglalják a természeti környezetet alkotó tényezők (ásványkincsek, 
természeti erőforrások, domborzati, vízrajzi, klimatikus viszonyok, stb.) jellemzőit, mivel ezek az 
információk elsősorban a primer (kitermelő) és tercier (szolgáltató) szektor lehetőségeinek meghatá-
rozásához szükségesek (v.ö.: Piskóti-Dankó-Schupler, 2002:64).

A mezoszinten történő elemzésre épülő tervezés és cselekvés lehetőséget teremt az uniós csatla-
kozásnak köszönhetően megnyílt források hatékony igénybevételére és azok sikeres felhasználására. 
Ennek eredményeként - a lehetséges szinergikus hatások kihasználása révén - megvalósulhatnak a 
jelenleginél gazdaságosabb és környezettudatos alapokon szervezett regionális környezetvédelmi inf-
rastrukturális beruházások, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb településüzemeltetési innovációk. 
További fontos hatásként lehet említeni, hogy a beruházások és azok multiplikatív hatásai élénkíthe-
tik a helyi gazdaságot, hozzájárulva ezzel egy adott régió fejlődéséhez.

Megállapítható,	hogy	a	koordinációs	modell	segítségével	megoldható	a	regionális	hulladékgazdálkodási	
rendszer	üzemeltetőjével	szemben	állított	jogszabályi	követelményeknek	való	megfelelés,	valamint	egyben	
kielégíthetőek	a	versenyképességi	és	közösségi	igények,	amelyek	a	környezeti	fenntarthatóságot	és	a	gazdasá-
gi	érdekeket	egyaránt	szolgálják.	Létrejöhet	tehát	egy	olyan	gazdasági	modell,	amely	az	információk	meg-
felelő	módon	való	kezelése,	valamint	a	koordinációs	folyamat	eredményeként	képes	lehet	megvalósítani	a	
mindenkori	gazdasági	és	környezeti	elvárásoknak	megfelelő	érdekek	és	feladatok	egyensúlyban	tartását.	

A regionális koordináció szükségességén túl azonban vannak olyan országos szintű feladatok is, 
melyek szabályozásához, irányításához már országos szervezet megléte szükséges. Ennek bemutatásá-
ra a következő fejezetben kerül sor.

3.3.5. Országos koordináció

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyértelművé vált, hogy a hulladékgazdálkodás intézményrend-
szerének struktúrájából hiányzik egy olyan központi – országos szinten koordináló – szereplő, amely 
a jelenlegi hulladékgazdálkodási piaci szereplőket és a különféle, korábban felsorolt EU és hazai köte-
lezettségvállalásból eredő feladatok végrehajtását – kiemelten az EU támogatott projekteket – koor-
dinálja, összehangolja a fejlesztési igényeket és optimális gazdasági (költséghatékony) feltételeket 
teremt mind a beruházási, mind az üzemeltetési költségeket tekintve. Annál is inkább feltűnő egy 
ilyen szervezet hiánya, mivel a hulladék probléma az üzleti szféra és a közszféra minden szereplőjét 
egyaránt érinti, ezáltal mintegy a összes gazdasági folyamat inverzeként jelenik meg. További indok-
ként tekinthető az a tény is, hogy a gazdaság más területein – energetika, vízgazdálkodás, ásványi 
nyersanyag-gazdálkodás stb. – már hosszú idő óta működnek országos koordinációt ellátó szerveze-
tek, hivatalok. 

A Települési Szilárdhulladék Gazdálkodás Fejlesztési Stratégia 2007-2016 és a Hulladékégetési 
Stratégia folyamatban lévő kialakítása megerősíti egy ilyenfajta koordináció szükségességét.

Szakmai szempontokat vizsgálva – főként az utóbbi évtizedben - kitűnik, hogy a komplex hulla-
dékgazdálkodás kialakítása igen összetett feladat, amely igényli:

−	 egyrészt a közreműködők – a termelők-vállalkozók, mint az ipari és lakossági fogyasztás termé-
keinek előállítói és egyúttal ipari fogyasztók, a lakosság, mint fogyasztók, a hulladékkezelők, 
valamint a kormányzat és önkormányzat – feladatainak törvényi és gazdasági összehangolását, 
koordinálását27.

27 E feltételt a 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról, valamint a napjainkban megjelent kapcsolódó jogszabályok töreksze-
nek biztosítani.
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−	 másrészt a szükséges műszaki technológiai rendszer hazai kialakítását. (Csőke - Bőhm, 2002)
Korábban a kormányzat az állami kötelezettségvállalás teljesítését28, vagyis az uniós csatlakozásból 

eredő szelektív gyűjtési kötelezettségvállalást úgy oldotta meg, hogy a piaci szereplőktől, az iparvál-
lalatoktól termékdíjat szedett be, őket termékdíj fizetésre kötelezte. A minisztérium maga gondos-
kodott egy termékdíjas rendszergazdai hálózaton keresztül a visszagyűjtés teljesítéséről. 2003-tól ez 
az állami szerepvállalás megszűnt29 és attól kezdve a piaci hulladéktermelők, kibocsátók, forgalomba 
hozók egy olyan lehetőséget kaptak, hogy mentesüljenek a termékdíjas fizetés alól abban az esetben, 
ha vagy saját maguk, vagy egy általuk létrehozott és finanszírozott közhasznú társaság30 gyakorlatilag 
a hulladékgazdálkodási piac szolgáltatóitól felár vagy támogatás megfizetésével megveszi a teljesítési 
kvótákat. Tehát ezáltal a piaci szereplők önállóan egyezkednek, amelyben a kötelezettek nyilvánvalóan 
a legalacsonyabb áron próbálják a teljesíthetőséget, a begyűjtési, visszagyűjtési kötelezettségeiket tel-
jesíttetni és ezt mindaddig teszik, amíg a hulladék begyűjtést végző szolgáltatók vagy közszolgáltatók 
képesek vagy hajlandók ilyen áron a begyűjtést elvégezni, a kvótákat teljesíteni. Ez a koordináció egy 
lehetséges formája, ahol a piacnak egyfajta önszabályozása érvényesül, melyet azonban folyamatosan 
figyelni kell, mert az állam – különböző egyéb kiegészítésekkel, a mentességgel, egyedi mentességgel 
– ezt az egyezkedési folyamatot befolyásolja. Ugyanakkor nincs meg az a fajta koordináció – amely az 
Öko-Pannon Kht. által a mentességhez szükséges csomagolóanyag hulladék mennyiség elérése után, 
mely fölött már nyilvánvalóan nem áll érdekében többletmennyiséget finanszírozni – egyeztetne az 
ISPA, illetve Kohéziós Alapból megvalósuló projektek lakossági szelektív gyűjtést megvalósító kapa-
citásával, és ezért fennáll a veszélye, hogy kihasználatlan rendszerek jönnek létre. 

A koordinációs feladatok ellátására létrejött szervezet hiánya a hulladékgazdálkodás területén 
abból is érezhető, hogy nemrégiben a Környezetvédelmi Minisztérium egy munkacsoport megala-
kítását látta szükségesnek a csomagolóanyag hulladékok témakörében. A munkacsoport feladata a 
csomagolásból keletkező hulladékok megelőzésére és hasznosítására irányuló szabályozás fejlesztését 
célzó, optimális javaslatok megfogalmazása. Az egyeztető folyamat úgy zajlik, hogy az egyes területek 
önszerveződésű ágazati munkacsoportokat alakítanak, amelyekben megfigyelőként a Minisztérium 
képviselője is részt vesz. Az ágazati munkacsoportok feladata az eltérő érdekek és vélemények ágaza-
ton belüli harmonizációja, és az ágazat részéről az optimális javaslat megfogalmazása. 

Az ágazati munkacsoportok tagok által megválasztott vezetői tagjai a munkacsoportnak, és ebben 
a minőségben az ágazat érdekeinek és adatainak pontos közvetítése a feladatuk. Ennek megfelelően 
kötelesek továbbítani és képviselni az ágazati munkacsoporton belül kialakult optimális javaslatot, 
tájékoztatást adni a fenntartott kisebbségi vélemény-eltérésekről, valamint biztosítani a munkacso-
port munkájához szükséges ágazati adatokat és információkat. Az ágazati munkacsoportok üléseikről 
jegyzőkönyvet vezetnek, amelyet megküldenek a munkacsoport számára, hogy azokat a többi ágazati 
munkacsoport is megismerhesse. Az ágazatközi munkacsoportok felépítése a következő ábrán kerül 
bemutatásra.

28 Pl. 1995. LVI. trv. Környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvényben foglalt 
elvárásoknak való megfelelés.

29 Lásd 53/2003 Korm.rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a 
használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről.

30 Ilyen társaság például az Öko-Pannon Kht., amely a csomagolt termékek kibocsátói, valamint a csomagolóanyag és -eszközgyártók, 
a csomagolásokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeik együttes teljesítésére hozták létre. A Kht. országos szinten koordinálja a 
lakossági, az ipari, valamint a kereskedelmi szelektív hulladékgyűjtést és hulladékhasznosítást. A Kht. bevételeinek legnagyobb részét 
a szelektív hulladékgyűjtési rendszerek működési többletköltségének finanszírozására, valamint a szelektív hulladékgyűjtési rendszer-
hez csatlakozott régiók felnőtt és gyermeklakosságának oktatására és környezeti nevelésére fordítja.
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Az ágazatközi Munkacsoport létrehozásának igénye és működési tapasztalatai arra utalnak, hogy 
indokolt lenne egy állandó jellegű országos szintű koordinációt és szabályozást végző szervezet, mely-
re egyébként analóg példák vannak a Gazdasági és Közlekedési Tárcához tartozó Magyar Energia-
gazdálkodási Hivatal és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal formájában. Mindkét hivatal hason-
lóan vegyes, tehát a közszférát és a versenyszférát is magában foglaló területen végzi koordinációs és 
szabályozó tevékenységét fogyasztói és nemzetgazdasági érdekeket is figyelembe véve. Így például a 
villamosenergia-piac liberalizálása 2003. január 1-jétől, a földgázpiacé pedig 2004. július 1-jétől kez-
dődött és azóta egymás mellett él a szabályozott és a versenypiac. Mindkét vezetékes energiaellátási 
területen 2004. július 1-jétől minden nem háztartási fogyasztó számára van lehetőség a versenypiacon 
beszerezni az energiaszükségleteit, a piac teljes nyitása 2007. július 1-jétől történik meg. 

A szabályozott és a versenypiac működésében, a piaci szereplők működési engedélyeinek kiadásá-
ban, a természetes, illetve jogi monopóliumként tevékenykedő társaságok szabályozásában, az árak 
döntésre történő előkészítésében, valamint a piac felügyeletében a Magyar Energia Hivatal meghatá-
rozó szerepet tölt be. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal feladata többek között az, hogy ellenőrizze az ásványva-
gyon-gazdálkodásra, a környezet-, a táj- és a természetvédelemre, valamint a műszaki biztonságra és a 
tűzvédelemre vonatkozó szabályok megtartását. 

A bányafelügyelet jogosultsága alá tartozik piacfelügyeleti és ásványvagyon-gazdálkodási hatáskö-
röket gyakorolni és ezáltal nemzetgazdasági érdekeket érvényesíteni a primer nyersanyag-gazdálko-
dás területén.  

A hulladékgazdálkodás területen egy, a korábbiakban vázolt piacszervezési, valamint a primer 
nyersanyag-gazdálkodáshoz egyre erősebben kötődő szekunder nyersanyag-gazdálkodási struktúra 
kialakítására lenne szükség, azonban a felülről való szervezésének és a megvalósítás lebonyolításának 
ki kell alakítani a szervezeti hátterét. Világosan meg kell határozni az egyes szintek (országos, regio-
nális, önkormányzatok és társulásaik) döntési kompetenciáit és feladat ellátási kötelezettségeit ahhoz, 
hogy a rendszer kiépülése a költséghatékonyság kritériumainak megfelelően alakuljon. (Leitol, Krasz, 
Olessák, Kiss, Nagy, Bánhidy, Víg, Szabó, Drescher, Fülöp, Farkas, 2006)

12.	számú	ábra:	Termékkörönkénti	ágazatközi	munkacsoportok	felépítése
Forrás: KVvm Ágazatközi munkacsoport alakuló ülése 2007.01.26., kézirat
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Az előbbiekben említett feladat ellátási területek megosztása célszerűen a 3.	 számú	 táblázatban 
foglaltak szerint történhet.

Országos szinten kezelendő feladatok Régiós szintű feladatok

A KvVM által felügyelt hulladékgazdálkodási hivatal 
létrehozása Önkormányzati társulás(ok) egyeztető fóruma

Országos hulladék-gazdálkodási stratégia kidolgozása 
és koordinációja (kvóták stb.)

Üzemeltető kiválasztása, amely a szereplők közötti 
koordinációt végzi

Minisztériumok (KVvM, GM, stb.), illetve egyéb ál-
lami szervezetek (Pl.: NFÜ) közötti koordináció Kapcsolattartás a helyi döntéshozókkal

A jogszabályi háttér kialakítása Jogi forma kialakítása

Uniós és állami támogatások biztosítása Támogató részvétel az engedélyezési eljárásokban

Szakmai javaslat az egyes a hulladékgazdálkodási 
régiók kialakításával kapcsolatban

Régiós döntés meghozása a hulladékgazdálkodási 
régiók kialakításáról az állami irányelvek alapján

A végrehajtás ellenőrzése A régiós kiegészítő fejlesztések összehangolása 

Központi PR Régiós PR

3.	számú	táblázat:	Országos	és	regionális	szintű	feladatok	a	hulladékgazdálkodás	területén
Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az így kialakuló országos és regionális koordinációnak a hulladékgazdálkodás területén és az azon 
kívül jelentkező előnyei az alábbi pontokban foglalhatók össze:

1. Optimális beruházási allokáció jöhet létre mind a finanszírozás, mind pedig a kivitelezés terü-
letén. Megszűnhet annak a kényszere, hogy a szükséges önerő a beruházás összegéből legyen 
„megtakarítva”, ezáltal a hosszú távú üzemeltetési szempontok érvényesíthetők a kivitelezőkkel 
szemben és ezzel csökkenthető a szükségtelenül túlzó, a költségvetés csapolását célzó beruházói 
tételek részaránya.

2. A struktúra kiépítésénél mindig figyelembe lehet venni a magasabb rendű nemzetgazdasági szem-
pontokat, beilleszthetők a nyersanyag- és energiaellátás viszonyrendszerébe, valamint megtervez-
hető egy, az ország tényleges hulladéktermelésére illeszkedő kezelő és hasznosító, esetleg ártalmat-
lanító rendszer, mégpedig a földrajzi és gazdaságossági szempontok figyelembevételével. 

3. Kialakulhatnak a térségi hulladékgazdálkodási (kezelési) központok, ahol ártalmatlanítást, 
kezelést, utókezelést és hasznosítást végeznének, kiegészülve alközpontokkal (hulladékudva-
rokkal) a térség hulladékkezelési sajátosságaira és földrajzi adottságaira alapozva. Így például 
egy alföldi területen szükséges és gazdaságos lehet egy építési törmelék feldolgozó, míg  egy 
fölhagyott bányatérségekkel jól „ellátott” dunántúli vidéken ez nem valószínű.

4. A kormányzati szerepvállalás lehetőséget teremthet továbbá a hazai ipar számára a hulladék-
kezelő technológiai háttér kiépítésében, illetve az utóválogatással és a hasznosítással a másod-
nyersanyag iparág kiépülésének jelenlegi mennyiségbeli gátjait is felszámolja (nincs megfelelő 
mennyiségű és minőségű válogatott hasznosítható hulladék).

5. Az egységes hulladékkezelő rendszer lehetővé teszi, hogy ne alakuljanak ki párhuzamos hulla-
dékkezelési rendszerek, így a hasznosítással kinyert mennyiségek ne rontsák a lerakók, esetleg 
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az égetők fajlagos költségmutatóit, mivel már a beruházás helyének kiválasztásánál, illetve a 
létesítmény kapacitásának tervezésekor a kinyerhető mennyiségeket figyelembe lehet venni. 

6. A központi szerepvállalás megoldhatja azt a legsúlyosabb, eddig nem bolygatott problémát 
is, hogy a hulladékkezelés megfelelő szintjének biztosítása pontosan az ország legszegényebb 
részeiben és a kistelepüléseken a legköltségesebb – földrajzi, távolsági és népsűrűségi okok 
miatt. Tovább súlyosbítaná a helyzetet, hogy relatívan az itteni alacsonyabb jövedelmekhez 
képest még aránytalanabb lenne e költség – vannak helyek ahol a jelenlegi díjak 6-7-szeresére 
kellene számítani. 

Összefoglalva ezen megoldás lényegét elmondható, hogy bizonyosan sokkal gyorsabban, nagyobb 
biztonsággal és jóval kisebb beruházási költséggel valósítható meg, mint az állami szerepvállalás nél-
kül. (Kiss, 2001)

Az állam szerepvállalása azonban egy további, eddig nem vázolt lehetőséget is jelenthet azon kívül, 
hogy elősegíti a racionális gazdálkodást. A hulladékgazdálkodás területén megteremtheti a lehetősé-
gét annak, hogy a primer és szekunder nyersanyag-felhasználás, valamint a hulladékokból származtat-
ható energiakinyerés optimalizálódjon országos tekintetben, mivel erre a Magyar Bányászati és Föld-
tani Hivatal és az Energiagazdálkodási Hivatal, valamint a létrehozandó Magyar Hulladékgazdálko-
dási Hivatal belső egyeztetéssel képes lehet. 

Ennek köszönhetően javulhat Magyarország nyersanyag-gazdálkodási helyzete, mivel lehetőség 
nyílik arra, hogy a nemzetgazdaság számára értékes anyagokat tartalmazó és jelentős energiatartalom-
mal rendelkező hulladékok feldolgozása megtörténhessen, továbbá az olyan hulladékok hasznosítása, 
melyek ártalmatlanítandó mennyiségét az ártalmatlanítás magas költségei vagy az alkalmazott ártal-
matlanítási módszerek környezetvédelem szempontjából hosszú távon kedvezőtlen hatásai miatti 
kockázatok gátolnak, csökkenthetőek legyenek. Elérhető, hogy a hulladékok hasznosítható anyag- és 
energiatartalma minél nagyobb hatásfokkal, a lehető legegyszerűbb módszerekkel és elviselhető gaz-
dasági ráfordítással kinyerhető legyen, ezzel csökkentve a külföldről történő nyersanyag és energia-
hordozó függőségünket is. Ezen túlmenően a koordinációnak köszönhetően megtalálhatók és figye-
lembe vehetők azok a szinergiák a különböző nemzetgazdasági területek, regionális infrastrukturális 
rendszerek között, amelynek köszönhetően mind az ország egészének, mind pedig az egyes régióknak 
a versenyképessége, tőkevonzó képessége javulhat, melyekre vonatkozó modellt a következő fejezet 
mutat be.
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4. Esettanulmányok a rendszerszemléletű hulladékgazdál-
kodási módszerek alkalmazására vonatkozóan

Jelen fejezetben olyan esettanulmányok következnek, amelyek valós példákon keresztül mutatják be, 
hogy az előző fejezetben vázolt koordinációs modell alkalmazásával milyen több szereplős gyakorlati 
problémák válhatnak megoldhatóvá, és ezek hatására milyen elméleti eredmények, szabályozási javas-
latok fogalmazódhatnak meg. 
	Elsőként a hulladékanalízis technológia-optimalizálást támogató funkcióját; 
	ezt követően a koordinációs modell és az ökomarketing eszközök együttesének önszabályozó 

rendszer kialakítását segítő szerepét; 
	végül a gazdaságossági számítás szükségszerűségét bemutató eset leírása következik, és a mind-

ezekből fakadó következtetések megállapítása, valamint a megoldásra irányuló javaslatok meg-
fogalmazása.

4.1. Esettanulmány a hulladékanalízis tervezést megalapozó szerepéről 
és jelentőségéről

A következő esettanulmány – amely Pécs városának egy közel 160 ezer fős településnek a hulladék-
analízisén alapszik – segítségével szemléltethető, hogy a tervezéshez szükséges háttér-információk 
megszerzését miként szolgálhatja a szabványnál részletesebb hulladékanalízis.

4.1.1. A mintavétel és az analízis menetének ismertetése

A hulladékanalízis első lépéseként megtörténik a mintavétel, amely során a hulladékszállító gépjármű 
hosszan kiönti a hulladékot, melyből egy kanalas rakodógép kettő, kb. 500 kg tömegű szeletet (min-
tát) kitol. 

Az első minta tartalma egy 50mm-es szitán keresztül kerül szitálásra, majd megtörténik az alsó 
rész negyedelése. A további vizsgálatban az egyik negyedrész vesz részt. Ez a rész 20 mm-es szitán 
kerül átszitálásra, majd ennek a szitafrakciónak az alsó terméke 10 mm-es szitára kerül feladásra. A 
kapott két frakció esetén a fémtartalom, ill. biológiailag bontható rész mennyisége kerül vizsgálatra. 
A 20 mm-es szitán fennmaradt termék 30 mm-es és 40 mm-s szitákon megy keresztül, és mindegyik 
esetében 12 komponensre való bontás történik. A komponensekre való bontás előtt minden méret-
tartományból mintavételezés történik és a vett minták nedvességtartalom meghatározása végett szá-
rítószekrénybe kerülnek.

Az 50 mm feletti termék először 100mm-es szitán kerül szitálásra és az alsó termék vesz részt a 
további analízisben. Az alsó termék fele 75mm-es szitán kerül megszitálásra, majd az így kapott két 
frakció válogatása történik. A biológiailag lebomló rész nedvességtartalom meghatározása végett 
leválasztásra és kiszárításra, a maradék rész bezsákolásra kerül.

A 100mm feletti anyag 200mm-es és 150 mm-es szitán is átszitálásra kerül, majd a biológiai rész kiválo-
gatását követően ismételt nedvességtartalom meghatározás után, a maradékát szintén bezsákolásják. 

A második minta vizsgálata során csak a 100 mm-es szitán kerül a hulladék szitálásra, majd az alsó 
terméket elhagyva a felső terméken folytatódik az analízis. A leszitált anyag esetén megtörténik a bio-
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lógiai és nem biológiai részek különválasztása. Mind a két termék-csoport aprítógépre kerül feladásra 
és az aprítás után ismételten szitálás következik. E munkafolyamatok után megtörténik annak analízi-
se, hogy az aprítás hatására a biológiai és a nem biológiai anyagok szemcsemérete hogyan változott.

4.1.2. A hulladékanalízis eredményeinek kiértékelése és az abból fakadó  
következtetések levonása

A mintavétel és az analízis munkafolyamatainak elvégzése után rendelkezésre állnak azok az adatok, 
amelyek a szabvány szerinti 13 hulladékkomponensre vonatkozóan átfogó képet adnak. A tervezés 
előkészítéséhez érdemes először a különböző komponensek teljes hulladékmennyiségen belüli ará-
nyát vizsgálni, mely adatokat a 4.	számú	diagram tartalmazza. 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a teljes hulladékmennyiségen belül a műanyag, a bioló-
giailag lebomló, illetve a papír komponensek tesznek ki önállóan is akkora hányadot, amelyek esetén 
– az optimális kezelési technológiai megoldás megválasztásához – mindenképpen szükséges lehet a 
különböző szemcseméret (frakció) szerinti elkülönítésben is vizsgálni az adott komponens összetéte-
lét. Ugyanakkor a termikus hasznosítás lehetőségének szempontjából érdemes lehet vizsgálni, hogy a 
fémek és egyéb éghető és nem éghető anyagok mely mérettartományban fordulnak elő jellemzően.

A 5/a.,	5/b.,	5/c.	számú	diagramok a műanyag, a biológiailag lebomló, továbbá a papírkomponens 
szemcseméret szerinti összetételét mutatják annak érdekében, hogy meghatározható legyen, van-
e olyan szemcseméret, amely adott hulladékkomponensen belül olyan számottevő	 arányt képvisel, 
hogy kezelésre érdemes, avagy szükséges lehet valamiféle célzott technológiai megoldást alkalmazni. 

4.	számú	diagram
Forrás: a szerző saját szerkesztése
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5/a. számú diagram
Forrás: a szerző saját szerkesztése

5/b. számú diagram
 Forrás: a szerző saját szerkesztése



��

A jelentősebb arányú hulladékfrakciók szemcseméret szerinti összetételének vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy műanyag és a papír frakciók esetén érdemes lehet a 40mm szemcseméret feletti 
rész különválogatása, mivel ezek – az együttgyűjtésből következően – olyan mértékű és milyenségű 
szennyeződést tartalmaznak, amelyek miatt anyagukban történő hasznosításra nem alkalmasak, de 
feltételezhetően magas fűtőértékű komponensekben dús frakciót alkothatnak. Ez a frakció alkalmas 
lehet – az esetlegesen szükséges további előkészítés után – energetikai hasznosításra, így mint önálló 
termék jelenhet meg a másodnyersanyag-piacon. Annál is inkább ésszerű döntés lehet a különváloga-
tás, mivel a következő jelentős arányú, de energetikai hasznosításra közvetlenül nem alkalmas frakció 
– a biológiailag lebomló frakció – jellemző szemcsemérete jóval kisebb (>30mm), mint a kiváloga-
tásra kerülő frakcióé, így a különböző módon kezelni kívánt frakciók szétválasztása is egyszerűen 
megoldható. 

 A 6.	számú	diagram a nem égethető hulladékkomponensek szemcseméret szerinti összetételét 
mutatja annak érdekében, hogy az égethető-nem égethető anyagok különböző leválasztási-szeparálási 
megoldásainak technológiai sorba történő beépítése optimálisan meghatározható legyen. 

A diagram adatai alapján megállapítható, hogy a nem égethető komponensek meghatározó része a 
100mm és 30mm közötti szemcsefrakcióban található, így a technológiai sor tervezésekor mód nyílik 
ezen sajátosság figyelembevételére. 

További fontos adatokkal szolgálhat az égethetőség szempontjából  a „vegyes” összetételű anyag-
halmaz szemcsefrakcióinak vizsgálata, mely adatokat a 7.	számú	diagram mutatja.

A szabványban foglaltaknál részletesebb hulladékanalízis eredményeként megállapítható, hogy a 
vizsgált hulladék-anyaghalmaz három, karakteresen elkülöníthető anyagi összetételű halmazra oszt-
ható:

5/c. számú diagram
Forrás:	a	szerző	saját	szerkesztése
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6. számú diagram
Forrás:	a	szerző	saját	szerkesztése

7. számú diagram
Forrás:	a	szerző	saját	szerkesztése
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•	 < 30-50mm anyaghalmaz, amely biológiailag lebomló anyagokban gazdag;
•	 60-75mm anyaghalmaz, amely mind biológiailag lebomló, mind égethető anyagokban szegény, 

így – a megfelelő stabilizációs eljárások elvégzése után – elsősorban lerakásra alkalmas;
•	 >75-100mm anyaghalmaz, amely tartalmazza az égethető anyagok jelentős részét.

Az eredmények alapján a komplex hulladékkezelési rendszer technológiai megoldásai alapját képe-
ző alábbi két koncepció fogalmazható meg:

1. a hulladékanalízis során meghatározott három különböző anyagi összetételű halmaz külön-
külön kezelése;

2. a nagyobb biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú, valamint a magas éghetőanyag-tartal-
mú anyaghalmazok külön-külön kezelése.

Mindezek alapján egyértelműsíthető, hogy abban az esetben, ha egy komplex hulladékgazdálko-
dási rendszer tervezéséhez használt hulladékanalízis csakis a szabványban előírt részletességgel kerül 
elvégzésre, nem biztos, hogy elegendő információ áll rendelkezésre a leghatékonyabb – azaz optimá-
lis – technológiai sor kidolgozásához. 

A hulladékanalízis ugyanakkor egyfajta „készletbecslésként” is alkalmazható, amely során nyomon 
követhető a rendelkezésre álló hulladék-komponensek mennyisége és szemcseméret-frakciók szerinti 
összetétele akár a lerakó-kapacitással való gazdálkodás, akár a hasznosítható anyagok mennyiségének 
meghatározása érdekében. 

A hulladékanalízis mellett – annak kiegészítéseként – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerek 
optimális kialakítását támogató további eszköz lehet olyan számítási-becslési metódus alkalmazása, 
amely segítségével eldönthető, hogy mennyire gazdaságosan működtethető a létrehozandó rendszer. 

Az ásványvagyon-gazdálkodás területén hosszú idő óta működik a bányagazdaságtan, amely tudo-
mányterület arra a kérdésre ad választ, hogy milyen feltételek mellett érdemes az egyes bányákat üzem-
ben tartani. Kiforrott számítási módszerek állnak rendelkezésre a „bányabecslés” elvégzésére. Ugyanezek 
a módszerek a hulladékgazdálkodás tekintetében csak részben működnek elsősorban azért, mivel a hul-
ladékgazdálkodás lényegesen rövidebb szakmai múltra tekinthet vissza és főként a települési szilárdhula-
dék kezelés területén jelentős eltérések is vannak a bányászathoz képest. Ennek ellenére elengedhetetlen 
az egyes hulladékfajták gazdaságos kezelési – esetlegesen értékesítési – módozatainak meghatározásához 
– azaz a megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozásához – olyan, az ásványvagyon-gazdálko-
dásban használatos műrevalósági számításhoz hasonló számítás elvégzése, amely a beruházás tervezését 
és az üzemeltetést támogatja. E számítás és a hulladékanalízis segítségével a beruházás – és a majdani 
üzemeltetés – tervezése a helyi közösség hosszú távú érdekeit képviselő, szakszerű kontroll mellett mehet 
végbe, így biztosítható a létesítmények gazdaságilag és környezetileg is fenntartható üzemeltetése.

A	hulladékanalízis	tehát	a	nyersanyag-gazdálkodás	és	a	technológiai	tervezés	egyik	meghatározó	alapja	
kell,	hogy	legyen.	Annak	érdekében	azonban,	hogy	a	tervezés	során	felmerülő	döntésekhez	megfelelő	ala-
pot	szolgáltathasson,	részletesebb	vizsgálatra	van	szükség,	mint	amit	a	vonatkozó	szabványban1	foglalt	
módszertan	előír.	Ha	a	tervezéshez	használt	hulladékanalízis	csakis	a	szabványban	előírt	részletességgel	
kerül	elvégzésre,	bizonyíthatóan	nem	áll	elegendő	információ	rendelkezésre	a	leghatékonyabb	–	azaz	opti-
mális	–	technológiai	sor	kidolgozásához.	Ezért	javasolható,	hogy	a	végzett	kutatás	tapasztalatai	alapján	
a	regionális	rendszerek	vagy	egyéb	hulladékfeldolgozási	létesítmények	tervezését	megelőzően	olyan	rész-
letes	hulladékanalízis	elvégzése	kerüljön	kivitelezésre,	amely	a	150	mm	alatti	szitafrakciót	10-15	milli-
méterenként	csökkenő	méretű	szitával	szétválasztott	frakciókra	különíti	el,	és	ezeket	az	anyaghalmazokat	
anyagkomponensenkénti,	és	azok	biológia,	kémiai,	fizikai	jellemzőinek	meghatározásával	vizsgálja.

1  MSZ 21420-29:2005
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4.2. Esettanulmány a koordinációs modell alkalmazására 

Hazánkban hosszú időn keresztül a hasznosítható elsődleges csomagolóanyagok – amelyek az áru 
közvetlen becsomagolását és nem a szállítási egységcsomagok kialakítását szolgálták – logisztikája jól 
szervezett rendszerként működött, amely rendszerben a hulladékkezelés a mainál lényegesen kisebb 
szerepet játszott. Az 1990-es évek közepéig a betétdíjas rendszer működésén keresztül elsősorban 
a kiskereskedelem „bonyolította” az értékes, elsődleges csomagolási hulladékok jelentős részének a 
begyűjtését. Ily módon az áru elosztására szolgáló disztribúciós csatornákat, és az áruk csomagolá-
sából származó hasznosítható, elsődleges hulladékok jelentős részének begyűjtését végző hálózatot 
ugyan ahhoz a gazdasági szegmenshez – a kereskedelemhez – tartozó szereplők működtették. 

A hulladékkezelést végző szolgáltatók feladatvállalása ebben az időben a nem hasznosítható – és 
ezáltal javarészt kommunális hulladékká váló – elsődleges csomagolóanyagok kezelésére, továbbá a 
másodlagos csomagolóanyagok kereskedelmi egységektől és más hulladéktermelőktől történő begyűj-
tésére terjedt ki.

A kereskedelem áruterítő funkciója azonban a nagy alapterületű elárusítóhelyek megjelenésével 
átalakult, miáltal a „sarki kisboltok” rendszere már nem ugyanazt a célt szolgálja és igényeket elégíti 
ki, mint korábban. Jelenleg inkább a naponta pótlandó fogyasztási cikkek vásárlása történik a lakó-
helyekhez közeli kisebb boltokban, mivel a vásárlási szokások is átalakultak: jellemzővé vált a nagy 
alapterületű elárusítóhelyeken történő heti, havi időtartamra történő bevásárlás.

A fogyasztók által szétterített termékek hasznosítható csomagolóanyagának visszagyűjtését ugyan-
akkor – a betétdíjas rendszer visszaszorulásával – közvetlen anyagi érdek nem motiválja, így nem 
kerülnek vissza azokra az „elosztó pontokra”, ahonnan összegyűjtésük gazdaságosan és hatékonyan 
megoldható lenne. Sajnos számos esetben még a szelektív hulladékgyűjtő pontokig sem jutnak el a 
hasznosítható hulladékok, hanem a kommunális hulladék részeként jelennek meg.

A nagy alapterületű elárusítóhelyek hazai megjelenése óta elmúlt közel tíz évben tehát a termékek 
elosztását, valamint a hasznosítható elsődleges csomagolási hulladék visszagyűjtését végző hálózat 
fokozatosan különvált egymástól, amely folyamat – a betétdíjas rendszer gyors leépülésével – jelenleg 
is tart. Napjainkban a nem visszaváltható, de megfelelő kezelés révén hasznosítható anyagként értéke-
síthető csomagolóanyagok rohamos terjedésével egyrészt növekszik a kezelendő kommunális hulla-
dék mennyisége, másrészt a hulladékáramban megjelenő hasznosítható anyagok kinyerése a szelektív 
gyűjtés rendszerének bővítését ösztönzi. Így az az új helyzet állt elő, hogy a hasznosítható elsődleges 
és másodlagos csomagolási hulladékok visszagyűjtésének feladata szinte kizárólagosan a hulladékgaz-
dálkodás területére helyeződött át, miáltal a települési önkormányzatoknak és az általuk megbízott 
közszolgáltató cégeknek új kihívásokkal kell szembesülniük, holott az ezekkel a csomagolóanyagokkal 
kapcsolatos kötelezettségeket a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény 6.§, 8.§, 9.§ és 10.§-a a 
gyártók és forgalmazók felelősségi körébe rendeli a következők szerint:

8. § (1) A gyártó köteles külön jogszabályban meghatározott termékekre vagy termékcsoportokra 
az ott megállapított arányban és feltételek mellett az általa belföldön forgalmazott termékből szár-
mazó hulladékot, illetőleg a használt terméket a forgalmazótól, a fogyasztótól visszafogadni, illetőleg 
visszaváltani annak újrahasználata, hasznosítása vagy környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében.

8. § (5) A gyártó a tevékenységéből származó hulladékairól a hulladék birtokosa kötelezettségeinek 
megfelelően köteles gondoskodni.

9. § (1) A gyártó termékének forgalomba hozatalát megállapodás alapján ahhoz a feltételhez köthe-
ti, hogy a forgalmazó vállaljon kötelezettséget a termék elhasználódása utáni betétdíj – tartós fogyasz-
tási cikk esetén letéti díj ellenében történő – begyűjtésére.
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A települési önkormányzatok kötelezettségeit a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény 
21.§, 22.§, 23.§, 24.§ rögzíti: „A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként 
az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére közszolgáltatást szervez, és tart 
fenn.” A Törvény szerint az önkormányzatoknak nem feladata a szelektív hulladékgyűjtés megszer-
vezése, üzemeltetése, kizárólag csak akkor, ha a helyi önkormányzat rendeletében a települési szilárd-
hulladék egyes összetevőinek a kötelező és elkülönített gyűjtését előírja.

A fentiekben leírtak ellenére a költséges szelektív gyűjtő rendszer kialakítását (gyűjtősziget, hulla-
dékudvar, házhoz menő gyűjtés, válogatómű, speciális edények,- gépjárművek, stb.), üzemeltetését a 
koordináló szervezetek áthárítják az önkormányzatokra, illetve a közszolgáltató cégekre. 

A csomagolási hulladékok visszagyűjtésének biztosítására ún. licencdíjas rendszer működik, amely 
lényege, hogy a hulladéktermelő a kibocsátott csomagolóanyag mennyisége után egy adott összeget 
kötelezően befizet a visszagyűjtést koordináló szervezeteknek, amely összegből a hulladékgyűjtést 
végző szolgáltató a begyűjtött hulladék mennyiségének megfelelően részesedik. A szolgáltató részére 
további bevételt jelent a hasznosítható hulladék értékesítése.

A lakossági szelektív hulladékgyűjtés költségeit azonban nem fedezi a koordináló szervezetek által 
fizetett begyűjtői díj, valamint a másodnyersanyag értékesítéséből származó bevétel, ezért a költségek 
egy részét a szolgáltató a közszolgáltatási díjakban kénytelen megjeleníteni annak ellenére, hogy a 
hulladékkezelési díj összetevői között (amit a Hgt. 25.§, 26.§-a illetve a 242/2000.(XII.23.) Korm. 
rendelet szabályoz) a szelektív gyűjtés, mint elszámolható tétel nem szerepel. A törvény kimondja, 
hogy a  közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell megállapítani, mely figye-
lembe veszi 
	a közszolgáltatás jellegét, 
	a kezelt hulladék mennyiségét és minőségét, 
	a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordí-

tásokat és a működés fejleszthető fenntartásához szükséges költségeket – beleértve a szolgálta-
tás megkezdését megelőzően felmerülő, a szolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költ-
ségeit – külön-külön meghatározva a szállítás és begyűjtés, illetve az ártalmatlanítás költségeit,

	utóbbi esetben a kezelő létesítmény bezárásának díját, lerakó esetén a bezárást követő utógon-
dozást és a 30 évig történő monitorozás költségeit2. 

A gyakorlatban a szelektív gyűjtés költségeinek díjba való beemelése, majd a szolgáltatási díjnöve-
kedés tényének önkormányzatokkal való elfogadtatása nagyon nehézkes. Végső soron pedig a magas 
díjat a lakosságnak kell megfizetnie, amely helyzet a jelenlegi áremelések mellett társadalmi feszültsé-
geket kelt, csökkenti a fizetési hajlandóságot, ezáltal növeli a kinnlevőségeket és az illegális hulladék-
lerakások számát.

A lakosság joggal várja el, hogy az általa szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségével arányosan 
csökkenjen a hulladékkezelés díja is. A gyakorlatban azonban a hulladékok súly szerinti mérése nem 
megoldható, így a fizetendő szolgáltatási díj mindenkit egyfajta átalányjelleggel terhel függetlenül 
attól, hogy igénybe veszi-e a szelektív hulladékgyűjtést, mint szolgáltatást, illetve, hogy milyen arány-
ban vásárol termékdíjjal terhelt vagy egyéb hasznosítható anyagba csomagolt terméket.

A hasznosítható másodnyersanyagok gyűjtési és kezelési rendszerének finanszírozása – a fent leír-
taknak megfelelően – a következő ábrán szemléltetett módon történik jelenleg Magyarországon.

2  forrás: 2000. évi XLIII törvény, a Hulladékgazdálkodásról 25.§.
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Az ábrán bemutatott hulladékkezelési rendszer finanszírozása a következő forrásokból történik:
•	 a begyűjtői oldalon (köz)szolgáltatási díjak jelennek meg – ezt mindenki fizeti, ezért óhatatla-

nul általányjelleg jelenik meg benne;
•	 a forgalomba kerülő áruk, termékek megvásárlásakor – itt is beépülnek hulladékkezelési költ-

ségek, azonban ebben az esetben megjelenik egyfajta arányosság és önkéntesség, hiszen csak az 
fizet, aki vásárol.

Az ábráról jól leolvasható, hogy a jelenlegi rendszerben végső soron mindkét oldalon a lakosság a befize-
tő: egyrészt, mint vásárló - mely helyzetet az önkéntesség és a vásárlóerő jellemzi - másrészt, azonban mint 
közszolgáltatásra kötelezett fizet a hulladékkezelésért. Ekkor azonban a hasznosság már nem jelentkezik az 
adott lakos számára jelentős mértékben, így az ebből fakadó nemfizetés a kintlévőség növekedését eredmé-
nyezi. A lakossági kinnlévőség növekedést a következő diagram jól szemlélteti: 

13. számú ábra
Forrás:	a	szerző	saját	szerkesztése

8. számú diagram: Kinnlevőségek alakulása a BIOKOM Kft.-nél
Forrás:	a	szerző	saját	szerkesztése
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Az állam, mint finanszírozó már nincs jelen, a működtetést a piaci szereplőkre bízta, ellentétben az 
1990-es évek végével, amikor a termékdíjas rendszer bevezetésekor komoly állami támogatás irányult 
a szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra kiépítésére. Megállapítható azonban, hogy nem helyénva-
ló, ha az állam a most meglévő felelősségi köréből és esetleg a finanszírozásból ki akar vonulni, hiszen 
bizonyos anyagfajták esetében a szelektív gyűjtés jelenlegi anyagi motivációja nem elegendő a nagyobb 
össztársadalmi hasznosság eléréséhez. A műanyag hulladék szelektív gyűjtése esetén - különös tekin-
tettel a PET-palackra - a begyűjtés és kezelés költségesebb, mint a másodnyersanyag értékesítéséből 
származó bevétel, ennek ellenére azonban nagyon fontos elérni, hogy a lehető legkevesebb kerüljön 
lerakásra ebből az anyagfajtából a nehéz tömöríthetőség miatt, melynek következtében nagyon sok 
helyet foglal el a hulladéklerakókban.

Egy magyarországi hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalat - amely már 10 éve végez szelektív 
hulladékgyűjtést és másodnyersanyag előkészítést - az újrahasznosítható anyagok külön gyűjtésének 
eredményeként az általa üzemeltetett hulladéklerakó élettartamát több évvel megnövelte, mivel a le 
nem rakott hulladék mennyisége depótérfogat megtakarításként jelentkezett. A 9.	számú	diagram a 
vállalat depótérfogat megtakarítását szemlélteti.

A depótérfogat megtakarítás annak köszönhető, hogy sikerült megakadályozni jelentős mennyisé-
gű papír, üveg, műanyag, fém és zöldhulladék deponálással történő kezelését, helyette a zöldhulladék 
komposztálására, illetve a másodnyersanyagok ipari előkészítésére került sor. A következő táblázatból 
látható, hogy az egyes anyagfajtákra milyen tömörítési arányok jellemzők és a számokból következtet-
hetünk arra is, hogy a hulladéklerakóban mekkora kapacitást kötnének le deponálás esetén.

9. számú diagram
Forrás:	a	szerző	saját	szerkesztése
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 Műanyag Papír Üveg

Szelektív gyűjtő edény 1 m3-én tömörítés nélküli  átlagos mennyiség 
(kg) 30 100 170

Konténeres hulladékszállító jármű kapacitása átlagosan (m3) 20 10 30

Hulladékszállító jármű tömörítő képessége (kg/ m3) 70 350 200

Egy fordulóval szállított hulladék mennyisége (kg) 300 1200 4000

A válogatóműben készíthető bálák átlagos mérete (kg/ m3) 200-300 500-800 -

4. számú táblázat
Forrás:	a	szerző	saját	szerkesztése

A fenti táblázatból világosan kitűnik, hogy a legproblémásabban gyűjthető hulladék a műanyag, 
melynek tömöríthetősége nagyon alacsony, így a szállítása igen gazdaságtalan. A  kupakkal ellátott 
PET-palackból legfeljebb 40-50 kg-os bálákat lehet készíteni, míg a kupak nélküli, illetve lyukasztott 
palackokból 300 kg-ost. A legnagyobb költséggel a műanyag-hulladék gyűjthető, mivel egy szelektív 
gyűjtőbe megközelítőleg 30 kg műanyag fér. Egy fordulóval 8-10 gyűjtősziget üríthető. Egy gyűjtő-
jármű konténerében kb. 300 kg műanyag szállítható. Ez a mennyiség közel 90 perc alatt, 20-30 km 
megtétele után gyűjthető össze. 

A hulladéklerakón is ez az anyagfajta okozza a legnagyobb gondot. Ennek bizonyítására az említett 
vállalat kísérletet végzett, melynek során kupakkal ellátott PET-palackokat helyezett a hulladéklera-
kóra 50cm kommunális hulladék alá. Ezt követően a kompaktor ötször átment a hulladékon. A kísérlet 
során a műanyagpalackokból 83 % sértetlen maradt.	Ezután a kísérletet megismételték kupak nélküli 
palackokkal is. Ekkor a palackok 45 %-a maradt épen. Látható tehát, hogy szükséges a műanyag hul-
ladékok szelektív gyűjtése, hiszen ennek hiányában a hulladéklerakó kapacitása jelentősen csökken.

Mindezt igazolja a korábbiakban említett depómegtakarítás-példa számszerű adatokkal való továb-
bi illusztrálása is. A példaként említett vállalat esetén a lakossági szelektív hulladékgyűjtés éves költ-
sége 274 millió Ft. Az ehhez a tevékenységhez tartozó bevétel azonban csak 141 millió Ft (vagyis a 
kiadások mindössze 51%-át fedezte a befolyt összeg). A példaként említett vállalat esetében a szám-
értékek a következő összképet vázolják:
	a szelektív hulladékgyűjtés eredményeként 200 ezer m3 depótérfogat megtakarítást sikerült 

elérni;
	ennek a depó-megtakarításnak a 20-25%-a származott lakossági szelektív gyűjtésből;
	a 200 ezer m3 depótérfogat kialakításának költsége 500 millió Ft;
	melyből a lakossági szelektív gyűjtésnek köszönhető megtakarítás értéke 125 millió Ft.
	a 200 ezer m3 depókialakítás költségének önerő mértéke (10%-os önerővel számolva) 12,5 mil-

lió Ft;
	a beruházási oldalon keletkező megtakarítás tehát 12,5 millió Ft, míg a makrogazdasági előny 

125 millió Ft. Az üzemeltetőnek azonban nem származik gazdasági nyeresége a szelektív hulla-
dékgyűjtés működtetéséből.

A fenti számok és következtetések, valamint a 3.3.4.-es alfejezetben bemutatott, az ökomarketing szint-
jeit és dimenzióit szemléltető 5.	számú	táblázat alapján az alábbi összefoglaló táblázat készíthető el:
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Mikroszint Mezoszint Makroszint

Érintett Vállalat Önkormányzat Állam

Bevétel (millió Ft) 141 0 0

Költség (millió Ft) 274 0 0

Haszon (millió Ft) - 133 12,5 125

5. számú táblázat
Forrás: a szerző saját szerkesztése

A példa kiválóan szemlélteti azt, hogy a különböző előnyök más-más szinten jelentkeznek. Mak-
rogazdasági szinten a szelektív hulladékgyűjtés extern előnyt eredményez, míg üzemeltetői szinten 
veszteség jelentkezik. Ezt a veszteséget pedig az üzemeltető nem tudja teljes mértékben kompenzálni 
a lakossági díjakkal, hiszen a díjemelések tényét nagyon nehéz elfogadtatni az önkormányzatokkal, és 
a lakosság fizetési hajlandósága is a díjak emelkedésével arányosan romlik.

Így a beavatkozásokat a legproblémásabb területre szükséges fókuszálni és a műanyaghulladékok 
gyűjtési rendszerének hatékonyabb megoldásait kell megtalálni. A jelenlegi gyűjtési rendszer ugyanis 
gazdaságtalan, a begyűjtés hatásfoka nagyon gyenge. Makrogazdasági szempontból azonban mégis 
jelentős szerepe van a szelektív gyűjtésnek, hiszen a műanyag a lerakóban nagyon sok helyet foglal, 
azonban ez az anyagfajta igen keresett és jól hasznosítható anyagában és energetikailag is. Ezáltal a 
probléma kezelése hosszú távon környezeti és gazdasági szempontból is halaszthatatlan.

A depótérfogat-megtakarítás hátterében azonban komoly munka és beruházási igény áll, hiszen 
szükséges a szelektív gyűjtőhálózat megszervezése, kiépítése és működtetése, a hulladékudvarok és 
egyéb gyűjtőpontok üzemeltetése, válogatóművek felépítése, valamint a lakosság szélesebb rétegeihez 
eljutó PR tevékenység és tudatformálás. Mindez jelentős költségeket von maga után. 

Éppen ezért számos hulladékgazdálkodással foglalkozó cég nem gondoskodik a szelektív hulla-
dékgazdálkodási rendszer kiépítéséről, mivel általában e rendszer kiépítésének és üzemeltetésének 
nagyobb a költsége, mint a működtetésével realizálható bevétel. Az ilyen vállalkozások nem a hosz-
szú távú társadalmi és környezetvédelmi elvárásokat, csakis a saját költségtakarékos gazdálkodásukat 
tartják szem előtt és a hulladékokat javarészt lerakással kezelik. A lerakás preferálása azonban hosszú 
távon nem lehet megoldás, hiszen a fogyasztói szokások megváltozásának következményeként a hul-
ladék mennyisége világszerte folyamatosan növekszik. Ugyanakkor az Unió és a magyar állam előírása 
a különböző hulladéktípusok szelektív gyűjtésének arányára vonatkozóan szintén változik és növekvő 
visszagyűjtési arányokat irányoz elő. Ezen tendenciák a hulladékkezelés költségeit is növelik. 

Az uniós beruházásoknál az önerő mértéke is növekszik, ezért a szelektív gyűjtőrendszer működte-
tése egyre költségesebb. A szelektív hulladékgyűjtés költsége nem arányosan terhelődik rá a lakosságra, 
a díjakon keresztül mindenkit terhel (a szolgáltatás - ellenszolgáltatás egyensúlya nem érvényesül).

A hulladékkezelési díjak emelése nem lehet megoldás, hiszen a fizetési hajlandóság más áremelések 
mellett csökken (az OECD országokban a díj nem lehet magasabb a háztartás jövedelmének 0,5-
2,5%-nál). Az új beruházások tervezésénél az Unió a nagy programokat támogatja, eközben pedig 
a finanszírozás mértékét folyamatosan csökkenti. Ezért olyan kapacitásokat szabad csak kiépíteni, 
melyek átvételére garanciát biztosítanak a koordináló szervezetek és/vagy a hulladékhasznosítók. A 
szabályozásnak a rendszer méretezésekor kötelezővé kellene tennie a beruházók és a hasznosítók meg-
egyezését.
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Mindebből következően a jelen helyzet legfontosabb feladata megtalálni azt a beavatkozási pontot, 
ahol a rendszer legkisebb mértékű „megzavarásával” érhető el jelentős hatékonyság-növekedés. Az 
államnak a kritikus anyagok esetében – szubvenció vagy szankció útján – be kell avatkoznia, amellyel 
elmozdíthatja a hulladékkezelés átalakulását a nagyobb arányú szelektív gyűjtés és másodnyersanyag 
előkészítés irányába.

Megteheti ezt úgy, hogy a másodnyersanyagok piaci árához szubvencióként olyan mértékű támo-
gatást tesz hozzá, amely már fedezi a szelektív gyűjtési és kezelési rendszer kiépítésének és fenntartá-
sának költségét. Vagyis ebben az esetben a szabályozó rendszer azokat támogatja, akik extern hasznot 
eredményeznek környezettudatos magatartásuknak köszönhetően. 

Lehetőség van továbbá oly módon is ösztönözni a szelektív gyűjtést, hogy az állam megnöveli a 
lerakás költségét, például talajterhelési adó bevezetésével. A deponálás „szankcionálásával” a koráb-
ban olcsó lerakás és a viszonylag költséges szelektív gyűjtés között már csökken a különbség, sőt az is 
elképzelhető, hogy a szelektív gyűjtési tevékenységnek a megtérülése is növekszik. 

Ha egy hulladékkezelési eljárás az adott gazdasági szinten nem működtethető gazdaságosan, azon-
ban a makrogazdasági hasznossága nagy, akkor indokolt az eljárás módosítá-sának vizsgálata, egy 
másik visszagyűjtési forma bevezetése. A cél a feladatokat a lehető legalacsonyabb költségszinten meg-
oldani, hiszen a gazdasági és közösségi elvárás az, hogy a díjak ne emelkedjenek aránytalanul. Ezt a 
szempontot tehát a technológiai rendszer kiválasztásánál mindig figyelembe kell venni. 

A kívánatos környezeti cél, valamint az eléréséhez alkalmazott technológia kiválasztásakor nagy 
szerepe van a szabályzórendszernek, mely ösztönözhet a hátrányosabb eljárás költségének megemelé-
sével (talajterhelési díj), vagy a makrogazdasági előnyökből történő visszaosztással. A harmadik lehe-
tőség pedig – és ez tűnik a legjobbnak a rendszerszemlélet alapján – a folyamat működési költségeinek 
csökkentése, vagyis egy másik begyűjtési forma támogatása, például a betétdíjas rendszer fejlesztése.

A szelektív gyűjtés költségeit minél nagyobb arányban a betétdíjjal célszerű a fogyasztáshoz kap-
csolni. A társadalmi igazságossághoz és a hulladékkeletkezés megelőzésének elvéhez is ez az eljárás áll 
legközelebb, mivel a vásárlás szoros korrelációt mutat a később keletkező hulladék mennyiségével (aki 
sokat fogyaszt, több hulladékot termel). A megváltozott vásárlási szokások lehetővé teszik, hogy ami-
lyen módon a vásárlók a bevásárlóközpontokból az árut „széthordják”, ugyanígy szállítsák is vissza a 
hulladékot. Ezzel a szelektív gyűjtés legköltségesebb része leválasztható.

Célszerű egy vegyes rendszer kialakítását mérlegelni, amelyben a betétdíjas újratölthető csoma-
golás mellett betétdíjas egyszer használatos csomagolás is létezne. Kérdésként merülhet fel, hogyan 
ösztönözhető a lakosság a csomagolóanyag-hulladékok hasznosítási helyre történő visszavitelére? A 
válasz egyszerű: a betétdíj jóval magasabb szinten is megállapítható, mint egy szolgáltatási díj - mivel 
ez visszakapható -, ezáltal sokkal jobban ösztönzi a fogyasztót, hogy visszavigye a göngyöleget. Mivel 
a betétdíj kényszerítő ereje sokkal nagyobb, mint az önkéntes szelektív gyűjtésé, ezért bevezetése meg-
felel a hulladékmegelőzés elvének is, mivel már a vásárlásnál visszatartó erőként jelentkezik. Természe-
tesen a finanszírozási rendszert alapos költség-haszon elemzés után lehet módosítani.

További előny, hogy a gyűjtőedények egyszerűen megközelíthető, őrzött területekre kerülnének 
kihelyezésre. Ugyanis jelenleg a szelektívhulladék gyűjtőedények őrizetlenek, az igénybevételük sza-
bályozatlan, ezért rendszeresek a hatósági problémák (tűzesetek) és a lakossági panaszok a tárolók 
környékének elszemetesedése, a használat zajossága miatt.

Összegezve	tehát	megállapíthatjuk,	hogy	a	vállalati	működés	gazdaságossága	szempontjából	kulcskér-
dés	az	extern	hasznok	és	költségek	piaci	alapon	történő	visszaépítése	a	kiadások,	illetve	a	bevételek	közé.	
Így	a	jövőben	olyan	rendszereket	kell	tervezni,	melyekben	a	meglévő	és	a	majdan	kiépítésre	kerülő	hul-
ladékkezelési	infrastruktúra	használatának	egyensúlya	megteremthető.	Olyan	új	megoldások	bevezetése	
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válik	szükségessé,	mely	a	jelenleginél	hatékonyabban	ösztönzi	a	lakosságot	a	szelektív	gyűjtésre	mindezt	
úgy,	 hogy	 a	 gyűjtés	 költségeit	 nem	 a	 közszolgáltatási	 díjakba	 építi	 be,	 hanem	 a	 megvásárolt	 termékek	
árába	egyutas	betétdíjas	rendszer	bevezetésének	formájában.

	
4.3. Esettanulmány a gazdaságosság-számítás hulladékgazdálkodásban 

való alkalmazhatóságáról 

Ebben az esettanulmányban egy 400 ezer fős térség regionális hulladékgazdálkodási rendszerének3 
példáján keresztül kerül bemutatásra a költséghaszon-számítás adaptált módszerének alkalmazható-
sága. A példaként választott rendszer alkalmas arra, hogy a modell-alkotások során valós, életszerű 
helyzeteken alapuló problémák megoldásán keresztül jussunk el egy olyan eredmény kidolgozásáig, 
amely – a megfelelő absztrakciós szint elérése után – képes a kiindulásként szolgáló élethelyzettől füg-
getlenül is általánosan érvényes iránymutató megoldásként működni. 

A döntés alátámasztásául szolgál még az a tény is, hogy az Európai Unió – a regionalitás elve4 sze-
rint – csakis fenntartható rendszereket támogat. Az infrastrukturális beruházások esetén a gazdaságo-
san üzemeltethető rendszert megközelítőleg a jelenlegi NUTS 2 régió jelenti. A vizsgált modell-terü-
let ugyan nem éri el teljes egészében a jelenlegi, hazai besorolás szerinti NUTS 2 szintű régió méreteit, 
azonban eléri azt a nagyságot, amely már, mint méretgazdaságos egység jelenhet meg a különböző 
hulladékgazdálkodási megoldási lehetőségek modellezése esetén.

A hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása során nélkülözhetetlen a tervezést megalapozó szá-
mítások elvégzése. Ehhez többféle eljárás együttes alkalmazása szükséges. Első lépésként hulladékana-
lízist kell végezni (melyet az előző fejezet tárgyalt), majd költség-haszon elemzéssel vizsgálható meg, 
hogy az egyes alrendszereken belül a különböző hulladéktípusok feldolgozása milyen szintig gazda-
ságos és, hogy a szubvenciók mértékének változása hogyan befolyásolja a kinyert másodnyersanyag 
mennyiségét, végül az egész rendszer gazdaságossága, fenntarthatósága is értékelésre kerül.

Abban az esetben, ha már egyrészt rendelkezésre áll a lehetséges kimenetek további felhasználá-
sát támogató komplex struktúra, másrészt pontos számítások végezhetők a gazdaságos kitermelésre 
vonatkozóan, olyan hulladékgazdálkodási rendszer jöhet létre, amely egy adott térség gazdasági fej-
lődését is képes lehet elősegíteni azáltal, hogy szinergikus hatások kihasználására épülő településüze-
meltetési rendszer kiindulópontjaként működik. 

4.3.1. Költség-haszon számítás egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer esetében

A hulladékgazdálkodás területén a költség-haszon elemzés lehetséges számítási módszerének meg-
határozásához – amennyiben az ásványvagyon-gazdálkodásban használatos metódusra alapítva tör-
ténne ennek kidolgozása – a szakirodalmi források hosszú sora5 áll rendelkezésre. Figyelembe kell 
azonban venni, hogy az irodalmak túlnyomó többsége – értelemszerűen – rendkívül részletesen, de 
csakis az ásványvagyon-gazdálkodás során értelmezhető – sok esetben egyetlen ásványkincsre fóku-

3 Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt
4 Forrás: Hulladékgazdálkodási keretirányelv (75/442/EGK).
5 A teljesség igénye nélkül néhány, az ásványvagyon-gazdálkodásban használatos műrevalóság számítását tárgyaló szakirodalom: Tóth 

M.-Faller G.-Pruzsina J.-Tóth J. (1982): Az ásványvagyon-gazdálkodás alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest; Tóth M.(1978): Az 
ásványi nyersanyag-előfordulások optimális bányaművelési módját meghatározó természeti feltétele. Geonómia és Bányászat; Faller 
G. (1967): A műrevalóság megítélésével kapcsolatos gyakorlat néhány problémája. Földtani Kutatás; Tóth M.-Faller G. (1975) A mű-
revalósági vizsgálatok és az ásványvagyon-gazdálkodás alapjai. BME Továbbképző Intézet, Budapest.
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száló – specifikumot tárgyalva épít fel egy metódust a műrevalóság vizsgálatához. 
A módszer ennek ellenére számos olyan analógiát tartalmaz a hulladékgazdálkodás területével, 

hogy kiindulópontként figyelembe vehető - természetesen korrigálva - a hulladékgazdálkodás, főként 
a települési szilárdhulladék gazdálkodás meglévő sajátosságaival.

A vonatkozó szakirodalmak elemzése után egy lehetséges kiindulópontként a Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal jogelődje, a Magyar Geológiai Szolgálat által az ásványi anyagok földtani, kiter-
melhető és az ipari ásványvagyon-számítás és gazdasági értékelés során használt módszer6 szolgált 
alapul. 

Magyarországon az ásványi nyersanyagok évenkénti nyilvántartását 1953-tól, gazdasági értékelését 
1970-től vezetik. Egy adott nyersanyag kitermelése egy adott nyersanyag-kitermelő helyen akkor gaz-
daságos, ha a tevékenység egységnyi készletre vetített, összesített költségei kisebbek, mint az onnan 
kitermelt nyersanyag egységnyi mennyiségének értékesítése után keletkező árbevétel. Az árbevétel és 
a ráfordítás hányadosát nevezzük műrevalósági mutatónak. 

A műrevalósági minősítés tehát egyfajta gazdaságosság mérlegelési, költség-haszon elemzési mód-
szert takar, melynek keretében minden évben nyersanyagvagyon-mérleg készül egy nyersanyaglelő-
hely jövedelemtermelő képességének, vagyis üzleti értékének meghatározása érdekében. A kiaknázás 
révén nyerhető profit mértéke az árbevétel és a ráfordítás arányát tükrözi. A bevétel összege függ a 
nyersanyag minőségétől, mely a termék piaci árát határozza meg,  kiadási oldalon pedig a kutatási, 
beruházási, üzemeltetési, bányabezárási és rekultivációs költségek szerepelnek, melyeket befolyásol-
nak a természeti adottságok, valamint a gazdasági és technológiai feltételek. Hiszen számolnunk kell 
azzal is, hogy bizonyos esetekben a földtani vagyon egy része a technikai feltételek következtében 
nem kibányászható (a bányászathoz nem áll rendelkezésre a megfelelő technológia vagy annak alkal-
mazása rendkívül költséges). Nyilvánvaló, hogy a megkutatott és nyilvántartott ásványvagyonnak a 
teljes mennyisége nem bányászható ki gazdaságosan. 

Első lépésként a lelőhely vagyonértékének megállapításához – meghatározott kitermelési és feldol-
gozási technológia figyelembevételével – évenkénti Cash-Flow kimutatás készíthető az évekre lebon-
tott, prognosztizált költségek és árbevételek alapján. Az évenkénti  Cash-Flow-k vizsgált időpontra 
diszkontált összegeként pedig megkapjuk a Nettó Jelenértéket (Financial Net Present Value – FNPV). 
Ezen felül elvégezhető még a Nominál Gazdasági Eredmény (Nominal Economic Profit – NEP) szá-
mítás is melyet úgy kapunk, hogy egy adott lelőhely ipari vagyonát megszorozzuk az értékesítési ár és 
a reálköltség különbségével.

Az évenkénti Cash-Flow-k vizsgált időpontra diszkontált összege:

i
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ahol: i = 0,1,2, .... n év
 i = 0 a beruházás megkezdésének éve
 n = a bánya élettartama

 j = diszkontráta = 
100

%diszkont

 B = évenkénti bevételek (M Ft/év)
 C = évenkénti ráfordítások (M Ft/év)

6 A módszer ismertetését a következő irodalom tartalmazza: Fodor B. (2005): Ásványvagyon-politika, ásványvagyon-gazdálkodás és 
értékelés Magyarországon. Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat. 138. évf. 2. szám 2-8.old.
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A Nominál Gazdasági Eredmény (NEP) számítása a következők szerint történik:

)( rpQNEP ip −=

ahol: Qip = a lelőhely gazdaságosan kitermelhető nyersanyag készlet (Mt)
 p = a bányatermék fajlagos értéke (ára) (Ft/t)
 r = a fajlagos termelési ráfordítás (Ft/t)

A fentiek alapján akkor beszélhetünk műrevaló nyersanyag készletről, ha FNPV és NEP értéke is 
pozitív, valamint a rentabilitási (műrevalósági) mutató, vagyis az értékesítési ár és a ráfordítás értéké-
nek hányadosa egynél nagyobb.

FNPV ≥ 0
NEP ≥ 0

A rentabilitási (műrevalósági) mutató: 
r
pm =

Nem műrevaló a nyersanyag készlet, ha m< 1.
Tartalék nyersanyag készletről beszélünk, ha 1> m ≥ 0,8
Az eddigiekben ismertetett számítási módszer kiindulópontként, analógiaként való alkalmazásá-

val elvégezhető egy települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer értékelése a 2.1.6. fejezetben leírt 
speciális sajátosságok figyelembevételével. Érvényesíteni kell azonban az EU által elvárt hulladékga-
zálkodási (hasznosítási) kötelezettségeket, melyek viszont  olyan gondolkodásmódot követelnek meg 
az összhulladékmennyiség kezelése szempontjából, mintha az egy kiaknázandó másodnyersanyag és 
energiahordozó előfordulásnak lenne tekinthető. 

A korábbi fejezetekben szintén kifejtésre kerültek az extern költségek és hasznok internalizálásához 
kapcsolódó beruházási és működési támogatások vagy szubvenciók, amelyek nem csak az árak függ-
vényében változnak, hanem értelemszerűen egymással kölcsönhatásban állnak – jellemzően fordított 
arányban vannak egymással –, és ezt is figyelembe kell venni egy települési szilárdhulladék gazdálko-
dási rendszer tervezésénél. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy a nyersanyaggazdálkodáshoz hasonlóan 
a hulladékgazdálkodás területén is – a tervezéskor 30 évre rögzített feltételek ellenére – folyamatosan 
változnak az egyes anyagfajták hasznosíthatósági mértékei a piaci ár és az egyéb változó szubvenciók 
miatt. Megemlítendő, hogy a 3. fejezetben vázolt koordinációs modell képes biztosítani a változások 
érvényre juttatását, tehát megadja a rendszer szükséges „gyors” alkalmazkodási képességét.

4.3.2. Költség-haszon számítás és gyakorlati alkalmazása – esettanulmány

A hulladékgazdálkodás területén a napi működés biztosításának igényén túl azért is szükséges gazda-
ságossági számításokat végezni, mert az Európai Unió kizárólag olyan projekteket támogat, melyek 
gazdaságos üzemeltetése biztosított. A gazdaságosság-értékelési számítás elvégzése azonban éppúgy 
érdeke a beruházóknak (önkormányzatoknak, vállalkozásoknak) is, mivel a támogatással felépített 
létesítmények működtetése később az ő feladatuk. A jelentős összegű beruházások üzemeltetési költ-
sége is komoly megterhelést jelenthet a későbbiekben a szolgáltatók számára, ezért a körültekintő ter-
vezés és költségkalkuláció elmaradása esetén akár az egész projekt kudarcba fulladhat vagy a költségek 
fedezése érdekében a szolgáltatási díjak irreális mértékű emelését eredményezheti.  
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A beruházások összege, a működési és amortizációs költségek, valamint az értékesítési bevételek 
ismeretében7 – az ásványvagyon gazdálkodáshoz hasonlóan – kiszámolható a program nettó jelen-
értéke (FNPV). A nettó jelenérték meghatározásához a mintaprogram Cash-Flow-ja 6%-os rátával 
került diszkontálásra. A beruházások számításánál, illetve a pótlások esetében a 2006. január 1-jétől 
érvényes 20 %-os áfakulcs lett figyelembe véve.

A pénzügyi, gazdasági elemzéseknél szükséges megvizsgálni a beruházásra történő ráfordításokat, 
az üzemeltetés költségtényezőit, illetve a hulladékgazdálkodási rendszer működése során keletkező 
„output”-ok gazdasági hatásait.

Az üzemeltetési költségek meghatározásánál nem pusztán a jelenlegi árarányokat kell figyelembe 
venni, hanem azokat a tendenciákat is, amelyek Nyugat-Európában a hulladékgazdálkodás árait ala-
kítják feltételezve, hogy Magyarországon is hasonló gazdasági feltételek alakulnak ki.

A jelenlegi magyarországi, illetve nyugat-európai árarányok között a legjelentősebb eltérések a 
következő területeken tapasztalhatók:
	Nyugat-Európában az Unió ajánlásainak megfelelően a lerakással történő ártalmatlanítást ható-

sági eszközökkel (pl.: lerakási adó, lerakható mennyiség korlátozása stb.) is megterhelik annak 
érdekében, hogy a hulladékártalmatlanítást egyéb alternatív módozatok felé tereljék. Amennyi-
ben Magyarországon is hasonló intézkedések várhatók, úgy az energetikai hasznosítás költségei 
relatíve csökkennek. Ez azt is jelentheti, hogy a pillanatnyilag drágább energetikai hasznosítás 
és az olcsóbb lerakás áraránya a projekt működésének időtartama alatt jelentősen közeledhet 
egymáshoz.

	A magyarországi válogatóművek tapasztalatai alapján jelenleg a lakossági szelektív gyűjtés - az 
elsődleges nyersanyagok piaci árától függően - veszteséges vagy nullszaldós tevékenység. Ameny-
nyiben az ország teljesíteni akarja az Unió felé történő vállalásait, úgy a lakossági szelektív gyűj-
tést egyre szélesebb körben kell alkalmaznia és ennek hatékony finanszírozását meg kell oldania. 
Az Unió előírásai szerint a csomagolóanyag-gyűjtés finanszírozását a termelői felelősségrend-
szer keretein belül kell megoldani. Ez azt jelenti, hogy közép-, illetve hosszú távon a lakosságtól 
történő szelektív hulladékgyűjtés nyereségessé válhat. Bár szükséges megjegyezni, hogy a rend-
szer üzemeltetési terheit továbbra is a lakosság viseli, de nem csak közvetlenül a hulladékkezelési 
díjban, hanem áttételesen a megvásárolt termékek árában is.

	Az üzemeltetési költségeket érintő harmadik tendencia, hogy a környezetvédelmi követelmé-
nyeknek való megfelelés jelentősen megdrágítja a hulladékok kezelését, ártalmatlanítását, amely 
a jelenlegi üzemeltetési költségekhez képest költségemelkedést jelent azokon a településeken, 
ahol eddig nem fordítottak kellő gondot a környezet állapotának megóvására.

A fent leírtak figyelembevételével a pénzügyi elemzés során a következő módszer került alkalma-
zásra:
	Az alkalmazott pénzügyi modell a szolgáltatási díjbevételt a 4.3.4 alfejezetben található feltéte-

lezések és költségek, a 4.3.5 alfejezetben található működési költségek és a hulladékhasznosítási 
bevételek alapján számítja.

	Ezt követően kiszámításra kerültek a projekt pénzügyi mutatói (4.3.6 alfejezet).
	Végezetül megállapításra került a projekt költség-haszon aránya alapesetben (Kohéziós Alap 

támogatás igénybevételével), valamint ugyanezek alakulása az uniós forrás hiánya esetén (4.3.6 
alfejezet).

7  Az adatok forrása a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósíthatósági tanulmánya
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A közvetlen pénzügyi elemzés a projekt közvetlen pénzügyi költség és eredmény idősorán alapul. 
Összeállításra került a projekt költség- és bevételterve a 2007-2030-ig terjedő időszakra nézve. A szá-
mítások során a projekt teljes, maradéktalan kiépülése feltételezhető 2009-ig bezáróan, beleértve a 
pótlások maradéktalan elvégzését. 

A projekt közvetlen pénzügyi vizsgálata az ütemterv, a költség- és bevételterv, ill. mindezek alapján 
a pénzügyi mutatókra vonatkozó számítások összeállítását jelentette.

A számítások 76 %-os Kohéziós Alap támogatás, 14 % állami támogatás (céltámogatás) és 10% 
önkormányzati forrás figyelembevételével készültek.

Az ennek megfelelő finanszírozási tervet évekre lebontva az 4.sz.	táblázat mutatja be.

4.3.3. Alkalmazott feltételezések a mintaprojekt esetében

Az ütemterv, a bevétel- és költségterv kialakításánál a következő megfontolások kerültek figyelembe-
vételre: 

a) Minden pénzügyi információ során kiindulópontként a projekt műszaki tartalmára és szolgál-
tatási színvonalára vonatkozó tervek és információk szolgáltak. A beruházási költségek időbeni 
bontása a 6. sz. táblázatban található. 

b) Feltételezés szerint a projekt 2007-2009-ben maradéktalanul kiépül, ezután a pótlások jelen-
tenek folyamatos költséget. A projekt működésének vizsgált időhorizontja 22 év, a bevétel- és 
költségterv tehát a beruházási és működési időszakot felölelve a 2007-2030 közötti évekre ter-
jed ki. Ezek alapján lett összeállítva a projekt költség- és bevételterveinek alapját képező ütem-
terv, mely részletezett formában a 9. sz. táblázatban található. 

c) Feltételezhető, hogy az eszközök a működőképes élettartamuk alatt egyenletesen amortizálód-
nak és pontosan az élettartam végére  íródnak le nullára. A projektrészek tervezett élettartamát 
a 7.sz. táblázat mutatja be. 

d) A műszaki tervek alapján a projekt induló beruházásainak költségösszege 27.404 millió Ft, azaz 
107.677 ezer Euró (áfa nélkül). A vissza nem igényelhető áfatartalmat figyelembe véve a beru-
házás 32.884 millió Ft, azaz 129.212 ezer Euró. A pénzbeli adatok 2006. évi árakon szerepel-
nek, a gazdaságossági számítások is 2006-os áron készültek, valamint 2006-os áron értendők a 
tanulmányban található eredmények is. 

e) A nettó jelenérték-számítás vonatkoztatási éve a beruházás megkezdésének éve, azaz 2007. 
A pénzügyi FNPV és a pénzügyi haszon/költség arány számításakor alkalmazott reál diszkont-
ráta 6 %.

f ) A projekt nettó jelenértéke a projekt pénzáramlás idősora alapján számolódott, míg a haszon/
költség arány a hasznok (maradványértékkel együtt) és költségek jelenértékű összegéből.

g) Az üzemeltetési és fenntartási költségek számításánál a teljes rendszer költségei először a hulla-
dékkezelés fázisai szerint külön-külön lettek vizsgálva, majd ezek kerültek összegzésre. Az üze-
melési és fenntartási költségek egyrészt a hasonló technológiák jelenlegi üzemeltetési tapasz-
talatai, másrészt a technológia leírások alapján kerültek tervezésre. Az üzemeltetési költségek 
megbontásra kerültek a mennyiségtől nem függő fix és a kezelt mennyiséggel arányosan növek-
vő változó költségekre. 

h) A projekt által érintett területen jelenleg a keletkező hulladék mennyiségének 20 %-a intézmé-
nyektől származik és a jövőben is ilyen arány várható, így a bevételek egy része is ebből a szférá-
ból ered.
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A fent megfogalmazott alapelvek mentén a következőkben a mintaprojekt számszerű adatai kerülnek 
bemutatásra. A 6.	számú	táblázat a projekt összesített pénzügyi alapadatait tartalmazza, melyek forrását 
a következő táblázatok, részletes indoklását pedig a disszertáció további alpontjai szolgáltatják.

Év
Beruházás

Pótlási 
beruházás

Működési és 
fenntartási 

költség

Bevétel

Kohéziós Alap 
támogatás nélkül

Kohéziós Alap 
támogatással Díjbevétel Értékesítési 

bevétel

2007 5 895 287,0 1 414 868,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 26 989 121,0 6 477 389,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 2 919 354,1 2 675 428,9 906 770,5

2010 0,0 0,0 0,0 2 937 453,7 2 926 279,9 934 338,7

2011 0,0 0,0 0,0 2 956 210,3 3 269 036,3 876 670,9

2012 0,0 0,0 0,0 2 975 860,5 3 539 838,7 887 143,5

2013 0,0 0,0 0,0 2 996 171,7 3 814 035,2 895 104,9

2014 0,0 0,0 0,0 3 017 023,4 4 001 920,5 902 968,6

2015 0,0 0,0 0,0 3 035 546,7 4 013 645,8 910 533,7

2016 0,0 0,0 4 913 760,0 3 054 541,7 4 129 293,9 821 446,4

2017 0,0 0,0 0,0 3 073 774,4 4 144 515,6 826 453,2

2018 0,0 0,0 0,0 3 093 453,9 4 160 149,3 831 521,8

2019 0,0 0,0 8 598 480,0 3 112 035,9 4 175 016,6 836 209,1

2020 0,0 0,0 0,0 3 127 985,8 4 186 510,1 841 417,5

2021 0,0 0,0 0,0 3 144 312,5 4 199 458,5 845 642,8

2022 0,0 0,0 0,0 3 160 901,2 4 212 638,9 849 913,4

2023 0,0 0,0 0,0 3 177 811,2 4 226 135,4 854 209,8

2024 0,0 0,0 4 913 760,0 3 195 021,1 4 239 914,4 858 542,2

2025 0,0 0,0 0,0 3 212 510,7 4 253 943,7 862 920,3

2026 0,0 0,0 0,0 3 230 338,2 4 268 305,8 867 325,2

2027 0,0 0,0 0,0 3 248 457,6 4 282 931,0 871 776,2

2028 0,0 0,0 0,0 3 266 926,6 4 297 900,8 876 254,7

2029 0,0 0,0 0,0 3 285 523,1 4 313 422,3 880 345,2

2030 0,0 0,0 0,0 3 304 454,0 4 329 264,8 884 470,0

6. számú táblázat:  A projekt pénzügyi alapadatai
(ezer Ft)

A 6.	számú	táblázatban bemutatott 2007 és 2008-as évekre vonatkozó beruházási költségek támo-
gathatóság szerinti bontását a 7.	számú	táblázat mutatja be. 

A legjelentősebb kiadásokat természetesen az építési munkálatok, valamint a gépek és technológiai 
berendezések képviselik. Ez a két tétel összesen 23 milliárd forintot jelent, amely összeg az összes költ-
ség 70 százalékát teszi ki. 
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Költségelem Összes költség 

Tervezési díjak 526 500

Földterület-vásárlás 1 000 000

Építési munkák 11 944 090

Gép és technológiai berendezések 11 260 200

Műszaki felügyelet 566 540

Előre nem látható költségek 1 856 343

Adó / közterhek (áfa) 5 480 735

Egyéb – publicitás a projekt számára 250 000

Összesen 32 884 408

7. számú táblázat: A projekt beruházási költsége
(ezer Ft)

A 8.	 számú	 táblázat a beruházási költségek részletes bontását tartalmazza, valamint szemlélteti 
azt is, hogy mely beruházások valósulnak meg a 2007-es évben és melyek kivitelezése kezdődik meg 
2008-ban.

8. számú táblázat: A projekt beruházási költségeinek alakulása áfával
(ezer Ft)

Kiss Tibor: Gazdaságosság és rendszerszemlélet
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8. számú táblázat: A projekt beruházási költségeinek alakulása áfával 
(ezer Ft)

2007 2008 Összesen
Építmény/épület 461 580 923 160 1 384 740
Gépészet 0 112 800 112 800
Célgépek 0 0 0
Építmény/épület 93 200 186 400 279 600
Gépészet 0 0 0
Célgépek 0 138 000 138 000
Építmény/épület 361 144 722 288 1 083 432
Gépészet 0 1 158 000 1 158 000
Célgépek 0 594 360 594 360
Építmény/épület 377 320 754 640 1 131 960
Gépészet 0 915 300 915 300
Célgépek 0 104 400 104 400
Építmény/épület 336 000 672 000 1 008 000
Gépészet 0 2 075 400 2 075 400
Célgépek 0 0 0
Építmény/épület 255 000 510 000 765 000
Gépészet 0 192 000 192 000
Célgépek 0 618 000 618 000
Építmény/épület 196 040 392 080 588 120
Gépészet 0 48 000 48 000
Célgépek 0 264 000 264 000
Hulladékgy jtés 0 1 196 400 1 196 400
Szelektív gy jtés 0 668 400 668 400
Zöldhulladék gy jtés 0 192 000 192 000
Egyéb járm vek 0 951 000 951 000
Gy jt sziget 0 489 600 489 600
Üveggy jt 0 25 200 25 200
Zöldhulladék gy jtés 0 940 800 940 800
Edényzet (120 l) 0 940 800 940 800
Edényzet (240 l) 0 14 400 14 400
Edényzet (1100 l) 0 63 000 63 000
Edényzet (5-7m3 l) 0 47 520 47 520
Építmény/épület 312 672 625 344 938 016
Technológia 0 303 660 303 660
Célgépek 0 187 200 187 200

Építési törmelék Gépészet 804 000 0 804 000
Földvásárlás Földvásárlás 1 200 000 0 1 200 000

Tervezés Tervezés 631 800 0 631 800
M szaki felügyelet M szaki felügyelet 300 000 379 848 679 848
Rendszerirányítás Kivitelezés 0 468 000 468 000

PR PR tevékenység 120 000 180 000 300 000
Rekultiváció Rekultivációs tevékenység 0 7 154 040 7 154 040

Tartalék/bonyolítás Tartalék/bonyolítás (8 %) 446 531 1 781 081 2 227 612
5 895 287 26 989 121 32 884 408Összesen

Gy jt járm vek

Edényzet

Hulladékudvarok

Eg
yé
b

Válogatóm vek

Biofermentálók

Komposztálók

Átrakó állomások

Hulladékezel  központok közp. 
létesítményei

Lerakók

Mechanikai el készít k
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A következő táblázat a létesítmények és gépek tervezett élettartamát mutatja. A számítások elvég-
zése során a feltételezés az volt, hogy az eszközök egyenletesen amortizálódnak és működőképes élet-
tartamuk végére íródnak nullára. 

Megnevezés Élettartam

Építmények 22 év

Gépészeti berendezések 11 év

Célgépek 8 év

Hulladékgyűjtő és szállító járművek 8 év

Edényzet 11 év

9. számú táblázat: Létesítmények, gépek tervezett élettartama

Évek Építmények
Gépészeti be-
rendezések, 
Edényzetek

Célgépek, 
Járművek

Építés alatti egyéb 
költségek

Összes beruházási 
és pótlási költség

2007 2 392 956 804 000 0 2 698 331 5 895 287

2008 11 939 952 7 794 480 4 913 760 2 340 929 26 989 121

2009-2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 4 913 760 0 4 913 760

2017-2018 0 0 0 0 0

2019 0 8 598 480 0 0 8 598 480

2020-2023 0 0 0 0 0

2024 0 0 4 913 760 0 4 913 760

2025-2030 0 0 0 0 0

10. számú. táblázat: A projekt ütemterve (áfával)
(ezer Ft)

4.3.4. A mintaprojekt költségeinek és bevételeinek alakulása

A projekt költségterve

A projekt üzemelési és fenntartási költségterve (11.	számú	táblázat) a kezelendő hulladékmennyiség 
idősorain és a szükséges üzemeltetési feladatokon, valamint azok költségein alapszik.

A hulladékgyűjtés, kezelés közvetlen üzemeltetési és fenntartási költségei a személyi jellegű költ-
ségekből, az üzemanyag- és energiaköltségekből, az egyéb anyagjellegű költségekből  tevődnek össze. 
Ehhez adódnak a biztosítási költségek (a beruházási költség 0,5 %-a) és az egyéb költségek. A 6. táblá-
zatban az üzemeltetési és fenntartási költségek (továbbiakban összefoglalóan üzemeltetési költségek) 
idősorai úgy kerültek kiszámításra, hogy a 6. táblázatban szereplő létesítményenkénti teljes fix költsé-
gekhez hozzáadódnak az adott hulladékkezelési fázisban, az adott létesítményben kezelt hulladékok 
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mennyiségének idősoraival szorzott fajlagos változó költségek, valamint a reálbér-növekedésből szár-
mazó többletköltségek. Az így kapott közvetlen költségekhez hozzáadódik még a közvetlen költségek 
10 %-át kitevő vállalati általános költség. 

A költségszámítás során alkalmazott feltételezések:
	A háztartási szilárd kommunális hulladék gyűjtésére – néhány kivételtől eltekintve – a közszol-

gáltatók általában tömörítős roto-, illetve variopress rendszerű pormentes hulladékszállító cél-
gépeket használnak jelenleg. A gépjárművek életkora átlagosan 7-9 év, így 4-5 éven belül szinte 
a teljes járműpark átalakítása és cseréje elengedhetetlenné válik.

	A személyi jellegű költségek tervezése telepenkénti részletes létszámtervre épül. A munkabér 
tervezésénél 2006. évi szinten a gyűjtés, kezelés területén a minimálbér (62 500 Ft /fő/hó) 1,5-
2-szeresét, a telepvezetőknél 3-szorosa lett figyelembe véve, amelyhez a közterhek, műszakpót-
lék és egyéb személyi jellegű juttatások címén átlagosan 50 %-os mértékű egyéb személyi jellegű 
kiadás tervezése járult. A bérköltségek tervezésénél minden kezelési fázisban figyelembe vételre 
került a reáljövedelmek országosan várható növekedése. 

	A gyűjtés és szállítás gyűjtési körzetenkénti közvetlen, illetve közvetett költségei a gyűjtőkörzet 
indokolt járműszáma és az egy járműre eső átlagköltség szorzatán alapul. A szállítási költségek 
külön kerültek megtervezésre a tömörítős és a különböző konténeres járművekre. A hasznos 
munkaidőalap számításakor évente 300 munkanap, napi 8 óra és ennek 85%-a lett alapul véve, 
majd az így kapott éves üzemóra szorozva az egyes járműfajták óradíjával.

	A lakosság által a hulladékudvarokra beszállított veszélyes hulladékok szállítási és ártalmatlaní-
tási költségei a hulladékudvarok igénybevételi költségei között lettek számba véve.

	A reáljövedelmek alakulásának becslései a Pénzügyminisztérium által kiadott prognózis alapján 
történtek. 

A projekt bevételterve

A bevételek két fő csoportra oszthatók. A szolgáltatási díjbevétre, illetve az értékesítési bevételre, 
amely további három elemből áll. Az egyik a hasznosítható hulladékok értékesítéséből származó bevé-
tel, a másik az égetés eredményeként előállított villamos energia értékesítéséből származó bevétel, a 
harmadik a biofermentálás során keletkező hőenergia és a termelt elektromos energia értékesítéséből 
származó bevétel.

A bevételterv (14.	számú	táblázat) készítése során alkalmazott feltételezések:

	A projektnek tulajdonítható díjbevétel a projekt működtetéséhez szükséges szint szerint alakul 
az összes begyűjtött hulladék mennyiségével arányosan. A szolgáltatási díjbevétel egyik része 
a lakossági, a másik az intézményi díjbevétel. Nincs különbségtétel a különböző fogyasztók 
között. A díjak a kompenzálandó költségekből kiindulva számíthatók, amelyek fedezetet nyúj-
tanak a működési költségekre, illetve egy 7 %-os bevételarányos nyereséget tartalmaznak, amely 
fedezi a projektszervezet működtetési bevételét (2 %), illetve a szolgáltató elvárható profitját 
(5 %). Az amortizációs költségek az első években nem lettek ráterhelve teljes mértékben a díj-
bevételekre, mivel ez a lakosság számára nehezen megfizethető díjakhoz vezetne és nehezítené 
a projekt elfogadtatását is. 2009-ben - a projekt induló évében - az amortizáció 30 %-a, majd 
minden azt követő évben 15-15 %-al nagyobb rész kerül elszámolásra a bevételekben mind-
addig, amíg a díj nem tartalmazza az amortizáció teljes összegét. Fenti elszámolás alkalmazását 
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11. számú táblázat: A projekt üzemelési és fenntartási költsége (ezer Ft)
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11. számú táblázat: A projekt üzemelési és fenntartási költsége (ezer Ft)



��

a projekt fenntarthatóságának és lakossági elfogadtatásának biztosítása indokolja, illetve az a 
tény, hogy reális annak az esélye, hogy az önkormányzati társulás a pótlólagos beruházásokhoz 
is támogatást tud szerezni, így a projekt lezárultát követően nem kell a beruházás teljes összegét 
újból finanszírozni.

	A kezelt hulladék mennyiségének 20 %-a intézményi, gazdálkodói hulladék (nem tartalmaz 
veszélyes hulladékot) és 80 %-a lakossági hulladék. Ennek megfelelően a bevételtervben is ilyen 
arányban lett megosztva a díjbevétel a két fogyasztócsoport között. 

A hulladékértékesítés bevételének tervezése a hulladékhasznosítási terven/prognózison (14.	számú	
táblázat) alapul. Az újrahasznosítható anyagok értékesítéskor érvényesíthető árak a térségben elérhe-
tő átlagárakon alapulnak. 
	Az árak igen ingadozóak, egyes hasznosítható hulladékok ára néhány hónap alatt jelentősen 

változhat pozitív és negatív irányba is, ezért óvatos becslést alkalmazva általában a minimálisan 
elérhető árakat vettem alapul az értékesítési árak kialakításánál. 

	A hulladékértékesítés prognózisa a hulladékkeletkezési adatokból kiindulva a hulladékkezelő és 
feldolgozó projektrész felfutását figyelembe véve készült.

	A biofermentálóban keletkező hőenergia és az ott termelt villamos energia értékesítéséből szár-
mazó bevételek a tervezett létesítmények külföldi üzemeltetési tapasztalatai alapján kerültek 
becslésre.

A bevételterv teljes idősorait a 12.	számú	táblázat tartalmazza.

A következő táblázatban a projekt összesített bevételterve látható, mely tartalmazza a hulladékszál-
lítási és -kezelési díjakból származó intézményi és lakossági díjbevétel, valamint az értékesítési bevéte-
lek összegét a projekt időtartama szerinti éves bontásban.

13. számú táblázat:  A projekt teljes bevételterve
(ezer Ft)

Kiss Tibor: Gazdaságosság és rendszerszemlélet
a települési szilárdhulladék-gazdálkodásban 
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A következ  táblázatban a projekt összesített bevételterve látható, mely tartalmazza a 

hulladékszállítási és -kezelési díjakból származó intézményi és lakossági díjbevétel, valamint 

az értékesítési bevételek összegét a projekt id tartama szerinti éves bontásban. 

13. számú táblázat: A projekt teljes bevételterve 
(ezer Ft) 

Intézményi Lakossági
2009 535 086 2 140 343 906 771 3 582 199
2010 585 256 2 341 024 934 339 3 860 619
2011 653 807 2 615 229 876 671 4 145 707
2012 707 968 2 831 871 887 143 4 426 982
2013 762 807 3 051 228 895 105 4 709 140
2014 800 384 3 201 536 902 969 4 904 889
2015 802 729 3 210 917 910 534 4 924 180
2016 825 859 3 303 435 821 446 4 950 740
2017 828 903 3 315 612 826 453 4 970 969
2018 832 030 3 328 119 831 522 4 991 671
2019 835 003 3 340 013 836 209 5 011 226
2020 837 302 3 349 208 841 417 5 027 928
2021 839 892 3 359 567 845 643 5 045 101
2022 842 528 3 370 111 849 913 5 062 552
2023 845 227 3 380 908 854 210 5 080 345
2024 847 983 3 391 932 858 542 5 098 457
2025 850 789 3 403 155 862 920 5 116 864
2026 853 661 3 414 645 867 325 5 135 631
2027 856 586 3 426 345 871 776 5 154 707
2028 859 580 3 438 321 876 255 5 174 156
2029 862 684 3 450 738 880 345 5 193 768
2030 865 853 3 463 412 884 470 5 213 735

ÖsszesenÉvek Értékesítési 
bevétel

Díjbevétel
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12. számú táblázat: A projekt értékesítési bevételterve (ezer Ft)

Kiss Tibor: Gazdaságosság és rendszerszemlélet
a települési szilárdhulladék-gazdálkodásban 
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12. számú táblázat: A projekt értékesítési bevételterve (ezer Ft)
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4.3.5. Pénzügyi mutatók eredményeinek értékelése és az abból fakadó  
következtetések

Az előző fejezetekben végzett számításokra azért volt szükség, hogy végül megalapozzák a pénzügyi 
elemzést, mely a projekt beruházás-, költség-, bevétel idősorain alapul.

A pénzügyi-gazdasági alapadatok alapján a teljes beruházási költség és a Kohéziós Alap támogatás-
sal csökkentett beruházási költség esetében kiszámításra került a projekt 
	pénzügyi nettó jelenértéke (FNPV),
	haszon/költség aránya (r = bevétel/ráfordítás),
	cash-flow kimutatása.

A pénzügyi mutatók számítási táblái a 14-15	számú	táblázatban, a projekt  cash-flow-ja a 16.	számú	
táblázatban találhatók.

    

Év Beruh. és pótlás Költségek Bevételek Maradványérték Cash-flow

2007 -1 414 869 0 0 0 -1 414 869

2008 -6 477 389 0 0 0 -6 477 389

2009 0 -2 919 354 3 582 199 0 662 845

2010 0 -2 937 454 3 860 619 0 923 165

2011 0 -2 956 210 4 145 707 0 1 189 497

2012 0 -2 975 860 4 426 982 0 1 451 122

2013 0 -2 996 172 4 709 140 0 1 712 968

2014 0 -3 017 023 4 904 889 0 1 887 866

2015 0 -3 035 547 4 924 180 0 1 888 633

2016 -4 913 760 -3 054 542 4 950 740 0 -3 017 561

2017 0 -3 073 774 4 970 969 0 1 897 194

2018 0 -3 093 454 4 991 671 0 1 898 217

2019 -8 598 480 -3 112 036 5 011 226 0 -6 699 290

2020 0 -3 127 986 5 027 928 0 1 899 942

2021 0 -3 144 312 5 045 101 0 1 900 789

2022 0 -3 160 901 5 062 552 0 1 901 651

2023 0 -3 177 811 5 080 345 0 1 902 534

2024 -4 913 760 -3 195 021 5 098 457 0 -3 010 325

2025 0 -3 212 511 5 116 864 0 1 904 353

2026 0 -3 230 338 5 135 631 0 1 905 293

2027 0 -3 248 458 5 154 707 0 1 906 250

2028 0 -3 266 927 5 174 156 0 1 907 229

2029 0 -3 285 523 5 193 768 0 1 908 244

2030 0 -3 304 454 5 213 735 1 228 440 3 137 721
Diszontált 
összesen -16 532 037 -34 911 147 53 538 809 321 602 2 417 227

14. számú táblázat: Pénzügyi mutatók (76 % Kohéziós Alap támogatással)
(ezer Ft)
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Pénzügyi mutatók

A projekt nettó jelenértéke a 2007-es induló évre számolva, 6 %-os diszkontráta mellett 
(FNPV) 2417  millió Ft

Haszon/költség arány (műrevalósági mutató) 1,047

A 14.	 számú	 táblázat eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a projekt nettó jelenértéke 
(FNPV) a 2007-es induló évre számolva, 6 %-os diszkontráta mellett 2,4 milliárd Ft. A költség-haszon 
elemzés eredménye 1,047, mely érték a projektből származó bevételeket és a maradványértéket össze-
gezve, majd a kapott eredmény, a beruházások és pótlások, valamint az üzemeltetési költségek össze-
gének hányadosát véve jött ki. A végeredményként kapott 1,047-es érték kedvezőnek számít, ugyanis 
azt mutatja, hogy a projekt működtetése gazdaságos.

A számítások elvégezésre kerültek a Kohéziós Alap nyújtotta támogatás igénybevétele nélkül is, 
vagyis azt az eshetőséget vizsgálva, ha a beruházás megvalósítását önerőből, pályázati forrás rendel-
kezésre állása nélkül kellene megvalósítani. A következő táblázatok az ezen alternatívára vonatkozó 
pénzügyi mutatókat, illetve az azok kiszámításához szükséges adatokat tartalmazzák.

Pénzügyi mutatók

A projekt nettó jelenértéke a 2007-es induló évre számolva, 6 %-os diszkontráta mellett 
(FNPV) -21 414  millió Ft

Haszon/költség arány (műrevalósági mutató) 0,715

Év Beruh. és pótlás Költségek Bevételek Marad-
ványérték Cash-flow

2007 -5 895 287 0 0 0 -5 895 287
2008 -26 989 121 0 0 0 -26 989 121
2009 0 -2 919 354 3 582 199 0 662 845
2010 0 -2 937 454 3 860 619 0 923 165
2011 0 -2 956 210 4 145 707 0 1 189 497
2012 0 -2 975 860 4 426 982 0 1 451 122
2013 0 -2 996 172 4 709 140 0 1 712 968
2014 0 -3 017 023 4 904 889 0 1 887 866
2015 0 -3 035 547 4 924 180 0 1 888 633
2016 -4 913 760 -3 054 542 4 950 740 0 -3 017 561
2017 0 -3 073 774 4 970 969 0 1 897 194
2018 0 -3 093 454 4 991 671 0 1 898 217
2019 -8 598 480 -3 112 036 5 011 226 0 -6 699 290
2020 0 -3 127 986 5 027 928 0 1 899 942
2021 0 -3 144 312 5 045 101 0 1 900 789
2022 0 -3 160 901 5 062 552 0 1 901 651
2023 0 -3 177 811 5 080 345 0 1 902 534
2024 -4 913 760 -3 195 021 5 098 457 0 -3 010 325
2025 0 -3 212 511 5 116 864 0 1 904 353
2026 0 -3 230 338 5 135 631 0 1 905 293
2027 0 -3 248 458 5 154 707 0 1 906 250
2028 0 -3 266 927 5 174 156 0 1 907 229
2029 0 -3 285 523 5 193 768 0 1 908 244
2030 0 -3 304 454 5 213 735 1 228 440 3 137 721

Diszontált 
összesen -40 363 146 -34 911 147 53 538 809 321 602 -21 413 881

15.	számú	táblázat: Pénzügyi	mutatók	(Kohéziós	Alap	támogatás	nélkül)
(ezer Ft)
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Az alábbi táblázatban a Kohéziós Alap támogatásban részesülő projekt Cash-Flow terve látható.
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Az alábbi táblázatban a Kohéziós Alap támogatásban részesül  projekt Cash-Flow 

terve látható. 

16. számú táblázat: Cash-Flow terv (ezer Ft)

16. számú táblázat: Cash-Flow terv (ezer Ft)
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Megnevezés Nettó jelenérték – FNPV (millió Ft) Haszon(bevétel) / költség arány

76% Kohéziós Alap támogatással 2 417 1,047

Támogatás nélkül -21 414 0,715

17. számú táblázat: Pénzügyi mutatók

Összegzésként a fenti táblázatok alapján az fogalmazható meg, hogy Kohéziós Alap támogatás nél-
kül a projekt pénzügyi nettó jelenértéke igen kedvezőtlen értékeket, 21 milliárd Ft veszteséget produ-
kál és a költség-haszon arány is alacsony. Kohéziós Alap támogatás mellett azonban a nettó jelenérték 
pozitív, a költség-haszon arány pedig egynél nagyobb érték.

A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a projekt kumulált cash-flow-jának alakulása igazolja, mely 
minden évben pozitív értékű.

4.4. Szükséges beruházási és működési költség támogatások számításá-
nak módszertana a hulladékgazdálkodási projektek esetében

Jelenleg a hatályos jogszabályoknak megfelelő hulladékkezelési eljárások rendkívül bonyolultak és 
összetettek, emiatt olyan mértékű beruházási igényt vonnak maguk után, melyeket a hulladékkeze-
lésre kötelezett önkormányzatok csak jelentős uniós vagy hazai támogatásokkal tudnak megvalósíta-
ni. Ezeken túlmenően a beruházások működtetéséből fakadó üzemeltetési költségek is olyan terhet 
jelentenek, melyet a hulladékszállításból- és kezelésből, valamint a másodnyersanyag és energiaértéke-
sítésből származó bevételek nem képesek fedezni, ezért ezeket különféle szubvenciókkal kell kompen-
zálni, ezért az előző fejezetben bemutatott esettanulmány alapján a következők szerint gondolható 
tovább a piaci beavatkozás szempontjából:

Ártámogatások számítása:
Az ártámogatási mérték meghatározásához első esetben meg kell nézni, hogy a beruházási költség 

támogatás mennyivel növeli a nettó jelenértéket, tehát egy korrigált nettó jelenértéket kell számítani 
az alábbi képlettel:

ahol ISP%max= 90 %

Az FNPVc értéke megmutatja azt a finanszírozási hiányt, amelyet a beruházási támogatás nyújtásá-
val nem sikerült kompenzálni. Az ártámogatások modellünkben két bevételi elemet érinthetnek:
	Energia és hő értékesítésből származó bevétel (EI – Engergy Income)
	Koordináló szervezetektől kapott ártámogatások (RPS – Recycling Price Subsidy)

Az ártámogatás (PS% - Price Subsidy) az alábbi képlettel számítható:
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lyeket a hulladékkezelésre kötelezett önkormányzatok csak jelent s uniós vagy hazai támoga-
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mutatott esettanulmány alapján a következ k szerint gondolható tovább a piaci beavatkozás 

szempontjából:

Ártámogatások számítása:
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Tehát PS% azt szimbolizálja, hogy hány %-kal kell megemelni az energia és a koordinációs bevéte-
lek mértékét annak érdekében, hogy a projekt fenntartható legyen (az ártámogatás tehát jelen esetben 
más szektoroktól /pl.: energetikai, FMCG cégek/ származik). Mindkét fajta bevételt az állam szabá-
lyozza, például a zöld áram árában, illetve a kordinálók felé felszámított termékdíj mértékének meg-
határozásában. Fentiek alapján politikai kérdés eldönteni, hogy az ártámogatásokból melyik ágazat 
mekkora mértékben részesedik, illetve azt is, hogy ártámogatásokkal finanszírozható-e az adott hul-
ladékos projekt. Ha egy projekt pénzügyileg nem fenntartható és pusztán beruházási támogatásokkal 
sem lehet fenntarthatóvá tenni (), akkor az államnak az árrendszerbe kell beleavatkoznia és módo-
sítania kell az árakat (vagyis az extern környezeti költségeket az árakban kell mesterségesen inter-
nalizálni). Ezt úgy érheti el, hogy az energia és koordináló szervezetek áraival kapcsolatban bevezet 
egy-egy szorzót (nevezzük ezt GD%a (Government Decision) és GD%b szorzónak) és ezzel megemeli 
a projekt energiából, illetve koordináló szervezetektől származó bevételét. A szorzóval kapcsolatban 
az az elvárás, hogy GD%a és GD%b > 100 %, így a projektbevételek számításánál az alábbi korrekció 
alkalmazható:

és

ahol  
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Tehát PS% azt szimbolizálja, hogy hány %-kal kell megemelni az energia és a koordi-

nációs bevételek mértékét annak érdekében, hogy a projekt fenntartható legyen (az ártámoga-

tás tehát jelen esetben más szektoroktól /pl.: energetikai, FMCG cégek/ származik). Mindkét 

fajta bevételt az állam szabályozza, például a zöld áram árában, illetve a kordinálók felé fel-

számított termékdíj mértékének meghatározásában. Fentiek alapján politikai kérdés eldönteni, 

hogy az ártámogatásokból melyik ágazat mekkora mértékben részesedik, illetve azt is, hogy 

ártámogatásokkal finanszírozható-e az adott hulladékos projekt. Ha egy projekt pénzügyileg 

nem fenntartható és pusztán beruházási támogatásokkal sem lehet fenntarthatóvá tenni 

( %90%ISP ), akkor az államnak az árrendszerbe kell beleavatkoznia és módosítania kell az 

árakat (vagyis az extern környezeti költségeket az árakban kell mesterségesen internalizálni). 

Ezt úgy érheti el, hogy az energia és koordináló szervezetek áraival kapcsolatban bevezet egy-

egy szorzót (nevezzük ezt GD%a (Government Decision) és GD%b szorzónak) és ezzel meg-

emeli a projekt energiából, illetve koordináló szervezetekt l származó bevételét. A szorzóval 

kapcsolatban az az elvárás, hogy GD%a és GD%b > 100 %, így a projektbevételek számításá-

nál az alábbi korrekció alkalmazható: 
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a korrigált energia és koordináló szervezeti bevételt jelöli. 

A következ  lépés annak megvizsgálása, hogy ezek az ártámogatások elegend ek-e

ahhoz, hogy a projektet pénzügyileg fenntarthatóvá tegyék. Ennek megállapításához számsze-

r síteni kell, hogy a kormányzati árdöntések nyomán hogyan fog megemelkedni az energiá-

ból, illetve koordinációs szervezeti támogatásból származó bevétel. Ennek kiszámításához az 

eredeti és a Kormány döntése alapján meghatározott korrigált bevételek arányát kell ismerni. 

Ezt a mutatót jelöljük PS%g-vel. 
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Tehát PS% azt szimbolizálja, hogy hány %-kal kell megemelni az energia és a koordi-
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hogy az ártámogatásokból melyik ágazat mekkora mértékben részesedik, illetve azt is, hogy 

ártámogatásokkal finanszírozható-e az adott hulladékos projekt. Ha egy projekt pénzügyileg 

nem fenntartható és pusztán beruházási támogatásokkal sem lehet fenntarthatóvá tenni 
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egy szorzót (nevezzük ezt GD%a (Government Decision) és GD%b szorzónak) és ezzel meg-

emeli a projekt energiából, illetve koordináló szervezetekt l származó bevételét. A szorzóval 
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Az ártámogatások megfelelőségének vizsgálatához a következő összehasonlításokat kell megtenni:
•	 Ha PS%=PS%g, akkor az ártámogatás éppen pénzügyileg fenntarthatóvá teszi a projektet.
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kapcsolatban az az elvárás, hogy GD%a és GD%b > 100 %, így a projektbevételek számításá-

nál az alábbi korrekció alkalmazható: 
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a korrigált energia és koordináló szervezeti bevételt jelöli. 

A következ  lépés annak megvizsgálása, hogy ezek az ártámogatások elegend ek-e

ahhoz, hogy a projektet pénzügyileg fenntarthatóvá tegyék. Ennek megállapításához számsze-

r síteni kell, hogy a kormányzati árdöntések nyomán hogyan fog megemelkedni az energiá-

ból, illetve koordinációs szervezeti támogatásból származó bevétel. Ennek kiszámításához az 

eredeti és a Kormány döntése alapján meghatározott korrigált bevételek arányát kell ismerni. 

Ezt a mutatót jelöljük PS%g-vel. 
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Tehát PS% azt szimbolizálja, hogy hány %-kal kell megemelni az energia és a koordi-

nációs bevételek mértékét annak érdekében, hogy a projekt fenntartható legyen (az ártámoga-

tás tehát jelen esetben más szektoroktól /pl.: energetikai, FMCG cégek/ származik). Mindkét 

fajta bevételt az állam szabályozza, például a zöld áram árában, illetve a kordinálók felé fel-

számított termékdíj mértékének meghatározásában. Fentiek alapján politikai kérdés eldönteni, 

hogy az ártámogatásokból melyik ágazat mekkora mértékben részesedik, illetve azt is, hogy 

ártámogatásokkal finanszírozható-e az adott hulladékos projekt. Ha egy projekt pénzügyileg 

nem fenntartható és pusztán beruházási támogatásokkal sem lehet fenntarthatóvá tenni 

( %90%ISP ), akkor az államnak az árrendszerbe kell beleavatkoznia és módosítania kell az 

árakat (vagyis az extern környezeti költségeket az árakban kell mesterségesen internalizálni). 

Ezt úgy érheti el, hogy az energia és koordináló szervezetek áraival kapcsolatban bevezet egy-

egy szorzót (nevezzük ezt GD%a (Government Decision) és GD%b szorzónak) és ezzel meg-

emeli a projekt energiából, illetve koordináló szervezetekt l származó bevételét. A szorzóval 

kapcsolatban az az elvárás, hogy GD%a és GD%b > 100 %, így a projektbevételek számításá-

nál az alábbi korrekció alkalmazható: 
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r síteni kell, hogy a kormányzati árdöntések nyomán hogyan fog megemelkedni az energiá-

ból, illetve koordinációs szervezeti támogatásból származó bevétel. Ennek kiszámításához az 

eredeti és a Kormány döntése alapján meghatározott korrigált bevételek arányát kell ismerni. 

Ezt a mutatót jelöljük PS%g-vel. 
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árakat (vagyis az extern környezeti költségeket az árakban kell mesterségesen internalizálni). 
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emeli a projekt energiából, illetve koordináló szervezetekt l származó bevételét. A szorzóval 

kapcsolatban az az elvárás, hogy GD%a és GD%b > 100 %, így a projektbevételek számításá-
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teremtettünk, hogy a projekt az eredetileg számoltnál kisebb beruházási költségtámogatással is 
megvalósítható.

•	 Ha PS%>PS%g, akkor az ártámogatás önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a projektet pén-
zügyileg fenntarthatóvá tegye.

Az utolsó esetben (PS%>PS%g) az a megállapítás tehető, hogy a lakossági teherviselő képesség-
hez mérten még 90 % támogatás mellett sem valósítható meg a projekt, mert az állam nem hoz olyan 
döntést, hogy a projekt saját bevételei olyan mértékben megemelkedjenek, hogy a projektet fenntart-
hatóvá tegyék. Ez logikus kormányzati döntés is lehet arra hivatkozva, hogy az állam túlzott beavatko-
zása az energia és koordináló szervezetek áraiba egyben piaci zavarokhoz vezethet. Ebben az esetben 
azonban – ha az országnak tényleg szüksége van ezekre a beruházásokra – a pénzügyi fenntarthatóság 
tényleg csak akkor biztosítható, ha az állam támogatást nyújt a működési költségekhez. Ennek alapja 
az lehet, hogy a hulladékgazdálkodás (legalábbis annak köztisztasági része) egyúttal kötelező önkor-
mányzati feladat is, amely ellátásához az államnak forrást kellene biztosítania.  Az alábbiakban bemu-
tatott lépés ezzel a feladattal foglalkozik.

Állami költségtámogatás számítása (közvetlen állami támogatás nyújtása):
A szükséges állami támogatási mérték meghatározásához – az előző pontban ismertettetekhez 

hasonlóan – meg kell nézni, hogy a beruházási költségtámogatás és az ártámogatás együttesen meny-
nyivel növeli a nettó jelenértéket, tehát egy újabb korrigált nettó jelenértéket kell számítani az alábbi 
képlettel:

ahol ISP%max= 90 %

A fenti képlet egyszerűen úgy írható le, hogy az eredeti FNPV értékből le kell vonni a beruházás 
támogatás nettó jelenérték hozadékát, majd az ártámogatás nettó jelenérték hozadékát. Egy osztással 
kiszámolható az a támogatási mérték, hogy az adott projektben a fenntarthatóság érdekében az állam-
nak mekkora működési költségtámogatást (OCS% - Operation Cost Subsidy) kell nyújtania.

Vagyis, ha az állam az OCS%-ban meghatározott arányban átvállalja a projekt működési költségei-
nek a fizetését, a projekt pénzügyileg fenntarthatóvá válik.

Fentieket összefoglalva látható, hogy a hulladékgazdálkodási projektek alapvetően két összefüggő 
probléma között egyensúlyoznak: az egyik a pénzügyi fenntarthatóság elérése, a másik pedig a lakos-
sági teherviselő képesség. Ha meghatározzuk és rögzítjük a lakossági teherviselő képesség mértékét, és 
emiatt a projekt nettó jelenértéke negatívvá válik, akkor egy nemzetgazdaságilag hasznos hulladékos 
projekt csak akkor válik pénzügyileg fenntarthatóvá, ha a megvalósulás egyéb gazdasági tényezőit 
módosítjuk, amelyre az alábbi lehetőségek adódnak:
	Beruházási támogatást nyújtunk.
	Megvizsgáljuk az ártámogatás nyújtásának a lehetőségét, beleavatkozunk a piaci folyamatokba, 

elsősorban a környezeti költségek beépítésével az árakba.
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Az ártámogatások megfelel ségének vizsgálatához a következ  összehasonlításokat 

kell megtenni: 

Ha PS%=PS%g, akkor az ártámogatás éppen pénzügyileg fenntarthatóvá teszi a pro-

jektet.

Ha PS%<PS%g, akkor az ártámogatások nagyobbak, mint azt a hulladékos projekt 

igényelné. Ebben az esetben érdemes visszatérni az el z  ponthoz és megvizsgálni 

még egyszer a beruházási támogatás kérdését, ugyanis ekkor kormányzati árpolitikai 

döntéssel olyan piaci feltételeket teremtettünk, hogy a projekt az eredetileg számoltnál 

kisebb beruházási költségtámogatással is megvalósítható. 

Ha PS%>PS%g, akkor az ártámogatás önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a pro-

jektet pénzügyileg fenntarthatóvá tegye. 

Az utolsó esetben (PS%>PS%g) az a megállapítás tehet , hogy a lakossági tehervisel

képességhez mérten még 90 % támogatás mellett sem valósítható meg a projekt, mert az ál-

lam nem hoz olyan döntést, hogy a projekt saját bevételei olyan mértékben megemelkedjenek, 

hogy a projektet fenntarthatóvá tegyék. Ez logikus kormányzati döntés is lehet arra hivatkoz-

va, hogy az állam túlzott beavatkozása az energia és koordináló szervezetek áraiba egyben 

piaci zavarokhoz vezethet. Ebben az esetben azonban - ha az országnak tényleg szüksége van 

ezekre a beruházásokra - a pénzügyi fenntarthatóság tényleg csak akkor biztosítható, ha az 

állam támogatást nyújt a m ködési költségekhez. Ennek alapja az lehet, hogy a hulladékgaz-

dálkodás (legalábbis annak köztisztasági része) egyúttal kötelez  önkormányzati feladat is, 

amely ellátásához az államnak forrást kellene biztosítania.  Az alábbiakban bemutatott lépés 

ezzel a feladattal foglalkozik. 

Állami költségtámogatás számítása (közvetlen állami támogatás nyújtása):

A szükséges állami támogatási mérték meghatározásához – az el z  pontban 

ismertettetekhez hasonlóan - meg kell nézni, hogy a beruházási költségtámogatás és az ártá-

mogatás együttesen mennyivel növeli a nettó jelenértéket, tehát egy újabb korrigált nettó je-

lenértéket kell számítani az alábbi képlettel: 
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ahol ISP%max= 90 % 

A fenti képlet egyszer en úgy írható le, hogy az eredeti FNPV értékb l le kell vonni a 

beruházás támogatás nettó jelenérték hozadékát, majd az ártámogatás nettó jelenérték hozadé-

kát. Egy osztással kiszámolható az a támogatási mérték, hogy az adott projektben a fenntart-

hatóság érdekében az államnak mekkora m ködési költségtámogatást (OCS% - Operation 

Cost Subsidy) kell nyújtania. 
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Vagyis, ha az állam az OCS%-ban meghatározott arányban átvállalja a projekt m kö-

dési költségeinek a fizetését, a projekt pénzügyileg fenntarthatóvá válik. 

Fentieket összefoglalva látható, hogy a hulladékgazdálkodási projektek alapvet en két össze-

függ  probléma között egyensúlyoznak: az egyik a pénzügyi fenntarthatóság elérése, a másik 

pedig a lakossági tehervisel  képesség. Ha meghatározzuk és rögzítjük a lakossági tehervisel

képesség mértékét, és emiatt a projekt nettó jelenértéke negatívvá válik, akkor egy nemzet-

gazdaságilag hasznos hulladékos projekt csak akkor válik pénzügyileg fenntarthatóvá, ha a 

megvalósulás egyéb gazdasági tényez it módosítjuk, amelyre az alábbi lehet ségek adódnak: 

Beruházási támogatást nyújtunk. 

Megvizsgáljuk az ártámogatás nyújtásának a lehet ségét, beleavatkozunk a piaci fo-

lyamatokba, els sorban a környezeti költségek beépítésével az árakba. 

Közvetlenül állami támogatásban részesítjük a projekteket, mivel közcél valósul meg. 

A gyakorlatban beigazolódott, hogy hazánkban pusztán beruházási támogatás nyújtá-

sával sem lehet nyugat-európai színvonalú, komplex hulladékgazdálkodási projekteket meg-

valósítani. Ennek egyértelm  korlátja a lakossági tehervisel  képesség mértéke, vagyis hiába 

valósítunk meg ilyen rendszereket, a lakosság nem lesz képes kifizetni a hulladékkezelési 

díjat. A közgazdaságilag helyes megoldás az lenne, hogy szorgalmazzuk a másik két lehetsé-

ges eszköz alkalmazását, vagyis növeljük az ártámogatásokat, illetve esetlegesen központi 

támogatásban részesítsük az ilyen kezdeményezéseket. Amennyiben ezek mértékét sikerül 

egy olyan szintre emelni, hogy a beruházás pénzügyileg fenntarthatóvá válik (FNPV>0), a 

magánberuházók is maguktól meg fognak jelenni a szektorban, mert megéri a befektetés. 

Ameddig ez nem valósul meg, a hulladékgazdálkodás egy „nem szeretem” ágazat marad a 
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	Közvetlenül állami támogatásban részesítjük a projekteket, mivel közcél valósul meg.
A gyakorlatban beigazolódott, hogy hazánkban pusztán beruházási támogatás nyújtásával sem 

lehet nyugat-európai színvonalú, komplex hulladékgazdálkodási projekteket megvalósítani. Ennek 
egyértelmű korlátja a lakossági teherviselő képesség mértéke, vagyis hiába valósítunk meg ilyen rend-
szereket, a lakosság nem lesz képes kifizetni a hulladékkezelési díjat. A közgazdaságilag helyes meg-
oldás az lenne, hogy szorgalmazzuk a másik két lehetséges eszköz alkalmazását, vagyis növeljük az 
ártámogatásokat, illetve esetlegesen központi támogatásban részesítsük az ilyen kezdeményezéseket. 
Amennyiben ezek mértékét sikerül egy olyan szintre emelni, hogy a beruházás pénzügyileg fenn-
tarthatóvá válik (FNPV>0), a magánberuházók is maguktól meg fognak jelenni a szektorban, mert 
megéri a befektetés. Ameddig ez nem valósul meg, a hulladékgazdálkodás egy „nem szeretem” ága-
zat marad a befektetők részére, és végeredményben a helyi közösségre (önkormányzatra) hárulnak a 
fejlesztések megvalósításához szükséges költségek terhei, amelyre a lakossági hulladékkezelési díj nem 
fog teljes mértékben fedezetet nyújtani. Így a hulladékgazdálkodási ágazat az alulfinanszírozottság 
miatt továbbra is egyfajta szélmalom harcot vív majd, megpróbálva meghatározni mennyi az a fejlesz-
tés, amely még minimálisan elégséges, de a lakosságot sem terheli túl. 

Természetesen a probléma magától is megoldódik, ha a lakosság képes lesz megfizetni egy olyan 
hulladékkezelési díjat, amely pénzügyileg fenntarthatóvá teszi a rendszert (megszűnik a lakossági 
teherviselő képesség korlátozottsága). Ez azonban csak 15-20 év távlatában képzelhető el, és ezalatt a 
nem is rövid „átmeneti” idő alatt folyamatosan fel fog vetődni a finanszírozási probléma, ha nem for-
dítunk kellő figyelmet a támogatási konstrukció megfelelő kialakítására.

A fent említett sajátosságok miatt, amelyeknek alapvető oka, hogy Magyarország egy felzárkozó-
félben lévő gazdaság, ahol mintegy 45 éven keresztül az anyag – és energiahordozó árak, valamint a 
munkaerőköltségek is egyfajta belső KGST elszámolásban kerültek meghatározásra a világpiaci árak-
nál jóval alacsonyabb szinten, ezért egy erősen pazarló, alacsony hatékonyságú, nehezen modernizál-
ható gazdaságszerkezet jött létre.

Az eddig megogalmazottak egyik legfontosabb konklúziója, hogy a hulladékgazdálkodási piac egy 
speciális terület ahol szükség van az állam szabályozó és koordináló szerepére, de a hatékonyság érde-
kében meg kell maradni a versenypiac szabadságának is. Ezen szempontoknak egy országosan létre-
hozandó Hulladékgazdálkodási Hivatal és a regionális fejlesztéseket összefogó koordinációs hálózat 
felállítása eleget tud tenni, mivel a központi irányítás és tervezés elősegítheti a gazdasági modernizá-
ciót a versenyképesség növelését és egyúttal elősegítheti az ország energia- és nyersanyagellátási hely-
zetének javítását. 

Mindezen	megállapítások	tükrében	a	hulladékgazdálkodási	rendszerek	tervezésekor	és	a	másodnyers-
anyagok	 kinyerésére	 vonatkozó	 döntések	 meghozatalakor	 a	 primer	 nyersanyaggazdálkodásban	 alkal-
mazott	összefüggést	úgy	kell	korrigálni,	hogy	a	szállítási	és	előkészítési,	összességében	a	hulladékkezelési	
költségek	együttesen	nem	haladhatják	meg	az	aktuális	világpiaci	ár	és	az	adott	időszakra	hatályos	szub-
venciók	összegének	mértékét.

Tehát	megállapítható,	hogy	míg		az	ásványvagyon	gazdálkodás	esetében	a	kitermelés	gazdaságossága	
csupán	a	nyersanyag	világpiaci	árának	függvénye,	addig	a	hulladékgazdálkodás	területén	a	szubvenció-
kon	és	szankciókon	keresztüli	állami	beavatkozás	határozza	meg,	illetve	befolyásolja	a	megvalósítandó	
hulladékgazdálkodási	rendszerek	technológiai	színvonlát,	valamint	a	hosszú	távú	környezeti	szempontok	
érvényesíthetőségének	lehetőségét.	
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5. A fenntartható fejlődés elvei alapján szerveződő regio-
nális hulladékgazdálkodási mintaprogram egy lehetsé-
ges rendszer-modellje

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül, hogy miként lehetséges az előző fejezetekben kifejtett elvek és 
gyakorlati tapasztalatok felhasználásával egy olyan komplex regionális hulladékgazdálkodási rend-
szert kialakítani, amely egyszerre felel meg a fenntarthatósági és a versenyképességi – tehát a Lisz-
szaboni és Göteborgi Nyilatkozatokban foglalt – elveknek, mely feladat az unió számára is az egyik 
legnagyobb jelenlegi kihívás. A modell lényege, hogy – az ökológiai rendszerekhez hasonlóan – a 
hulladékgazdálkodás során keletkező kimenetekre alapozva a helyi gazdaság különböző szegmensei-
ben további hasznosítási formák építhetők. Felvázolásra kerül – a teljesség igénye nélkül – néhány 
olyan lehetőség, amelyek abban az esetben adódhatnak, ha a hulladékgazdálkodási rendszer kimene-
teit képező anyagok a településüzemeltetés feladatainak megoldása érdekében – az egyéb területen 
rendelkezésre álló szinergiák kihasználásával – kerülnek felhasználásra. A bemutatásra kerülő modell 
összességében egy hipotetikus modell, amelynek elvi feltételei adottak és egyes elemeiben már jelenleg 
is működik. A teljes megvalósulás azonban mind országos, mind regionális szinten jelentős szemlélet-
váltást és átfogó makrogazdasági szabályozást igényel.
 

5.1. Az ökológiai rendszerek működési sajátosságai és azok alkalmazha-
tósága a gazdaság területén 

Az ökológia zárt rendszerként működik, mely sajátosság évmilliárdokon keresztül lehetővé tette, 
hogy az ökológiai rendszerek fent tudtak maradni, mert mindig képesek voltak dinamikusan reagálni 
a folyamatosan változó környezeti hatásokra. Így a gyors reagálás képessége jelentette – és jelenti ma 
is – azt az alapot, amely a természet, mint rendszer működését napjainkig képes volt biztosítani. 

E reagálási képesség hátterében az a visszacsatolási mechanizmus áll, mely az ökológiai rendsze-
rekben jelen volt/van és mint az önszabályozás adottsága lehetőséget biztosít a változások pontos 
regisztrálására, az erre történő reakció előkészítésére és végrehajtására. Minden, a rendszerben kelet-
kező anyag egy „információhordozó” is arra vonatkozóan, hogy milyen anyag „kínálódik fel” hasz-
nosításra és melyek azok, amelyekre aktuálisan nincs szükség. A módszer – önszabályozó működése 
révén – pedig már évmilliárdok óta biztosítja a csatornák viszonylag zavartalan működését. 

Az emberi közösségek létezése, gazdálkodása következtében megjelenő hulladékmennyiség csök-
kentése és hasznosítása érdekében szintén szükség van ehhez hasonló módszerekre, amelyekkel a tevé-
kenységeik megfelelő módon minősítésre, szabályozásra kerülnek. Mindehhez még az óvatosság és 
elővigyázatosság elvét kell szem előtt tartani, amely szerint, ha valamit nem ismerünk elég alaposan, 
és ha nem tudjuk, hogy adott rendszeren belül pontosan mi is történik, akkor az antropogén beavat-
kozásaink nem biztos, hogy megfelelő célt érnek el, mivel a rendszer egésze lényegesen összetettebb, 
mint azt a korlátozott ismereteink alapján feltételezzük. Így sokkal biztonságosabb, ha óvatosan kez-
deményezünk bármiféle változtatást és igyekszünk minél kisebb hatást gyakorolni a rendszerre. 

Mindez még akkor is fontos lenne, ha találnánk egy, a napenergiához hasonló, tiszta energia-bevi-
teli lehetőséget, hiszen ugyan akkor anyagi értelemben „zárt” rendszer épülne fel, de ez a lehetőség 
sem adott, mivel nem rendelkezünk korlátlan energiabevitellel. Így legfeljebb arra törekedhetünk, 



��

hogy létrejöjjön egy gazdaságilag-technológiailag minél zártabb rendszer, amelyben viszont megfele-
lő szabályozást kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy az extern előnyök és hátrányok visszacsatolása 
– internalizálása – hogyan történjen meg.

A hatékony szabályozáshoz szükség van olyan mérő-minősítő rendszerre, amely összevethetővé 
teszi a különböző szabályozások gazdasági és környezeti hatásait, és amely csak a kedvező minősítés 
esetén engedi adott módszer bevezetését. 

Az ilyen rendszerek segítségével megállapítható extern előnyöket azonban vissza kell juttatni a mik-
roszféra szereplői, a vállalkozások számára, mivel csak ebben az esetben várható el, hogy a kedvező 
folyamatok megfelelő hatással menjenek végbe. Amennyiben ugyanis az extern előny visszacsatolása 
nem történik meg, önmagában a kötelezés – melyben a gazdaságnak és az egyénnek fontos érdekek 
tükröződnek – a szabályokat kikerülő gazdasági magatartási modellt eredményez. 

A nagy nemzetközi egyezmények egyik hátrányaként említhető, hogy ha ezek a költségek nem a 
megfelelő módon kerülnek beépítésre a gazdaságba, akkor csak néhány piaci szereplő részesül – a 
szubvenciók révén – az extern előnyökből. A megfelelő minősítő- és koordináló-rendszerek tehát 
elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a különböző módszereket és technológiákat összes hatásuk 
figyelembevételével legyen lehetőség megvizsgálni. 

Jelenleg is léteznek már – többé-kevésbé hatékony ill. elfogadott – minősítő rendszerek, melyek 
segítségével egyes földrajzi területek vagy adott beruházások környezetre gyakorolt hatása számszerű-
síthető. A mérőrendszer alkalmazásához azonban olyan általánosan kötelező érvényű jogi szabályozó 
rendszer kidolgozására lenne szükség, amely jelenleg mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlatból 
hiányzik. Elengedhetetlen továbbá a szabályozás pontos és következetes betartatása is, mivel csakis 
ily módon valósulhat meg, hogy azok a cégek, amelyek a szabályokat betartják – és ezáltal szükség-
szerűen magasabb költségszinten működnek – ne kerüljenek versenyhátrányba azokkal a cégekkel 
szemben, amelyek elsősorban a rövid távú profitmaximálást tűzték ki célul. 

A problémák egyik meghatározó oka, hogy a környezetben lejátszódó folyamatok komplexek, ösz-
szetettek, amelyek esetében az ok és az okozat térben és időben elválik egymástól. Ezért rendkívül 
fontos, hogy legyenek olyan modellek, számítási eljárások, amelyekre a különböző környezetvédelmi 
rendszerek, illetve beruházások tervezését alapozni lehet. Jelenleg ugyanis a közszolgáltatások moder-
nizálását célzó beruházások tervezéséhez hiányoznak azok a tervezési és üzemgazdasági modellek, 
amelyek alapján a tulajdonképpeni megrendelők és majdani haszonélvezők - a helyi közösség tagjai 
- az optimális megoldás kiválasztásához a környezeti, technológiai és gazdasági szempontok figyelem-
bevételével hozhatnák meg a megfelelő döntést. 

Az ilyen modellek kidolgozásához nagyon jó alapot biztosít a műszaki földtudomány, mivel e 
tudományterület hosszú időre visszanyúló hagyománnyal és tudásanyaggal rendelkezik a javarészt 
tapasztalati úton megismerhető folyamatokkal kapcsolatos tervezések és alkalmazások kialakítása 
tekintetében. Ezt a meglévő tudást felhasználva és megfelelő módon adaptálva a környezet- és hul-
ladékgazdálkodás területére egy jól használható eszközrendszer állhat rendelkezésünkre a feladatok 
elvégzéséhez.

Ilyen megoldás lehet a továbbiakban ismertetésre kerülő hulladékgazdálkodási modell-program, 
amely a gazdaság egy szegmensében keletkező kimenetek hasznosítására építve alapozza meg a lehe-
tőség szerint leginkább zárt anyagáramok kialakítását.
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5.2. Fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer-modell

A rendszerszemléletű tervezés segítségével a hulladékgazdálkodás területén olyan rendszer-modell 
kidolgozása volt a cél, amely prioritásnak tekinti az anyag- és energiaveszteség minimalizálását. 
Ennek érdekében arra kell törekedni, hogy minél inkább zárt struktúrák jöjjenek létre érvényesítve 
azt az elvet, miszerint ami a gazdaság egyik szegmensében keletkező kimenet, az a másik szegmens-
ben bemenetként is szolgálhat. Ez egyrészt a korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló elsődleges 
nyersanyagok optimális felhasználását is elősegíti, másrészt javítja egy város vagy régió alapanyag és 
energiamérlegét. Ezen elv már több esetben is megvalósíthatónak bizonyult a gyakorlatban1.

5.2.1. Objektív tényezők – elvárások, adottságok 

Az Európai Unióban a megújuló energiahordozók, ezen belül a biomassza energetikai hasznosítása fel-
értékelődött. A biomasszából nyert energia arányának növelése az EU egyik fontos célkitűzése, amely-
nek értelmében az 1995-ös 0,95%-ról 2010-re 8%-ra kívánják emelni az így nyert energia részarányát. E 
mellett 100%-al tervezik emelni a biomasszából előállított hő mennyiségét is. (Forrás: CEC DG XVII 
Fehér könyv 81997). A célok elérése érdekében az Európai Unióban 10 millió hektár földterület mező-
gazdasági művelésből való kivonását és azon energianövény-termesztését valósítják meg.

Magyarországon az Európai Unióhoz hasonlóan jelentős növekedés várható a biomasszából elő-
állított energia és hő hasznosítása területén. Jelenleg mintegy 28 PJ energiatartalmú tűzifát haszná-
lunk fel évente. Ezen faanyag nagyobb része jelenleg még nem céltermék (nem tűzifa céljára telepített 
erdő), hanem az erdőgazdálkodáshoz és a fafeldolgozáshoz kapcsolódó melléktermék. 1 PJ energia 
előállítása 15-18 ezer hektár területen valósítható meg.

Magyarország 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiájá-
ban lévő célkitűzések szerint 75 PJ/év hő értékű energiahordozót kell megtakarítani, illetve megújuló 
energiahordozókkal kiváltani. Ezzel párhuzamosan a jelenlegi 28 PJ/év megújuló energiahordozó 
felhasználást 50 PJ/évre kell növelni.

A károsanyag-kibocsátás mérséklését a Kiotói Egyezményben fogadták el (Magyarország 6%-os 
CO2 -kibocsátás csökkentést vállalt). Fenti stratégiában az elérendő célként 50 kt/év SO2 és 5 Mt/év 
CO2 kibocsátás csökkentést határoztak meg. 1 PJ energia fából történő előállítása során 711t SO2, 
61,36 ktCO2, 743t CO, 180t Nox és 149 tonna por kibocsátása kerülhető el.

Az előirányzott megújuló energiaforrásokból előállított 22 PJ/év energiatöbblet mintegy 350-400 
ezer hektár energiaerdő telepítésével biztosítható. Az országban található rekultiválandó meddő-
hányók, a gyenge minőségű, mezőgazdasági művelés alól kivonandó földterületek ezt az igényt bőven 
ki tudják elégíteni. A talaj minőségének javítása, a tápanyagok utánpótlása települési szilárdhulladék-
ból és  települési szennyvíztisztítási iszapokból előállított komposzttal biztosítható.

Magyarországon évente 4,6 millió tonna települési szilárdhulladék és 0,7 millió tonna települési 
szennyvíztisztítási iszap keletkezik. Jelenleg a fenti hulladékokból 3,82 millió tonna (83%) települési 
szilárdhulladék és 0,35 millió tonna (50%) szennyvíziszap kerül lerakásra. Ekkora mennyiség leraká-
sához mintegy 5 millió m3 lerakó kapacitásra van szükség évente, amelynek beruházási költsége évi 
5,5-6 milliárd Ft, míg az üzemeltetéshez, a rekultivációhoz és az utógondozáshoz kapcsolódó költsé-
gek évi 8-9 milliárd forintot jelentenek. A települési szilárdhulladék összetétele az Országos Hulla-
dékgazdálkodási Terv alapján a következő:

1  v.ö. Szántó-Bodó, 2004
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Hulladékalkotó Tömeg %

Papír 16-17

Műanyag 5-6

Textil 3-4

Üveg 3-4

Fém 3-4

Bomló szerves 35-40

Egyéb hulladék 25-30

Összesen 100

18. számú táblázat

Fenti hulladékalkotókból a 2000. évi XLIII. tv., valamint a csomagolási hulladékokra vonatkozó 
2004/12/EK és a 2005/20/EK direktívában meghatározottaknak megfelelően el kell érni, hogy a hulla-
dékká vált csomagolóanyagok a 19.	számú	táblázatban foglaltak szerint hasznosításra kerüljenek.

Súly alapján 94/62/EK irányelvben 
meghatározott célok

Új célok a 2004/12/EK 
irányelvben 

meghatározottak szerint

Átfogó hasznosítási célok min. 50%, max. 65% min. 60%

Átfogó újrafelhasználási célok min. 25%, max. 45% min. 55%, max. 80%

Anyag-specifikus újrafelhasználási célkitűzések:
• üveg 15% 60%
• papír/karton 15% 60%
• fémek 15% 50%
• műanyagok 15% 22,5%
• fa - 15%

Cél-megvalósítás éve 
(Magyarország) 2005. december 31. 2012. december 31.

19. számú táblázat

Mivel a jogszabályok anyagában történő hasznosítást is előírnak, így a kizárólag energetikai hasz-
nosítás nem felel meg a követelményeknek, ezért a csomagolóanyagok tekintetében a rendszernek 
tartalmaznia kell szelektív gyűjtési eljárásokat is. 

A lerakóra kerülő hulladék esetében el kell érni, hogy a lerakással ártalmatlanított biológiailag 
lebomló szervesanyag-tartalom 2004. július 1. napjáig 75 %-ra, 2007. július 1. napjáig 50 %-ra, 2014. 
július 1. napjáig 35 %-ra kell csökkenjen. 

Az objektív tényezők figyelembevételével olyan rendszer alakítható ki, amely a következő kimene-
tek (output) előállítására alkalmas:

I. anyagában hasznosításra alkalmas hulladékok
II. biogáz és komposzt
III. lerakás és építési törmelék hasznosítása
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Az egyes kimenetek előállításához szükséges technológiai feltételek a fenti sorrendnek megfele-
lően, önálló alrészekben kerülnek ismertetésre.

5.2.2. Anyagában hasznosításra alkalmas hulladékok

5.2.2.1. Gyűjtési módozatok

Az anyagában hasznosításra alkalmas hulladékok, mint első kimenet előállítása elsősorban a telepü-
lési szilárdhulladékok gyűjtése és adekvát módon történő kezelése révén biztosítható. A gyűjtés két 
úton végezhető: szelektív gyűjtés és ömlesztett hulladék gyűjtése. 

Szelektív gyűjtés: a hasznosítható hulladékok – kb. 15-17% – (elsősorban papír, műanyag, 
üveg és fém csomagolóeszközök) elkülönített gyűjtése. A gyűjtés történhet közterületi gyűjtőszige-
teken, házhoz menő gyűjtéssel és hulladékudvarokban.

⇒	Gyűjtőszigetes szelektív gyűjtés: A városok lakótelepi övezetében, illetve a falvak forgalma-
sabb pontjain (polgármesteri hivatal, élelmiszerüzlet, iskola, vendéglő) 4 frakciós gyűjtőszige-
tek elhelyezésével biztosítható, hogy a lakosság elkülönítetten gyűjthesse a papír-, műanyag-, 
a fém-, illetve üveghulladékot. A gyűjtőpontok 1-2,5 m3 térfogatú, műanyagból vagy fémből 
készült edények, amelyek színei egyértelműen jelölik a gyűjtendő hulladék fajtáját (kék-papír, 
sárga-műanyag, szürke-fém, zöld-üveg). A gyűjtőpontok bedobó nyílása alkalmazkodik a gyűj-
tött hulladék fajtájához, így üveg, fém, valamint műanyag hulladék esetén kerek, papírhulladék 
esetén pedig téglalap alakú. A gyűjtőpontok ürítését speciális darus felépítménnyel rendelkező, 
görgős konténerszállító gépjármű végzi. Az összegyűjtött hulladékot a konténerszállító gépjár-
mű a válogatóműbe szállítja, ahol megtörténik a hulladék utóválogatása.

⇒	Házhoz menő szelektív gyűjtés: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre kizárólag a váro-
sok kertvárosi övezetében és az 1.000 fő feletti településeken kerülhet sor. A szelektív gyűjtésbe 
bevont háztartások egy erre a célra rendszeresített edénybe gyűjthetik a papír-, fém-, illetve 
műanyaghulladékokat. Az üveghulladék gyűjtésére ebben az esetben is a kihelyezett gyűjtőpont 
szolgál. A szelektív gyűjtésnél nem követelmény a különböző hulladékfrakciók szétválasztása, 
mivel az összegyűjtött anyag a válogatóműben utóválogatásra kerül. A lakosságnak kizárólag 
arról kell döntenie, hogy egy adott hulladékot szelektíven gyűjt vagy sem. Az edények össze-
gyűjtése tömörítőlapos hulladékszállító gépjárművel történik, amely a meghatározott rendsze-
rességgel, azonos napon keresi fel a háztartásokat. Erre az időpontra kell kihelyezni a szelektíven 
gyűjtött hulladékokat. A hulladékszállító gépjármű a hulladékokat a szintén a válogatóműbe 
szállítja utóválogatásra. 

⇒	Zöldhulladék gyűjtés: A zöldhulladék elkülönített gyűjtésére szintén kizárólag a városok kert-
városi övezetében és az 1.000 fő feletti településeken kerül sor. A háztartások erre rendszeresített 
edényekben gyűjthetik a zöldhulladékot, amelyek ürítését forgódobos felépítményű tömörítős 
hulladékgyűjtő gépjármű végzi előre rögzített járatprogram szerint. Az összegyűjtött zöldhul-
ladék komposztálóba kerül. Az 1.000 fő alatti településeken a házi komposztálás ösztönözése és 
támogatása (pl. komposztládák rendelkezésre bocsátása) lehet a cél. 

⇒	Hulladékudvarok: A hulladékudvarok olyan gyűjtőhelyek, ahol a lakosság elhelyezheti mind-
azokat a hulladékokat, amelyek elszállítása a rendszeres hulladékgyűjtő járatok üzemeltetésével 
nem megoldható, így itt helyezhetők el:
- nagyméretű hulladékok (pl.: bútorok, lomok);
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- elektromos készülékek;
- szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok: papír-, műanyag-, üveg-, fém- és zöldhulladék;
- építési törmelék;
- a háztartásokban keletkező nehezen kezelhető anyagok (festékes göngyöleg, szárazelem 

akkumulátor, gumiabroncs stb.).
A hulladékudvarok egyben a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását is támogatják egy adott tele-

pülésen, így külön konténerek kerülnek kihelyezésre a papír-, műanyag-, zöldhulladék, illetve építési 
törmelék részére. E létesítmények olyan, a városképbe illeszkedő, igényesen kialakított egységek, ame-
lyek kizárólag a hulladék ideiglenes tárolására szolgálnak. Az itt összegyűjtött anyagok fajtájuktól 
függően további feldolgozásra, illetve ártalmatlanításra kerülnek. A hulladékudvarokban lévő konté-
nerek cseréjét pótkocsis görgős konténeres, illetve láncos konténeres felépítményű járművek végzik.

Ömlesztett hulladékgyűjtés: a szelektív gyűjtés után maradó hulladék – kb. 80-85% – gyűj-
tését jelenti. Az ömlesztett hulladékgyűjtés az 1.000 főt meghaladó lékszámú településeken általáno-
san elterjedt gyűjtési forma, amely elsősorban az úgynevezett maradék hulladék gyűjtésére terjed ki. 
A lakosság tulajdonában lévő gyűjtőedényeket (70-1100 liter) tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjár-
művek ürítik. A gépjárművek térfogata az elszállítandó hulladék mennyisége, illetve az átrakóállomás 
(hulladékkezelő központ) távolságának figyelembevételével kerül meghatározásra. Szükséges továb-
bá figyelembe venni az adott település jellegzetességeit, például hegyvidéki utak, illetve a történelmi 
belvárosban történő gyűjtés miatti speciális kívánalmakat. Az összegyűjtött hulladékot a pormentes 
gyűjtést biztosító gépjárművek az átrakóállomásokra, illetve egyes esetekben közvetlenül a hulladék-
kezelő központ egyikébe szállítják.

Átrakóállomások: Az átrakóállomásokba kizárólag az ömlesztve gyűjtött hulladékfrakció kerül. A 
regionális lépték okán a szállítási utak racionalizálása és optimalizálása a környezetterhelés csökken-
tése érdekében elengedhetetlen. Az átrakóállomásra érkeznek a gyűjtőkörzetből a hulladékszállító 
gépjárművek és a hulladékot az átrakóállomás garatába ürítik. Az átrakóállomáson üzemelő hidrauli-
kus berendezés a hulladékot a mozgóaljú pótkocsiba tölti, melynek hulladékkezelő központba törté-
nő szállításáról nyergesvontató gondoskodik. A mechanikai előkezelés után leválasztott nehézfrakció 
(lerakandó hulladék) speciális (közvetlen szállítószalagos feladás) átrakás után, a normál átrakóval 
megegyező rendszerű célgépekkel a hulladéklerakóba kerül.

5.2.2.2. A hulladékkezelés technológiái
Az anyagában hasznosítható hulladék, mint termék előállításához a begyűjtött szelektív és ömlesztett 
hulladék további kezelése szükséges. Ennek során megtörténik a háztartási szilárdhulladék válogatása, 
a szelektíven összegyűjtött hulladékok finom válogatása, az ipar számára hasznosítható másodnyers-
anyag előállítása, a másodnyersanyagok bálázása, tisztítása, aprítása, valamint azoknak az anyagok-
nak az elkülönítése, amelyek kezelése további technológiák alkalmazását igényli. A hulladékkezelés 
speciális hulladékkezelő telepeken történik, amelyek e modell-rendszerben a következők lehetnek:

Válogatóművek: A válogatóművekbe érkezik a szelektív hulladékgyűjtésből, valamint a hulla-
dékudvarokból származó papír-, műanyag- és üveghulladék. Az üveghulladék nem kerül válogatásra, 
az kizárólag – a válogatómű területén elhelyezett – megfelelő méretű konténerben kerül összegyűj-
tésre, majd megtörténik a hasznosításra való továbbszállítása. A papír- és műanyaghulladék a váloga-
tóműben további válogatásra, majd bálázásra kerül. A válogatóműbe beérkező anyagok tisztaságától 
függően a válogatás három típusa különböztethető meg:
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1. Válogatás dobszitával – a szennyezett hulladékok válogatására szolgál. A beérkező hulladék 
válogatás előtt áthalad egy dobszitán, amely eltávolítja belőle a port és egyéb kisméretű szeny-
nyeződéseket. A dobszita után az anyag a válogatókabinba kerül, ahol élőmunkával történik a 
különböző hulladékfrakciók szétválogatása és a válogató kabin alatt kialakított válogató boxok-
ba való összegyűjtése.

2. Válogatás dobszita nélkül – a nem szennyezett hulladékok válogatására szolgál. Funkcióját 
tekintve megegyezik az előbbi leírással, csak a válogatás előtt a hulladék nem halad keresztül 
dobszitán.

3. Direkt bálázás – azok a hulladék-összetevők, amelyek eleve homogén módon érkeznek a válo-
gatóműbe – vagyis utóválogatásuk nem szükséges – közvetlenül a bálázógépbe kerülhetnek a 
direkt szalag segítségével.

Az anyagokból válogatás előtt mágnesszeparátor távolítja el a fém összetevőket. A válogatóműből 
kikerülő maradék hulladék a mechanikai előkészítő üzemekbe kerül.

Mechanikai előkészítő üzem: A hulladékkezelő központokban elhelyezett mechanikai elő-
készítő üzemekben megtörténik a bomló szerves hulladék elkülönítése: maximum 50 mm átmérőjű dob-
szitán az aprított hulladék szétválasztásra kerül. A szitán áthulló anyag 80-90%-a bomló szerves hulla-
dék. A bomló szerves hulladék további szétválasztása a következők szerint történhet

I. fázis:  Fém leválasztás: Mágnes-, és örvényáramú szeparátorokkal;
II. fázis: Sűrűség szerinti szétválasztás során megtörténik az aprított hulladékból a szervetlen 

hulladék (kő, építési törmelék, beton stb.) a magas fűtőértékű komponensekben dús 
frakció (RDF) leválasztása (pl. műanyag, papír) és a bomló szerves anyagok elkülöní-
tése.

A bemutatott technológiai eljárások eredményeként a válogatómű végtermékei a másodnyersanyag 
(papír, műanyag) bálák, amelyek az elszállításig fedett tárolókban raktározhatók. Megfelelő mennyi-
ségű hulladékbálák összegyűlése esetén történik meg a bálák elszállítása további hasznosításra.

A mechanikai előkészítő végtermékei – a magas fűtőértékű komponensekben dús frakció (RDF) – 
elsősorban energetikai hasznosításra lehet alkalmas különböző együttégetéses (pl. cementgyári) tech-
nológia alkalmazásával vagy külső égetőműbe történő felhasználással. A magas fűtőértékű frakció 
ömlesztett szállítása mozgóaljú pótkocsis rendszerrel végezhető. A biológiailag lebomló hulladék 
további kezelésre a komposztáló, illetve biofermentáló telepre kerül. 

A mágnesszeparátorokkal és egyéb módokon elkülönített fémhulladék anyagfajtánként (pl. acél, réz, 
alumínium) szétválogatásra kerül és – adott esetben pakettálást követően – történhet az értékesítése. 

A bemutatott technológiai sor alkalmazásával tehát a beszállított hulladékból csak az alacsony 
fűtőértékű frakció kerül deponálásra, ugyanakkor előállításra kerül két olyan kimenet-típus – neveze-
tesen az anyagában hasznosítható hulladék és az energetikai felhasználásra alkalmas magas fűtőértékű 
frakció –, amely már alkalmas lehet, hogy az ipari felhasználás számára kiinduló nyersanyagként szol-
gáljon.

5.2.3. Biogáz és komposzt

A Biogázkészítés alapját a mechanikai előkészítőműből kikerülő bomló szerves hulladék képezi, 
amely biofermentálásra kerül. A biofermentációs eljárás első lépéseként az anyagot 70°C-on kell egy 
órán át tartani, hogy a patogén elemek elpusztuljanak. Majd ezt követi a felaprított kb. 20-25% szá-
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razanyag tartalmú biológiai nyersanyag vízzel történő elkeverése és földalatti előtárolóban 4-5 napig 
tartó érlelése. A kevert anyag szárazanyag tartalma optimálisan 15-16%. Az előtárolóban a szerves 
anyagok savas lebomlása megindul.

Az előtárolóból a nyersanyagot felmelegítik és szivattyúk segítségével a fermentálókba adagolják. 
A fermentálóban az anaerob baktériumok a szerves anyagot lebontják és metán gázt (CH4) állítanak 
elő, ami a rendszer további önálló kimenetét képezi.

A fermentálóból a már mintegy 65-70%-ban lebomlott anyag az utófermentálóba kerül. A bom-
lási folyamat itt folytatódik. Az utó-fermentálóban a szerves anyag kb. 94-96%-ban bomlik le. A fer-
mentált anyagot az utófermentálás után szeparátor segítségével a lehetőségeknek megfelelően a fenn-
maradó anyag víztelenítése követi, majd a szelektíven gyűjtött zöldhulladékkal – és szükség esetén a 
víztelenített szennyvíziszappal2 – keverve kezdődhet a komposztálás.

A komposztálás során a szemipermeábilis membránnal takart, levegőztetett eljárás alkalmazá-
sa célszerű. A komposztálódási folyamat végén a komposzt további tisztítása és válogatása szükséges, 
amely munkaszakaszai a következők: 

I. fázis: fémszennyeződés leválasztása mágnes-, és örvényáramú szeparátorok alkalmazásával;
II. fázis:  méret és fűtőérték szerinti osztályozás, amely során a komposztból a szervetlen hulla-

dék (kő, egyéb törmelék, stb.) és a magas fűtőértékű frakció (pl. műanyag) leválasztásra 
kerül.

A komposztálás munkaszakaszait követően megtörténik a kész komposzt zsákolása és így mint 
termék, szintén a rendszer egy önálló kimeneteként jelenik meg.

5.2.4. Lerakás és építési törmelék hasznosítása

A lerakás érdekében a hulladéklerakók telepítése a mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak 
megfelelően történhet. Alapkövetelmény a természetes védőrétegek megléte (agyag, egyéb vízzáró 
réteg), amely mesterséges szigetelőrendszerrel kerül megerősítésre (pl. HDPE fólia). Elektronikus 
szenzorrendszer biztosítja, hogy a szigetelő réteg bármilyen sérüléséről azonnal tudomást lehessen 
szerezni. A lerakóra hulló csapadékot egy drén-rendszer gyűjti össze, majd egy csurgalékvíz tároló-
ban kerül raktározásra. A csurgalékvizet a szárazabb időszakokban egy öntözőrendszer visszajuttatja  
a lerakótesre. A hulladék bomlása során keletkező gázokat gázkutak gyűjtik össze, amelyet később 
energiatermelésre is fel lehet használni.

A lerakóra csak regisztrált beszállítás történhet, a beérkező gépjárművek által beszállított hulla-
dékot hídmérlegen megmérik, adatait számítógépen rögzítik. Ez a nyilvántartás lehetővé teszi, hogy 
akár évek múlva is visszakereshető, hogy egy adott gépjármű hulladéka a lerakó mely részére került, 
így a rendszer minimalizálja a környezeti kockázatot.

Az Építési törmelék ártalmatlanítása mobil építési törmelék-feldolgozó gépsor alkalma-
zásával történhet. Az inert hulladékok gyűjtésére alkalmas telephely kialakításához célszerű olyan 
területet választani, amelyen rekultiválációs munkálatok elvégzése tervezett. A regionális rendszere-
ken belül önálló inerthulladék lerakó létesítése általában nem indokolt a magas újrahasznosítási arány 
mellett. Az inert hulladék egy része eladható, egy másik hányada pedig az önkormányzati külterületi 
utak javításához használható fel, illetve a kialakítandó lerakókon kerülhet elhelyezésre.

2 A víztelenített szennyvíziszap (20-30% szárazanyag-tartalom) gépi keverő berendezéssel elegyíthető kb. 70%:30% arányban a többi 
komposztalapanyaggal. Előfordulhat, hogy a komposztálást megelőzően szükséges lehet a szennyvíziszap minősítése. A nem tisztán 
kommunális szennyvíziszapoknál az ipari bekötések miatt be kell minősíttetni az iszapot, a szennyezett (pl. nehézfémek) iszapokat 
komposztáláshoz felhasználni nem szabad, azokat külön kell kezelni.
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5.2.5. A komplex hulladékgazdálkodási rendszer különböző kimeneteinek hasznosít-
hatósága

A komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kimenetei sokrétűen hasznosíthatóak. Számos esetben 
olyan hasznosítási láncolat kezdőpontjaként is megjelenhetnek ezek az anyagok, amely láncolatok a 
helyi gazdaságfejlesztés tekintetében is lényeges potenciált képviselhetnek.

A magas fűtőértékű komponensekben dús frakció alkalmas lehet együttégetési technológia alkal-
mazásával a fosszilis tüzelőanyag-felhasználás csökkentésére vagy a decentralizált energetikai létesít-
ményekben hő és/vagy villamos áram-termelés formájában történő hasznosításra. 

A biogáz hasznosítása gázmotorok segítségével előállított villamosenergia, illetve hőenergia for-
májában realizálódhat. Elképzelhető még a tisztítás utáni felhasználása a városi tömegközlekedés vagy 
egyéb ipari területen, mint azt számos külföldi példa bizonyítja3. A biogázüzem hulladékhője üveg-
házak (virág és zöldség termesztés) és dugványnevelő telepek fűtésére, valamint faipari és/vagy mező-
gazdasági terményszárító üzemek hőigényének kiszolgálására hasznosítható. 

A kész komposzt felhasználhatósága alapján három kategóriába sorolható: 
	a legjobb minőségű komposzt alkalmas lehet a táplálékláncban megjelenő növények termő-

területeinek táptalajerő-javítására, -pótlására;
	a kevésbé jó minőségű komposzt alkalmas lehet a táplálékláncba nem kerülő növények – pl. 

energianövények – termőterületeinek táptalajerő-javítására, -pótlására;
	a leginkább szennyezett alapanyagokból készülő komposzt rekultivációs tevékenység (meddő-

hányók, zagyterek, hulladéklerakók), illetve tájsebek rehabilitálása során talajtakaró funkcióval 
kerülhet felhasználásra.

A komplex hulladékgazdálkodási rendszer kimeneteinek hasznosítása révén regionális szinten lét-
rehozott infrastruktúra gazdaságossága is növelhető. A fő bevétel a villamos energia és hő értékesí-
téséből származhat. További bevételt jelenthetnek a komposztálás segítségével energiaültetvényként 
hasznosítható földek terület alapú agrártámogatásai, a CO2 emissziós kvóta értékesítése, valamint 
a kommunális hulladék termikus hasznosítására igényelhető licencdíjas támogatás. A hulladékgaz-
dálkodás-energetika-mezőgazdaság kooperáló hálózatában a megtérülést javítja a települési szilárd 
és folyékony hulladékok elhelyezésének megoldása, hiszen lerakás helyett termikus hasznosítás, vala-
mint talajjavítás útján válik értékké a szervetlen és szerves széntartalmú hulladék. 

A 14.	számú	ábra a hulladékgazdálkodás eddigiekben ismertetett kimeneteinek hasznosítására irá-
nyuló komplex összefüggésrendszert szemlélteti.

3  Lásd később pl. CIVITAS program, Lille város tapasztalatai.
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14.	számú	ábra:	A	hulladékgazdálkodás	kimeneteire	épülő	hasznosítás	összefüggésrendszere
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5.3. Az ipari ökológia szemléletére épített hulladékgazdálkodási rend-
szerek lehetséges gazdaság- és térségfejlesztési összefüggései

5.3.1. Társadalmi vonatkozások

A helyi közösségek számára egyre több objektív tényező sürgeti olyan komplex és innovatív kezde-
ményezések elindítását, amelyben a gazdaság- és közösségfejlesztés céljai környezettudatos alapokra 
helyezve valósulhatnak meg. 

A rendszerváltást követően hazánkban a tradicionális gazdasági ágazatok jelentették a gazdaság 
hajtóerejét, ezzel szemben az ezredforduló környékén már a gazdasági és üzleti szolgáltatások léptek 
elő domináns területekké. E változás okán a téma kutatói szerint napjainkban a gazdaság- és telepü-
lésfejlődés új elemére kell figyelmet fordítani, mivel az emberi tényező és az arra épülő tudás válik a 
fejlődés letéteményesévé (Szirmai 2002). Ebből több olyan hazai régió is profitálhat, amely nem tar-
tozott a rendszerváltás nyertesei közé, de jelentős tartalékokkal rendelkezik elsősorban a tudás alapú 
megújuló képesség tekintetében (Rechnitzer, J.- Csizmadia Z.- Grosz A. 2004). Ez a helyzet hosszú 
távon komoly előnyt jelenthet az olyan térségek megújuló képességéhez viszonyítva, amelyek gazda-
sági fejlődésüket elsősorban a külföldi tőke megjelenésének köszönhetik. 

Megváltozott továbbá a helyi gazdaság külföldi tőke bevonására alapozott fejlesztésével kapcso-
latos vélekedés is. Egyre több ellenérzés fogalmazódik meg a külföldi nagyvállalatok betelepülésével 
kapcsolatban, amelyeket már a rövid távú gazdasági hasznok sem képesek teljes egészében elnyomni. 

A kilencvenes évek elején a meghatározó helyi fejlesztési elképzelések – ahogy ennek hatásai mára 
már érzékelhetőek – inkább rombolólag hatottak a kistérségi együttműködések alakulására, semmint 
segítették volna azokat. Ennek egyik oka volt, hogy a fejlesztési elképzelések elsősorban a gazdasági 
erő fokozását, a szinte bármi áron történő munkahelyteremtést és beruházás-ösztönzést jelentették. 
Ugyanakkor ez a szemléletmód a korábban még partnerként együttműködő települések között is éles 
versengést generált: ki, milyen módon tud több befektetőt a településre csábítani, akár a többi tele-
pülés rovására is. 

Ezt a megállapítást támasztják alá azok a napjainkra már nyilvánvaló tapasztalatok, amelyek rámu-
tatnak, hogy hazánkban a külföldi nagyvállalatok adott régiókba történt betelepülésük után nem 
integrálódnak sem a helyi, sem pedig a térségi gazdaságba. Valójában nem dinamizálják a térség mun-
kaerőpiacát, csupán az olcsó és alacsony képzettségű munkaerőt használják ki. Ezt a civil közösségek és 
szakszervezetek gyenge érdekérvényesítő képessége miatt meg is tudják tenni (Szirmai 2002:46-48). 

A „fejlesztés” e módozata azt a további súlyos konzekvenciát hordozza, hogy a rövid távú verseny-
előnyre törekvő, a helyi viszonyokat igazából figyelmen kívül hagyó cég nincs tekintettel rá, hogy azok 
a javak, amelyeket felhasznál, hogyan képesek újratermelődni, pótlódni. Ezáltal ezek a vállalkozások 
a saját érdekeik miatt kockáztatják azokat az erőforrásokat, amelyek egy régió vagy település hosszú 
távú stratégiai potenciálját jelentik, nevezetesen a helyi humán, illetve természeti erőforrásokat. 

E helyzet egyik következményeként a kizárólag gazdasági beállítottságú területi fejlődés egyik leg-
jelentősebb, jelenleg kibontakozóban lévő problématerülete, hogy a településeken élők ma már nem 
csak munkahelyek teremtését, hanem a jobb életminőség feltételeinek a biztosítását is elvárják az 
önkormányzatoktól. 

Ez az elvárás azonban az önkormányzatok esetében igen nagy feladatot jelent és egyben egy para-
dox helyzetre is ráirányítja a figyelmet: a korábbi gazdasági verseny során biztosított helyi adó és egyéb 
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kedvezmények, mint a települést vonzóvá tevő tényezők odacsábították ugyan a beruházókat, mun-
kahelyek jöttek létre, de megnőtt például a forgalom is, ami nagyobb zajterhelést és levegőszennyezést 
jelent, azaz negatívan befolyásolja az életminőséget. Összességében tehát a település ökológiai imázsa 
romlik, mivel a környezeti értékek és megóvásuk fokozatosan felértékelődő területek az egyének és 
szervezetek döntéseiben. Ezt az attitűdöt tükrözi, hogy a vízminőség, hulladékkezelés, talajszennye-
zettség tényezői meghatározó módon kerülnek figyelembe vételre a lakóhely, illetve a turisztikai cél-
pontok kiválasztásánál (Piskóti-Dankó-Schupler, 2002:103).

Az önkormányzat ugyanakkor nem rendelkezik a szükséges forrásokkal ahhoz, hogy az ökológiai 
imázs meghatározó területeihez kapcsolódó problémákat megoldja, mivel a befektetők odavonzása 
érdekében korábban már lemondott a helyi adóról. 

Mindebből következően könnyen előfordulhat, hogy – a jobb életminőség reményében – megin-
dul az elköltözés a településről olyan helyekre, ahol kedvezőbbek az életfeltételek. Ez az elvándorlás a 
település lakosságszámát – és egyben a fejkvótát is – csökkenti, amely folyamat ellenkezőleg hat a fej-
lődés irányával és egyben a város és vidék közötti feszültséget is mélyítheti ahelyett, hogy kooperáció 
alakulna ki a mindenki számára kedvező megoldás érdekében. 

A különböző régiók számára jelenleg komoly fejlődési potenciál rejlik a térségen belüli együttmű-
ködés fokozásában. Fontos feladatként jelentkezik a város és vidéke közötti partnerség új alapokra 
helyezése: a „városok éljenek együtt a vidékükkel, merítsék a vidékből az energiát és a vidéki energiák 
is gyarapodjanak a városi térből. A magyar modell egyelőre messze áll ettől. Ma még a város kiküldi a 
számlát a kistelepülésnek, hogy fizessen azért, mert itt tanul a gyermek, itt képzi magát, itt vesz igény-
be szolgáltatásokat. Ezzel szemben új struktúra szükséges, amely esetén az a kiindulási pont, hogy 
hogyan lehet olyan szövetségeket, együtt élő tereket, együtt működtetett infrastruktúrákat, rend-
szereket, intézményeket létesíteni, amelyben a város és a vidék közötti kommunikáció természetessé 
válik, és ezzel valójában mind a városi, mind a falusi térnek a funkciói és a versenyképessége erősen 
gyarapszik” (Rechnitzer, 2002).

A vidéki térségek fejlesztése tehát úgy jelenik meg, mint a várossal való egyfajta természetes integ-
rációra való törekvés kiteljesedése. Ez ugyan egy régi-új felfedezés, de hazánkban a városok a vidékfej-
lesztés vonatkozásában hosszú ideig kívülállók voltak, mivel nehezen mozdultak a falusi települések 
irányába azért, hogy együtt fejlesszenek, holott az új rendszer lényege éppen az egység kialakítása. 

5.3.2. A helyi gazdasági vonatkozások 

A helyi gazdaság és közösség kapcsolatának vonatkozásában lényeges szempont, hogy az együttmű-
ködő partnerek a helyi erőforrásokra történő támaszkodást tekintsék a legfőbb prioritásnak annak 
érdekében, hogy egy város és a környezetében lévő kisebb települések, illetve kistérségek egymást erő-
sítve, mintegy kiszolgálva egymás igényeit teremtsenek esélyt a stabil és fenntartható elveken nyugvó 
fejlődésre. 

Az együttműködés alapján meghatározható új kitörési pontok feltárása elemi érdeke mind a város-
nak, mind a régiónak, hiszen az elmúlt évtizedben a legtöbb hazai térség világpiaccal való közvet-
len kapcsolata szinte csak a fogyasztási funkciókra korlátozódott, mivel a térségben előállított és a 
világpiacon értékesíthető produktumok köre beszűkült. Ugyanakkor a globalizáció hatására a multi-
nacionális vállalatok egyre nagyobb teret hódítanak a helyi szolgáltatások piacán is és egyre keve-
sebb lehetőséget hagynak a helyi termékek helyi megjelenésének. A nagy áruházláncok beszállítói a 
nemzetközi színtérről kerülnek ki, és egyes nemzetgazdaságok által dotált termékeikkel adott eset-
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ben kiszorítják a magyar termékeket. Ezáltal az amúgy is megrendült vidéki gazdaság még nehezebb 
helyzetbe kerül. Annál is inkább, mivel ezekben az esetekben nem a minőségi termék biztosítása a 
cél, hanem a piacnyerés érdekében folytatott árverseny. Ebben a helyzetben mind a helyi fogyasztók, 
mind a helyi gazdaság üzleti szervezetei veszítenek, hiszen a piac elhódítása révén elsősorban ezek a 
vállalkozások és foglalkoztatottjaik szorulnak ki a lehetőségekből. 

Ez olyan kiszolgáltatott helyzetet eredményezhet, amelyben az adott régió gazdaságának működé-
se és közösségeinek életminősége feletti ellenőrzés és befolyásolás alapvetően külső tényezőktől válik 
függővé. E helyzet megelőzésére a város és vidéke kooperációjában meg lehet és kell határozni azo-
kat a területeket, ahol az eddigi hagyományos együttműködések4 mellett új összefogási lehetőségek 
teremthetők meg. 

E tekintetben kulcsfogalomként és egyben lehetséges kitörési pontként a szükségletek meghatáro-
zásának szintjét szükséges értelmezni, mégpedig oly módon, hogy az egyéni szükségletek kielégítésé-
nek szándéka mellett azonos súllyal jelenjen meg a közösségi szükségletek5 - mint önálló-szükséglet 
dimenzió - kielégítésének szándéka. Ez a változás egyben egy szemléletváltást is jelent a helyi gazdaság 
és közösség viszonyának lehetséges értelmezésében, és az így kialakuló új szemlélet mint öko-szociális 
szemlélet nevesíthető, ami ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy a természeti környezet, a társadal-
mi csoportok és a gazdaság szereplőinek érdekei egymást erősítő, és nem egymással rivalizáló módon 
jelennek meg a helyi gazdasági és közösségi erőtérben. 

Mindez	 azt	 jelenti,	 hogy	 a	 rendszerszemléletű	 hulladékgazdálkodás	 a	 keletkező	 kimenetek	 és	 azok	
egyéb	 gazdasági	 folyamatokba,	 mint	 bemenetek	 becsatolásával	 alapját	 képezhetik	 egy	 regionális	 rend-
szerszemléletű	településüzemeltetési	és	fejlesztési	modell	kialakításának	is.	Ehhez	hasonlóan	a	rendszer-
modellben	 ismertetett	 egyéb	 technológiai	 megoldások	 alkalmazásával,	 a	 lehetséges	 szinergikus	 hatások	
kihasználásával	elérhető	egy	adott	település	vagy	településcsoport	igényeinek	kielégítése	a	helyben	rendel-
kezésre	álló	erőforrások	felhasználásával.	

A komplex hulladékgazdálkodási rendszer kimeneteinek és a közösségi szükségletek kielégítésének 
összefüggéseit 11.	számú	ábra mutatja.

4 A város és vidék viszonyában hagyományos együttműködésnek tekinthető például a vidék részéről biztosított élelmiszertermelés, 
amiért a város az alapszintű szolgáltatásoknál magasabb szintű szolgáltatásokat biztosított (szakorvos, alapfoknál magasabb iskola, 
szaküzletek, kulturális és szórakozási lehetőségek, stb.) a nem városban élők számára is. 

5 Közösségi szükségletekként azok a szükségletek értelmezhetőek, amelyek kielégítése jelenleg közfeladatként jelenik meg. Ezek a szük-
ségletek ugyan egyénekre is lebonthatóak, de az egyének önmagukban nem, vagy csak nagyon nehezen lennének képesek ezeket ki-
elégíteni. 
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Kiss Tibor: Gazdaságosság és rendszerszemlélet
a települési szilárdhulladék-gazdálkodásban 

A fenntartható fejl dés elvei alapján szervez d  regionális hulladékgazdálkodási mintaprogram 
egy lehetséges rendszer-modellje 
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15. számú ábra: A komplex hulladékgazdálkodási rendszer kimeneteinek és a közösségi 
szükségletek kielégítésének összefüggései 

15. számú ábra: A komplex hulladékgazdálkodási rendszer kimeneteinek és a közösségi szükségletek 
kielégítésének összefüggései
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5.3.3. Magas fűtőértékű frakció és lehetséges településüzemeltetési vonatkozások

A magyarországi hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok megjelenésével és az EU direktí-
vák átvételével az utóbbi 3-4 évben egyre szigorodtak a hulladékkezelés szabályai. Előtérbe került a 
hulladékok hasznosítása, mechanikai-biológia kezelése, energetikai hasznosítása, valamint a lerakan-
dó hulladék mennyiségének minimalizálása.

Az EU tagországaiban a hagyományos hulladékégetés már több évtizedes múltra tekint vissza, 
ugyanakkor a hulladékból előállított tüzelőanyagra (RDF – Residue Derived Fuel) specializálódott 
égetőművek, illetve az RDF-t együttégetéssel hasznosító erőművek, fűtőművek és cementgyárak csu-
pán néhány éve jelentek meg. Az RDF előállításával, fűtőértékének beállításával és stabilizálásával, 
valamint hasznosításával kapcsolatosan még nem állnak rendelkezésre olyan tapasztalatok, amelyek 
Magyarországra adaptálhatók lennének, különösen a magyar hulladék összetételének a nyugat-euró-
pai átlagtól való, energetikai szempontból jelentős eltérésének ismeretében.

A korábbiakban ismertetett modellben szereplő mechanikai háztartási hulladék előkészítő- és fel-
dolgozó üzemben a lakosság köréből begyűjtött nem veszélyes háztartási hulladékok feldolgozása 
történhet. A kialakítandó technológia teljes mértékben alkalmas lehet a begyűjtött hulladék feldol-
gozására oly módon, hogy a feladott hulladék a különböző feldolgozó egységek segítségével RDF-et 
állítson elő. Az így előállított RDF gyakorlatilag olyan fűtőértékkel bír, hogy azt a cementipar vagy 
akár az erőműi szekció is hasznosíthatja.

Az égetés szilárd maradékanyagának mennyisége az elégetett hulladék típusától függ. Szilárd tele-
pülési hulladék égetésekor a maradék mennyisége kb. 10 tf%, valamint 30–35 (salakolvasztásos tüze-
lésnél 15–25) tf%.

A települési hulladékégetők salakja – megfelelő előkészítést követően – jelenleg kizárólag az útépí-
téseknél kerül felhasználásra. 

Eljárástechnikai, termékminőségi és környezetvédelmi okokból a cementgyártásnál elhasznált 
alternatív anyagok (hulladékok) kémiai összetételének, fontosabb fizikai jellemzőinek ismertnek, elő-
írt határértékeken belülinek és közel állandónak kell lennie. Ezért sok esetben különböző hulladék-
előkezelési (válogatás, keverés, homogenizálás stb.) műveletekre van szükség.

Így a cementgyári hasznosításból bizonyos alkotórészeket (pl. Hg, hat vegyértékű Cr, PCB stb.) 
tartalmazó hulladékokat kizárnak, míg más elemek (pl. Cl) jelenlétét nagymértékben korlátozzák.

Az alternatív tüzelőanyagok cementipari energetikai hasznosításánál a forgókemencébe kerülő hul-
ladék energiatartalmának megfelelő mennyiségű fosszilis tüzelőanyag váltható ki és a keletkező mara-
dék anyag alternatív nyersanyagként hasznosul. 

Fűtőműben, erőműben történő hasznosítás esetén gyakorlatilag ugyanazon kitételek tehetők az 
átvehető hulladékokra, mint a cementművek esetében.

Jelenleg Pécsett üzemel hazánkban a legnagyobb kapacitású biomassza rendszerű reaktor, melynek 
fűtőértéke a tapasztalatok alapján 8.800 és 13.800 kJ/kg között változik annak függvényében, hogy a 
felhasznált fa mekkora nedvességtartalmú, illetve milyen fatípusból származik.

Ennek alapján megállapítható, hogy ezt a fűtőértéket megközelítő, káros anyagokat nem tartalma-
zó RDF hulladék feladható a tüzelőberendezésekre, azok eltüzelése gazdaságosnak mondható. Min-
den olyan célra alkalmas tehát a könnyű frakció is, amely cél elérésre az ezzel egyenértékű biomassza 
vagy fosszilis tüzelőanyag alkalmas.

Településüzemeltetési vonzatát tekintve elsősorban a különböző távhőellátási igények kiszolgálá-
sára képes, mégpedig olyan alapanyagként állva rendelkezésre, amely folyamatosan megújul, helyben 
keletkezik és amely egyben a helyi hulladékprobléma egy részének megoldását is jelenti.
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Annál is inkább fontos mindez, mivel más megközelítésben a papír- és műanyaghulladékok alap-
anyaga az a fa, illetve kőolaj, amelyet ma közvetlenül is tüzelőanyagként hasznosítanak, így tulajdon-
képpen a magas fűtőértékű komponensekben dús frakció égetése felfogható úgy is, hogy a klasszikus 
tüzelőanyagok – eltüzelésüket megelőzően – a kereskedelmi áruforgalomban egy különálló termék-
pályát futottak be.

Településüzemeltetési szinten jelentkező további előny az igen jelentős hulladéklerakó-térfogat 
megtakarítása, hiszen az RDF tömegarányát tekintve a TSZH kb. 1/3-át teszi ki, ugyanakkor főként 
a műanyagok alacsony sűrűsége miatt térfogata még ennél is nagyobb százalékot képvisel.

5.3.4. Komposztelhelyezés és lehetséges településüzemeltetési vonatkozások

A komposztelhelyezésnek és a városüzemeltetés feladatainak kapcsolata elsősorban egy város távhő-
ellátási igénynek – mint közösségi igénynek – a megoldási lehetőségein keresztül modellezhető. 

Kiinduló helyzetként olyan általánosnak mondható hazai helyzet tételezhető fel, amely esetén az 
adott város távhőellátását biztosító erőmű jelenleg részben a világpiacról vásárolt földgázzal oldja meg 
a tüzelőszükségletét, azonban az így előállított távhőért nem olyan forintokkal fizetnek a fogyasztók, 
amelyek a helyben előállított, de a világpiacon értékesített áru ellenértékeként keletkeztek. Ritkább 
esetben a távhőellátás tüzelőanyag-szükségletének kisebb része biomassza erőművekben vagy fűtőmű-
vekben olyan tűzifa felhasználásával történik, amely nem energiaültetvényekről származik. Ezeknek 
a tüzelőanyagoknak a jelentős része kiváltható lenne energia ültevényeken termesztett növényekből 
előállított biomassza elégetésével, amelyet a város környékén élő vidéki lakosság termelt meg. 

Mindez felfogható úgy is, mint a város-vidék közötti kooperáció egy lehetséges megjelenése, mivel 
egy lakás távfűtéséhez adott területen megtermelhető energiaültetvény biztosította biomassza szük-
séges. Az uniós ajánlások szerint egyrészt a rossz minőségű termőföldeket célszerű kivonni a mező-
gazdasági termelésből, másrészt követelményként fogalmazódik meg, hogy a biomasszából előállított 
energia arányát meghatározott mértékben növelni kell. 

A termelésből kivonandó földek ugyanakkor alkalmasak energiaültetvények telepítésére és száz-
ezer hektáros nagyságrendet jelentenek. Az energiaültetvény munkalehetőséget biztosít a vidék lakos-
ságának, akik számára egyébként elveszne a korábbi megélhetés. Ezáltal a város generál keresletet a 
vidék termékére és járul hozzá a térségi problémák – pl. munkanélküliség – megoldásához. További 
rendszerelemként tekinthető, hogy városi háztartásban keletkező szerves hulladékokból olyan kom-
poszt-mennyiség állítható elő, amely felhasználható az energiaültetvények termőföld-minőségének 
javítására6. Ez egyben a város környezetterhelésének csökkentését is jelenti, valamint a decentralizált 
energia-rendszer kiépítésének elemeként is működhet. 

Az ismertetett rendszer megvalósulása esetén a vidék versenyképessége növekedhet, mivel egymást 
erősítő hatásában valósíthatja meg a városi és vidéki igények kooperáción alapuló kiszolgálását. Ez a 
rendszer alternatívája lehet annak a jelenlegi gyakorlatnak, hogy az egyes területeket külön-külön 
kezelve jelenik meg problémamegoldó törekvés a gazdaság, a szociális szféra és a környezetvédelem 
vonatkozásában, azaz ha szükség van energia-hordozóra (pl. gáz), az egyén és a közösség megvásárol-
ja; ha meg kell oldani egy szociális problémát – pl. munkanélküliség – fizetünk segélyt vagy külön 
erőfeszítések történnek munkahelyteremtésre; ha környezetvédelem területén jelentkezik feladat 
– pl. hulladékelhelyezés –, akkor a beruházás eredménye csakis azon a területen jelent megoldást. Így 

6 A háztartásonként keletkező hulladék és az abból előállítható komposzt, illetve az adott termőterületen termeszthető biomassza és 
ahhoz szükséges komposzt anyagmérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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nem történik meg azoknak a szinergiáknak a kihasználása, amelyek csak akkor hasznosíthatóak, ha az 
egyénileg is értelmezhető igények – vagy azok egy része – a közösségi igények szintjén kerül értelme-
zésre. A településüzemeltetés és regionális gazdaságfejlesztés rendszerszemléletű megközelítése ezt a 
közösségi igények szintjén történő problémamegfogalmazást, mint szemléletváltást jelenti. 

Mindebből következően törekedni kell tehát arra, hogy a különböző területek – környezetvéde-
lem, gazdaság-mezőgazdaság, szociális szféra – érdekei a közösséget érintő döntések esetén komplex 
összefüggésrendszerként értelmezve kerüljenek figyelembevételre.

Természetesen ennek a szemléletnek a megvalósítása során is mérlegelni szükséges – figyelve a világ-
piaci árakat –, hogy ez a közösségi szükségletkielégítés versenyképes-e a világpiacról történő közösségi 
szükséglet-kielégítéssel? A mérlegelés és az ezt követő döntés fő szempontjaként azonban azt kell tekin-
teni, hogy ha a közösség külső erőforrásból fedezi a közösségi szintű igényeit, akkor milyen területeken 
és mennyit kellene költenie a még megoldandó további közösségi igények – pl. munkahelyteremtés, 
szociális segélyezés, környezetvédelmi, közegészségügyi problémák megoldása – kielégítésére. 

Ugyanakkor ellenkező irányból közelítve a dilemmához azt kell a döntésnél figyelembe venni, hogy pél-
dául egy energiaültetvénybe történő beruházás önmagában lehet, hogy kevésbé versenyképes áron állítja 
elő az energiahordozót, de ha a beruházás teljes kompelixitásában kerül vizsgálatra, akkor az is hozzászá-
molandó, hogy vidéken történő munkahelyteremtéssel növekedett a vidék népességmegtartó képessége 
is. Megoldható ily módon továbbá a termelésből kivont földek hasznosítása, valamint a komposzt-kihe-
lyezéssel egyrészt javítani lehet a helyi környezeti erőforrás kapacitását (jobb termőföld), másrészt csök-
kenthető a város környezetterhelése, hiszen nem kell lerakóban elhelyezni a szerves hulladékot. 

Végül, de nem utolsó sorban a régió részben vagy egészében csökkentheti a külső tényezőktől való 
függését, mivel képes bizonyos szükségleteit a maga számára megtermelni.

5.3.5. Biogáztermelés és lehetséges településüzemeltetési vonatkozások

A közvetett energianyerés alternatív útja az, amikor a napenergia megkötésére először biomassza for-
májában kerül sor és ezt követően a biomasszában tárolt kémiai energia kinyerése történik. A bio-
masszából nyerhető és univerzálisan használható energiahordozó lehet egyrészt a hidrogén, másrészt 
a metán. Mivel jelenleg a metánra alapozott eljárások jobban ismertek, a továbbiakban elsősorban a 
biológiai metán (biogáz) termelés kerül tárgyalásra. 

A mezőgazdasági és egyéb biomassza eredetű, valamint élelmiszeripari hulladékok kezelése környe-
zetvédelmi problémákat is jelent Európa és a világ legnagyobb részében. A koncentrált szerves szeny-
nyeződések kibocsátása a környezetbe, elszivárgása a talajvízbe közegészségügyi szempontból veszé-
lyes. A problémák megelőzésére a hulladékok tárolását és kezelését a helyszínen kell elvégezni. 

A rendelkezésre álló megoldási lehetőségek közül gyakorlatilag az anaerob körülmények között 
végzett mikrobiológiai kezelés a legígéretesebb környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból egy-
aránt. A hulladék lebontása és stabilizálása mellett az anaerob kezelés fontos mellékterméke a metán 
és széndioxid keverékéből álló biogáz. A biogáz gazdaságosan válthatja ki a fosszilis energiahordo-
zókat a képződés helyén a farmergazdaságban, a külvilágtól elzárt kis mezőgazdasági közösségekben 
éppúgy, mint a szennyvíztisztító telepek vagy kommunális hulladék-feldolgozók mellé telepítve a 
nagyvárosokban. 

A biogáz-termelés alapfeltétele a megfelelő szervesanyag-tartalmú hulladék megléte. A település-
üzemeltetési vonatkozások szempontjából a növényi, kommunális és nagykonyhai vagy élelmiszer-
ipari szerves hulladékok bírnak jelentősséggel.
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A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék és biomassza képződése területén várható, hogy 
a 90-es évekbeli termelési visszaesés egy átmeneti stagnáló időszak után ismét növekedésre vált, 
ennek megfelelően elsősorban a növényi maradványok mennyisége is nagyobb arányú lesz. Az 
ipari hulladéknál tovább folytatódik a hulladékcsökkenés, egyrészt a korszerű, kis anyagigényű 
ágazatok térnyerése, másrészt a hulladék-megelőzést támogató programok kidolgozása következ-
tében. A TSZH-án belül a szilárdhulladék képződése tömegében csak kismértékben fog növe-
kedni, a csomagolóanyagok és a könnyűfrakció térnyerése miatt azonban a hulladék térfogatának 
évi 2–3%-os növekedése várható. 

A települési folyékony hulladék mennyisége a szennyvízelvezetési és -tisztítási program előrehala-
dása miatt várhatóan több mint 15%-kal csökken, miközben a települési szennyvíziszapok mennyi-
sége több mint kétszeresére fog növekedni. A gazdaság fejlődéséből következő növekedés várhatóan 
részben ellensúlyozható a tervezett megelőzési intézkedésekkel, illetve a korszerűbb és kisebb hulla-
dékképződési rátával működő technológiák alkalmazásával7. 

A biológiai úton lebontható növényi és állati hulladék lerakását gyakorlatilag teljes egészében meg kell 
szüntetni, ennek érdekében a talajba közvetlenül vissza nem forgatható hulladék kezelésére komposztá-
ló, biogáz-előállító és -felhasználó, illetve bioenergia-hasznosító létesítményeket kell kialakítani. 

A biogázüzemek kialakításának célja, hogy minél olcsóbban, minél több és jobb minőségű termék 
előállítása legyen biztosítható, lehetőleg automatizált módon. Ezek a szempontok egyszerre természe-
tesen nem valósíthatók meg, hanem az alábbi tényezők alapvetően befolyásolják:

•	 Az alapanyag konzisztenciája (szárazanyag-tartalma) befolyásolja az eljárás kiválasztását.
•	 Az alapanyag mennyisége és minősége, az erjedés hőmérséklete és időtartama megszabja az 

erjesztő tartály méretét.
•	 A kényelmesség iránti igény, illetve a rendelkezésünkre álló pénzforrások pedig behatárolják az 

építőanyagot és a technológiát.
A biogáz többnyire a biogáztelep és a rothasztók fűtésére, távfűtésre, gázmotorok hajtására és tiszta 

metán kinyerésére használható fel. A rothasztók önfogyasztása 30-40%-ra tehető, ezt, és a telep fűté-
séhez szükséges hőenergiát általában a villamos áram előállításakor képződő hulladékhő biztosítja. 
Kisebb kapacitás esetén vegyes (földgáz-biogáz) tüzelésű Ottó-motor használata célszerű, de 1 MW 
elektromos teljesítmény indokolttá teheti a gázturbinák használatát is.

A 2000-es évek elején klasszikus megoldásként a gázmotorokkal megvalósított kogenerációs bio-
gáz-üzemek terjedtek el, főként Ausztriában, Németországban. Ez esetben a fő bevételt a villamos 
energia emelt árú értékesítése biztosítja, a hulladékhő hasznosítása másodlagos. A hosszú távú szerző-
désekben garantált, emelt árú áramátvétel ugyan pénzügyileg vonzó lehetőség, azonban figyelembe 
kell venni a gázmotorok és a villamos hálózati csatlakozás kiépítésének tetemes költségét, amely a tel-
jes beruházási költség akár 40-50 %-át is kiteheti.

Ezen megfontolásokból kiindulva ma már több helyen is alternatív biogáz hasznosítási módokat 
dolgoznak ki. Jó példa erre Lille városa, ahol az EU által finanszírozott CIVITAS program kereté-
ben környezetbarát közösségi közlekedési eszközöket állítottak üzembe: 2006-ban már 160 db biogáz 
üzemű busz közlekedett a városban, melyek üzemanyagát a kommunális szennyvíziszapot átalakító 
biogáz-üzemek szolgáltatják8. Mindezen intézkedések az említett közszolgáltatások díjainak mér-
séklését is eredményezhetik, ami egyrészt a lakosság terheinek csökkentését, másrészt a város, esetleg 
a régió versenyképességének javulását is eredményezheti és mind befektetés-ösztönző szolgáltatás-

7 Forrás: OHT.
8 Földgáz üzemű buszokat már Magyarországon is üzemeltetnek, a debreceni projekt jó alapokat szolgáltathat a biogáz ez irányú hasz-

nosítására a regionális hulladékgazdálkodási programok megvalósulását követően.
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csomagot alakulhat ki. A hulladékgazdálkodási rendszer kimeneteit és az ezek felhasználására épülő 
településüzemeltetési lehetőségek összefüggéseit a 16.	számú	ábra mutatja. 

Az eddigiekben ismertetett összefüggésrendszer felfogható úgy is, mint a Regionális Recycling 
Rendszer (RRR) a környezetipar területén megvalósuló kezdeményezése (Piskóti-Dankó-Schupler, 
2002:233), amely megteremti a zártláncú gazdálkodás elvére épülő hulladékgazdálkodási recycling 
rendszer alapjait. Az ismertetett technológiai megoldások alkalmazásával és a lehetséges szinergikus 
hatások kihasználásával egy adott település vagy térség tekintetében elősegíthető, hogy elsősorban a 
helyben rendelkezésre álló erőforrások felhasználása történjen meg, mégpedig alapvetően a helyi igé-
nyek kielégítése érdekében. 

Ma	már	látható,	hogy	a	hosszú	távú	megoldás	érdekében	a	bioszférában	létező,	ahhoz	hasonló,	minél	
inkább	zárt	hálózatokat,	hurkokat	kell	 létrehozni,	mivel	az	emberiség	kettős	kihívás	előtt	áll:	egyrészt	
a	 folyamatosan	 gyarapodó	 populáció	 kiszolgálásához	 egyre	 több	 nyersanyag	 és	 energia	 szükséges,	 más-
részt	a	növekvő	hulladék-kibocsátás	fokozott	környezetterhelést	és	vele	együtt	anyag-	és	energiaveszteséget	
is	jelent.	A	dolgozatban	kifejtett	szemlélet	regionális	fejlesztésekben	történő	alkalmazásával	a	probléma	
innen,	a	régiós	szintű	önszerveződéstől	indulhat	meg	az	egyre	magasabb	szinteken	történő	megoldások	
irányába.

A rendszerszemléletű megközelítés tehát versenyelőnyt, az ebből fakadó gazdaságélénkülés pedig 
hosszú távú fejlődést biztosíthat egy település vagy akár egy régió számára. Hozzátehetjük, ha mind-
ezek a fejlesztések kutatási tevékenységet is magukba foglalnak, megfelelő oktatási, képzési háttérrel 
nagymértékben elősegíthetik a több hozzáadott értéket produkáló és a helyhez sokkal jobban kötődő, 
tudásalapú gazdaság kialakulását.

Az erőforrások felhasználása során azonban figyelembe kell venni, hogy akkor tekinthető egy gaz-
daság környezetileg fenntarthatónak, ha eleget tesz az alábbi feltételeknek:

16. számú ábra: Komplex hulladékgazdálkodási rendszer kimenetei és 
a településüzemeltetés területén kapcsolható hasznosítási lehetőségek
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	A megújuló erőforrások felhasználásának üteme nem haladja meg azt az ütemet, amellyel az 
ökoszisztéma képes azokat újratermelni.

	A nem megújuló erőforrások fogyasztásának vagy újra nem hasznosítható hulladékká alakításá-
nak üteme nem haladja meg annak ütemét, ahogy az ember helyettük megújuló erőforrásokat 
fejleszt ki és vesz fokozatosan használatba.

	A környezetszennyezés kibocsátási üteme ne haladja meg az ökoszisztéma feldolgozó-kapacitá-
sát (Korten, 1998:330).

Az említett feltételek szerint történő erőforrás-felhasználás egyben azt is elősegíti, hogy ezek az 
erőforrások, mint tőke és ne, mint jövedelem értelmeződjenek (Shumacher 1991:13), így is támogat-
va azok hosszú távú használhatóságát9. 

A	rendszerszemléletű	településüzemeltetési	és	regionális	 fejlesztési	megoldások	alkalmazhatóságának	
azonban	feltétele	az,	hogy	a	természeti	környezet,	a	helyi	közösségek	és	a	gazdaság	érdekei	és	igényei	a	köl-
csönös	előnyök	szintjén,	tehát	nyerő-nyerő	módon	elégülhessenek	ki,	azaz	ne	az	egymás	hátrányára	törté-
nő	előnyszerzés	határozza	meg	a	viszonyokat.	Ha	ez	a	szemléletváltás	teret	nyerhet,	akkor	az	emberiségre	
nehezedő	kettős	teher	problémája	-	nevezetesen	az	egyre	szűkülő	nyersanyag-	és	energianyerési	lehetőségek,	
valamint	a	civilizációnk	okozta	környezetterhelés	-	a	régiók	szintjéről	egyfajta	alulról	induló	önszervező-
déssel	léphet	az	egyre	magasabb	szinten	történő	megoldás	irányába.	Ezzel	tulajdonképpen	újra	a	bioszféra	
területén	már	bizonyított	elvek	érvényesülnek,	hiszen	ott	sem	egyetlen	nagy	szabályozórendszer	működik,	
hanem	számtalan	kisebb-nagyobb	hálózat	egymással	is	összefüggő	rendszerének	köszönhető	a	stabilitás.	

9 A hulladékgazdálkodás, a településüzemeltetés és a regionális gazdaságfejlesztés lehetséges szinergiáit a 3. számú mellékletben találha-
tó ábra mutatja.
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6. Összefoglalás

A környezetvédelem, főként a környezetgazdálkodás egy viszonylag rövid múltra visszatekintő gazda-
sági és társadalmi terület, ebből következően még nem alakulhattak ki az önálló műszaki és gazdasági 
elemzés, értékelés és tervezés módszerei. Annak érdekében, hogy ezt a hiányosságot minél könnyebben 
pótolni lehessen, célszerű  olyan tudományterületek módszereinek alkalmazhatóságát megvizsgálni, 
melynek jellegzetességei leginkább hasonlatosak a környezet-, illetve hulladékgazdálkodás során fel-
merülő problémákhoz, figyelembe véve természetesen az egyedi sajátosságokat. Ilyen terület a műsza-
ki földtudományok területe, ahol a több évszázad, sőt évezred alatt felhalmozott tudás és tapasztalat 
alapján kialakult egy adott társadalom és gazdaság igényei – mindig korlátozottan rendelkezésre álló 
természeti erőforrásokkal történő – ellátásának speciális tudománya. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan 
módszer, amely a különböző műszaki, gazdasági és társadalomtudományi területekről összegyűjtött 
információk alapján, azok kiértékelésével határozza meg a nyersanyagok kitermelhetőségének, a velük 
való gazdálkodásnak az aktuális lehetőségeit. Ez egy interaktív és iteratív folyamat, melynek során 
figyelemmel kell kísérni, milyen tendenciák hatnak egy szűkebb-tágabb társadalmi-gazdasági közeg-
ben, milyenek a keresleti-kínálati viszonyok, mekkorák a kitermelési költségek. Összefoglalva: milyen 
módon lehet a társdalom és a gazdaság nyersanyag- és energiaigényeit optimális módon kielégíteni? 
Jól látható, hogy mindez nem csak egy műszaki-technológiai eljárásrendszer, hanem egy szemléletbeli 
felfogás, mely végső soron egy rendszerközpontú gondolkodás visszacsatolási funkciója révén tudja 
ezt az optimalizációs folyamatot támogatni.

Napjainkban hasonló problémák megoldását hivatott elősegíteni a korszerű hulladékgazdálkodás 
is, ahol szintén egyedi és speciális megoldásokat kell találni az állandóan változó társadalmi és gazda-
sági elvárásokhoz igazodva.

A történelem során mindig a környezeti problémák és nehézségek késztették az élővilágot alkalmaz-
kodásra, végső soron ez volt az evolúciós fejlődés mozgatórugója. Az embert, mint fajt, valószínűleg 
ezen alkalmazkodási és tanulási képessége segítette ahhoz, hogy minden egyéb fogyatékossága ellené-
re a legsikeresebb fennmaradási stratégiát fejlessze ki. Ez azonban azzal járt, hogy az ember a létezése 
során számos olyan tevékenységet végzett és végez, mellyel hatást gyakorol a környezetére. Általában 
az is elmondható, hogy tetteinek következményével egészen addig nem foglalkozott, amíg meg nem 
jelent valamilyen probléma, mely akár a létét veszélyeztető katasztrófaként ébreszti rá, hogy tényke-
désének módján valamit változtatni szükséges. Ekkor születnek azon intézkedések, amelyek különbö-
ző beavatkozásokkal, gyakran innovatív megoldásokkal próbálják kezelni a helyzetet. A problémák 
ismételődése azonban rávilágít arra, hogy hosszú távú megoldást csak átfogó szemléletváltás, a termé-
szet, a társadalom, a gazdaság szükségleteinek és lehetőségeinek rendszerszemléletű értelmezése és az 
annak megfelelő cselekvés eredményezhet. 

A civilizáció létezésének sok évezredes tapasztalatai alapján láthatóvá vált, hogy a gazdasági-tech-
nológiai szférának a természetben meglévő ökológiai rendszerek, vagyis a bioszféra működéséhez 
hasonló, dinamikus egyensúlyi helyzet kialakítására kell törekednie, amelyben az információk, illetve 
az anyag- és energiafolyamatok visszacsatolása révén kialakulhat egy önszabályozó mechanizmus. 

Az élővilágban az eltelt évmilliárdok alatt több krízis után „kikísérleteződött” az a módszer, amely 
alapján eldönthető, hogy a folyamatokból kiválasztásra került anyagok közül melyik, milyen módon, 
és milyen arányban fordítódjon vissza további felhasználásra vagy kerüljön ki véglegesen, azaz váljon 
hulladékká. Innen eredeztethető a tapasztalat, hogy az egyensúlyi helyzet megváltozására – egyik jel-
lemző indikátorként – a hulladékprobléma különböző megjelenési formái is figyelmeztetnek. 
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Törekednünk kell tehát arra, hogy a gazdasági tevékenységek során is minél zártabb rendszere-
ket hozzunk létre egy önszabályozó folyamat kialakítása érdekében. Ehhez meg kell találni azokat a 
módszereket, amelyekkel egy adott időben és helyzetben dönteni tudunk arról, hogy a kibocsátott 
melléktermékek milyen arányban és milyen módon kapcsolódhatnak vissza a primer folyamatokba, 
és mi történjen azzal a hányaddal, amelyet esetleg időlegesen – a műszaki vagy gazdasági feltételek 
kedvezőbbre fordulásáig – ki kell vonni a körforgásból.

A döntés alapja hasonló lehet, mint ahogy a bioszféra „dönt”, ahol az anyagok ritkaságának és visz-
szafordíthatóságának energiaszükséglete határozza meg a visszafordítás arányát – racionális alapon –, 
mivel a természetben is érvényesül az energiaveszteség minimalizálásának elve. 

A rendszerszemléletű hulladékgazdálkodási megoldások kidolgozása – az eddig leírtak értelmében 
– az információk összegyűjtésével és rendszerezésével kell, hogy kezdődjön, hiszen elegendő mennyi-
ségű és minőségű információ szükséges egy szabályozott rendszer kiépítését eredményező döntésso-
rozat elindításához. Következő lépésként meg kell határozni az információk feldolgozásának módsze-
reit. Ezt követően vissza kell csatolni az eredményeket a döntéshozók felé, hogy releváns döntés szü-
lethessen. Szükség van továbbá olyan koordináló szervezetre is, amely az információgyűjtés és -elem-
zés feladatait elvégzi és a visszacsatolást is biztosítja. Mindezen feladatok elvégzéséhez olyan informá-
ció-áramlási csatornák kialakítására és működtetésére van szükség, ahol az aktuális információ szinte 
automatikusan, a változást követően a legrövidebb időn belül a szabályozórendszeren keresztül hathat 
vissza. Szükséges továbbá azoknak – a gyakorlatban már jelenleg is alkalmazott – megoldásoknak 
a tudatosítása, amelyek a hulladékgazdálkodás rendszerszemléletű tervezéséhez és üzemeltetéséhez 
felhasználhatóak. Végül a gazdaság más területeivel való együttműködés során kínálkozó szinergikus 
hatások kihasználása és az ehhez kapcsolódó területfejlesztési vonatkozások körvonalazása érdekében 
fel kell vázolni egy olyan rendszermodellt, amely a hulladékgazdálkodási megoldások kimeneteinek 
felhasználására építve teremt lehetőséget – a fenntarthatóság biztosítása érdekében – a minél inkább 
zárt anyagáramok létrehozására. 

A disszertáció elkészítése ennek a szerkezeti logikának felel meg. A kutatás során feltárt összefüggé-
sek és eredmények alábbiakban következő összefoglalásából kitűnik, hogy az elméleti alapok felhasz-
nálásával létrehozhatók olyan gyakorlati modellek, amelyek alapján a rövid távú gazdasági és a hosszú 
távú közösségi érdekek egyaránt környezetileg is fenntartható módon kielégíthetők. 

A dolgozat bevezetését követő fejezetben az a tudatbeli változási folyamat kerül bemutatásra, amely 
ember-természet viszonyának alakulásán keresztül példázza a hulladékprobléma – és az abból fakadó 
egyéb következmények – ciklikusan visszatérő voltát, és határozza meg azokat az inflexiós pontokat, 
ahol az egyes innovatív lépéseknek és paradigmaváltásoknak köszönhetően megoldhatóvá váltak a 
katasztrofálisnak tűnő helyzetek. 

A bioszférában a törekvést az egyensúlyi állapot megőrzésére homeosztázisnak nevezzük. Az élő-
világban is képződtek hulladékok (pl.: a jelenlegi olaj- és széntelepek), viszont a folyamat és az élet 
működéséhez nélkülözhetetlen, ritka, értékes anyagokat a rendszer nem engedte veszendőbe menni, 
ezért kialakította a szükséges lebontási és visszaforgatási megoldásait. A bioszféra racionálisan, hasz-
nossági alapon „dönti el”, hogy mi az, aminek a hasznosítása energetikailag még megéri; a nagyon 
ritka anyagokat magasabb energiaáldozat árán is kinyeri, míg a gyakoriabbakat csak kis energiafel-
használással engedi visszaforgatni. Működnek természetes visszajelzési módozatok, szerves visszacsa-
tolások, melyek alapján a természetes ökoszisztémák eldöntik, hogy mi az, ami teljesen lebontódjék, 
illetve mi az, ami időlegesen deponálódjon. 

A gazdasági szférában, a hulladékgazdálkodás vonatkozásában is célszerű ezt a működési mechaniz-
must követni. Itt sem lehet az a cél, hogy mindent hasznosítsunk, hanem sokkal inkább a dinamikus 
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egyensúlyi állapot megőrzése. Tehát túlzott áldozattal, ráfordítással nem érdemes visszaforgatnunk 
anyagokat, hanem mindig egy adott „keresleti” szintet figyelembe véve kell eldönteni, hogy az inverz 
ágon mi kerüljön vissza a primer gazdaságba. Az is eldöntendő kérdés, hogy az adott anyag milyen 
módon fordítódjék vissza –

anyagában vagy esetleg energetikailag hasznosuljon. Az ökológiai rendszerekéhez hasonlóan az 
információk visszacsatolásának hatékony formáit is ki kell dolgozni, ellenkező esetben a rendszer nem 
képes eredményesen működni és a téves helyzetértékelés miatti rendszerzavar  az erőforrások indoko-
latlan túlhasználatát eredményezheti.

Ilyen helyzet állt elő az ipari forradalom utáni időszakban, amely időlegesen véget vetett az anyag- 
és energiaellátás szűkösségének, ugyanakkor nem alakult ki a gazdaságon belül az a visszacsatolási 
rendszer, amely a túltermelést – ezáltal az erőforrások túlhasználatát – megakadályozta volna. Ebben 
a korban a technológia fejlődésével egyidejűleg nem változott az emberek tudata abban a vonatko-
zásban, hogy a természeti erőforrások korlátlanul állnak rendelkezésre, továbbá hogy a technológiai 
fejlesztések képesek minden problémát megoldani. Fokozódott az erőforrások pazarlása, amely folya-
mat a II. Világháború utáni időszakban minden addigihoz képest jelentősebb méreteket öltött. Csak 
az 1970-es évektől időről-időre ismétlődő energia- és nyersanyagválságok – amelyek mindig együtt 
jártak a pénzügyi válságokkal is – döbbentették rá a gazdasági élet szereplőit arra, hogy az erőforrások 
végesek. Ezen időre tehető a környezetszennyezés és az abból fakadó veszélyek sokaságának tudato-
sulása is. Mindezen felismerések újra az erőforrásokkal való takarékoskodás felé kényszeríttették a 
gazdasági és társadalmi szereplőket. Szükségessé vált egy olyan módszer kialakítása, amely a rövid távú 
gazdasági célok és a hosszú távú közösségi érdekek egyidejű érvényesítését egyaránt lehetővé teszi.

A harmadik fejezetben egy olyan elméleti összefüggés leírása történik meg, amely a környezet- és 
hulladékgazdálkodáson belül a rendszerszemlélet érvényesítésének jelentőségét hangsúlyozza. Az 
elméleti kutatás alapjául az a tény szolgált, miszerint az emberi közösségek – a technikai fejlődés ered-
ményeként – az erőforrások egyre növekvő hányada fölött rendelkeznek, és ez indokolttá teszi a rend-
szerszemléletű megközelítés alkalmazását.

A hulladékgazdálkodás minősége és módja jelentősen meghatározza a környezetterhelés mértékét, 
így az e területen történő összefüggések feltárása és azokból következtetések megállapítása fontos 
kutatási tevékenység. Ennek megfelelően először azt kell elemezni, hogy milyen információk szüksé-
gesek a hulladékgazdálkodás rendszerszemléletű tervezéséhez annak érdekében, hogy helyi speciali-
tásokat figyelembe vevő technológia kialakítása történhessen meg. 

Megállapításra került, hogy a hulladékanalízis elvégzése, valamint a gazdaságosság-számítás elen-
gedhetetlen az optimális rendszer megtervezéséhez. További fontos tanulság az, hogy a hazai szab-
ványban szereplő hulladékanalízis eredményei önmagukban nem elegendőek egy komplex, helyi sajá-
tosságot is figyelembe vevő hulladékgazdálkodási rendszer technológiájának megtervezéséhez. Ebből 
következően a tervezési igényeknek megfelelően további vizsgálatok elvégzése válik indokolttá, amely 
javaslatok a 4. fejezet első esettanulmányában részletesen leírásra kerültek. 

A hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése során a technológia megválasztásának tényszerű 
kérdése, hogy vajon milyen ráfordítással érdemes a további hasznosításra szánt anyagokat kinyerni a 
hulladékból? Ennek eldöntése a következő összefüggés alapján történhet meg: a begyűjtési-szállítási, 
előkészítési és továbbszállítási költség együttesen legyen kevesebb, mint a folyamatosan változó világ-
piaci ár és az elnyerhető szubvenciók összege.

Fontos azonban megjegyezni, hogy míg az ásványvagyon-gazdálkodás esetében a kitermelés gazda-
ságossága elsősorban a nyersanyag világpiaci árának függvénye, addig a hulladékgazdálkodás tekinte-
tében a szubvenciókon és szankciókon keresztüli állami beavatkozás is nagyban befolyásolja azt, hogy 
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a hulladékkezelés mely technológiái és azok milyen mélységig történő alkalmazása eredményeznek 
költséghatékony működést. 

A gazdaságossági-számítás, mint a tervezést – és a későbbi üzemeltetést – segítő információforrás 
vonatkozásában arra a következtetésre juthatunk, hogy a  hulladékgazdálkodás területén is kerüljön 
alkalmazásra a nyersanyag- és ásványvagyon-gazdálkodás esetén már hosszú ideje bevett gyakorlat-
ként működő műrevalósági számításhoz hasonló funkciójú számítás. A módszer alkalmazása termé-
szetesen az analógiák ellenére a települési szilárdhulladék gazdálkodásra jellemző speciális sajátossá-
gok figyelembevételével történhet meg, tehát a kötelezően végzendő és igénybe veendő közszolgál-
tatási törvényi előírásoknak teljesülniük kell. A hulladékgazdálkodás esetén ez a folyamat egy költ-
ség-haszon elemzést jelenthet, mely – a nyersanyag-gazdálkodástól eltérően – nem a kitermelhetőség 
eldöntéséhez, hanem a különféle kötelezettségeknek leggazdaságosabban megfelelni tudó üzemel-
tetési módszer megválasztásához jelenthet hathatós segítséget. A költség-haszon elemzés gyakorlati 
megvalósítását a 4. fejezetben található harmadik esettanulmány mutatja be.

A módszer alkalmazhatóságának fontos kérdése, hogy milyen jogi és szervezeti feltételrendszer 
jelenthet optimális hátteret egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához és üzemel-
tetéséhez. 

A jelenlegi jogi szabályozási háttér, és az aktuálisan érvényes szabályozók jelentősen megnehezítik a 
regionális környezetvédelmi infrastruktúra-beruházások megvalósítását, és a tulajdonosként érintett 
önkormányzatok számára az üzemeltetést végző szolgáltató kiválasztását. Megoldás lehet azonban, 
ha a regionális szolgáltatási területen található önkormányzatok létrehoznak egy jogi személyiségű 
önkormányzati társulást, és e társulás szerez – pl. tőkeemeléssel – tulajdonrészt a szolgáltatásra kije-
lölni kívánt üzleti szervezetben. 

Az aktuális jogi szabályozás kínálta lehetőségek között tehát rendeződhet a regionális hulladék-
gazdálkodási rendszerek üzemeltetése, de megoldandó probléma még, milyen módon történhet a 
beruházás és az üzemeltetés során érintett, gyakran ellenérdekelt felek szempontjainak, valamint a  
közszféra és az üzleti szervezetek eltérő „stílusának” az összehangolása és egyeztetése a kívánt cél eléré-
se érdekében. A megoldást egy olyan koordinációs rendszer jelentheti, amely a regionális környezet-
védelmi, illetve az egyéb infrastruktúra-fejlesztési beruházások esetén igénybe vehető, és így segítséget 
nyújthat az optimális állapot eléréséhez. 

A modell megalkotásakor arra kellett tekintettel lenni, hogy a sikeres szabályozás azon alapulhat, 
hogy a rendszer minden tartósabb résztvevőjének egyértelmű legyen a szerepe, és álljon rendelkezésé-
re egy megfelelő információs csatorna abban a viszonyrendszerben, amelyben az érdekeit érvényesíte-
ni kívánja. Ha az érdekek egyeztetése és koordinációja a megfelelő módon történik, akkor kialakulhat 
az egyensúlyi helyzet. Mindehhez lényeges szempont, hogy legyen egy olyan szereplő a rendszerben, 
amely egyaránt képes a hosszú távú közösségi szempontokat, valamint a rövid távú gazdasági érdeke-
ket megérteni, és ezáltal mintegy átjárhatóságot tud biztosítani az egymással nehezen kommunikálni 
képes felek között - mint pl. a közigazgatási és a vállalkozói szféra -, megteremtve az egyensúly és össz-
hang kialakításának feltételeit. Erre a szerepre azonban a települési önkormányzatok és azok társulásai 
nem alkalmasak, mivel a közigazgatásban dolgozó szakemberek kompetenciái és feladatai nem fedik 
– és nem is fedhetik – maradéktalanul a mindennapi gyakorlathoz szükséges igényeket, továbbá a 
közigazgatás belső működéséből adódó rugalmatlanság is gátolja a folyamatosan és gyorsan változó 
piaci helyzetekre való reagálást.

Ezért a koordináló szervezet egy olyan speciális üzleti szervezet lehet, amely a gazdasági társaságok 
szabályai szerint, piaci viszonyok között tevékenykedik, de a helyi önkormányzat/ok tulajdonában 
áll. Ezért kénytelen megtanulni a közszféra sajátos működési szisztémáját és nem elsősorban a profit-
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maximalizálás, hanem a közösség által fontosnak tartott érdekek kiszolgálása vezérli. Így katalizáló, 
koordináló és kontrolláló szerepet játszhat a különböző résztvevők érdekei között az optimális ered-
mény elérése érdekében.

A koordinációs szervezet tevékenységének szabályozómechanizmusa az öko-marketing eszköz-
rendszerén alapul. Az öko-marketing olyan környezettudatos etikai elveken nyugvó módszer, amely a 
marketing teljes tudományos és gyakorlati eszköztárát felhasználva azon munkálkodik, hogy az öko-
nómia dinamikusan növekvő világa átalakuljon egy intelligens, önszabályozó rendszerré, ahol a folya-
matok visszacsatolása révén elsősorban koordinatív eszközökkel határozza meg azok belső korlátait, 
törekedve ezzel az ökológiai rendszerek önfenntartó szintjének elérésére, megelőzve az esetlegesen 
bekövetkező, és/vagy elháríthatatlan külső hatásokat. 

A koordinációs modell és az öko-marketing eszközrendszerének együttes alkalmazásával a megha-
tározó közgazdasági elméletek – a klasszikus, a keynesi és a (neo)liberális elképzelés – részben össze-
egyeztethetővé válnak, de nem makro, hanem mezoszinten, vagyis egy régió vagy (kis)térség gazda-
ságpolitikai jövőképében.

Az elméleti kutatás összefoglalásaként megállapítható, hogy a koordinációs modell segítségével 
megoldható a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetőjével szemben állított jogszabályi 
követelményeknek való megfelelés, és egyben kielégíthetőek a versenyképességi, valamint közösségi 
igények, amelyek a környezeti fenntarthatóságot és a gazdasági érdekeket egyaránt szolgálják. Létrejö-
het tehát egy olyan konstrukció, amely egy interaktív és iteratív folyamat eredményeként képes lehet 
megvalósítani a társadalom gazdasági és környezetmegóvási érdekei közti optimumot.

A 4. fejezetben található esettanulmányok azt példázzák, hogy a 3. fejezetben tárgyalt elméleti ösz-
szefüggések egyrészt releváns módon átültethetők a gyakorlati alkalmazások területére, másrészt az 
ismertetett módszerek a komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése során olyan 
segédeszközül szolgálnak, amelyek az optimális tervezési és működtetési eredmények eléréséhez nél-
külözhetetlenek.

Az első esettanulmány a jelenleg érvényes nemzeti szabványban előírt hulladékanalízis – mint infor-
mációgyűjtési metódus – módszerét gondolja újra, célzottan a regionális rendszerek tervezését segítő 
információigény szempontjából. A példa alapján megfogalmazható fő következtetés, hogy abban az 
esetben, ha egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer tervezéséhez használt hulladékanalízis csakis 
a szabványban előírt részletességgel kerül elvégzésre, nem biztos, hogy elegendő információ áll rendel-
kezésre a leghatékonyabb – azaz optimális – technológiai sor kidolgozásához. 

Mindezek alapján a hulladékanalízis - mint a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek tervezését 
segítő módszer - tekintetében megállapítható, hogy e vizsgálat a nyersanyag-gazdálkodás és a techno-
lógiai tervezés egyik meghatározó alapja kell, hogy legyen. Annak érdekében azonban, hogy a terve-
zés során felmerülő döntésekhez megfelelő alapot szolgáltathasson, részletesebb vizsgálatra van szük-
ség, mint amit a vonatkozó szabványban1 foglalt módszertan előír. A részletesebb vizsgálatot azonban 
jelenleg a beruházást előkészítő szervezetnek kell és érdemes is felvállalnia, mert ezen információk 
hiányában csak költségesebb, esetleg indokolatlan vagy hiányzó elemeket tartalmazó technológiai sor 
jöhet létre.

A második esettanulmány bemutatja, hogy a kereskedelmi és fogyasztási szokások megváltozásá-
nak eredményeként az egyre növekvő arányú elsődleges csomagolóanyagok szelektív gyűjtése nagyon 
fontos feladat, mivel így komoly megtakarítások érhetők el a depótérfogat tekintetében, viszont míg 
e tevékenységből az üzemeltetőnek vesztesége származik, addig a hulladéklerakó élettartamának 

1  MSZ 21420-29:2005
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meghosszabbítása és a beruházási költségmegtakarítás jelentős előnyt nyújt az önkormányzatok és 
az állam számára. Tehát a jelenlegi szabályozási rendszerben a hosszú távú környezetvédelmi szem-
pontokat is figyelembe vevő hulladékgazdálkodást folytató vállalkozások versenyhátrányba kerülnek 
azokkal a cégekkel szemben, melyek a hulladékok kezelését alacsonyabb szolgáltatási szinten oldják 
meg, és nem építenek ki megfelelő szelektív hulladékgyűjtési rendszert. A megoldás egyik módja az 
lehet, ha ebből az extern haszonból a kormányzat – szubvenciók útján –visszajuttat a cégek számára 
is, és így azok tevékenysége ezáltal gazdaságossá válhat.

A fent vázolt probléma megoldásának másik módja az, ha a szabályozási rendszer a gyűjtési mód 
gazdaságosabbá tétele irányába hat. Ennek megvalósítása lehet például az egyutas betétdíjas rendszer 
bevezetése, mely eljárásnak köszönhetően a lakosság ösztönzöttebbé válik a hasznosítható másod-
nyersanyagok visszavitelében. Ily módon a közszolgáltató mentesül a szelektív gyűjtés legköltségesebb 
szakaszától a lakosság önkéntes visszagyűjtési tevékenységének köszönhetően, és az átvételi pontok-
tól már gazdaságosan végezheti a további szállítási és feldolgozási folyamatokat. Ezen kívül az, hogy 
a korábban átalányjelleggel közszolgáltatási díjba épített szelektívhulladék-gyűjtési többletköltség 
most a termék árához kapcsolódik, sokkal jobban megfelel a hulladékkeletkezés csökkentés és tár-
sadalmi igazságosság elveinek, mivel az fizet többet, aki többet fogyaszt, hiszen a többletfogyasztás 
nyilvánvaló következménye a több hulladék. 

Összegezve tehát megállapíthatjuk, hogy a vállalati működés gazdaságossága szempontjából ugyan 
kulcskérdés az extern hasznok és költségek piaci alapon történő visszaépítése a kiadások, illetve a bevéte-
lek közé, de vizsgálni kell új, alternatív megoldások bevezethetőségét a begyűjtési költségek csökkentésé-
re, ezzel is ösztönözve a lakosságot a szelektív gyűjtésre az összhasznosság szem előtt tartásával. 

A harmadik esettanulmány azt példázza, hogy az ásványvagyon-gazdálkodás elméleti alapjain 
létrehozható egy olyan több célból is hasznosítható számítási modell, amely alkalmas lehet annak 
eldöntésére, hogy a települési szilárdhulladékokból technológiailag kinyerhető anyagokat érdemes-e 
szelektíven gyűjteni, illetve milyen további előkészítési műveletekre van szükség az értékesíthetőség 
érdekében. E számítási mód a különbözőségek ellenére párhuzamba állítható a primer nyersanyagok 
műrevalósági határának számítási metódusával, valamint az eljárástechnikában használt kihozatali 
arányok vizsgálatával. A kidolgozott megközelítés segítségével megválaszolható az a kérdés is, hogy 
egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer esetén mikor, milyen anyagok kitermelése gazdaságos. 

Az esettanulmányban részletezett konkrét adatokkal kalkuláló gazdaságossági számítás ugyanak-
kor rámutat arra a tényre is, hogy abban az esetben, ha egy hulladékgazdálkodási projekt nem részesül 
uniós vagy állami támogatásban, akkor a hulladékkezelési eljárások bonyolultsága, összetettsége olyan 
mértékű beruházási igénnyel párosul, melyet a szolgáltatók még a díjak jelentős emelése mellett sem 
tudnak kigazdálkodni. Ezeket a beruházásokat azonban még fenn is kell tartani és működtetni, így 
a beruházási és üzemeltetési költségek együttesen már olyan összeget tesznek ki, melyet a hulladék-
szállításból és kezelésből, valamint a másodnyersanyag és energiaértékesítésből származó bevételek 
sem képesek kompenzálni.

A jelenleg hatályos magyarországi és uniós szabályozások szerint a lakosság terhelhetőségéhez és a 
gazdasági lehetőségekhez igazodó hulladékgazdálkodási rendszer csak támogatással valósítható meg, 
mely viszont – figyelembe véve a jelentkező makrogazdasági előnyöket (tehát az extern hasznokat) 
– önmagában össztársadalmi szinten megtérül. A támogatásokkal tulajdonképpen az extern hasz-
nok internalizálttá tehetők, és valójában csak így lehet reálisan mérlegelni egy projekt hasznosságát. 
Természetesen a támogatás mértékét egy alapos és átfogó költség-haszon elemzés alapján lehet meg-
határozni, de mint látható, ennek jelentősége meghatározó a Magyarországon megvalósuló hulladék-
gazdálkodás rendszerének minőségét illetően.
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Az 5. fejezetben annak a fenntartható fejlődés elvei alapján szerveződő regionális hulladékgazdál-
kodási mintaprogramnak a részletes bemutatása történik, amely abban az esetben hozható létre, ha 
már egyrészt rendelkezésre áll a lehetséges kimenetek további felhasználását támogató komplex hul-
ladékgazdálkodási rendszer, másrészt pontos számítások készültek a gazdaságos kitermelésre vonat-
kozóan. 

A rendszermodellben megfogalmazott összefüggések kiindulópontja arra a –  hulladékgazdálko-
dás jelenlegi feltételrendszerét alakító – szemléletbeli változásra vezethető vissza, amely a hulladékok 
lehetőség szerinti minél szélesebb körű és sokoldalúbb hasznosítását célozza. Ennek megfelelően az 
újonnan kialakítandó hulladékgazdálkodási rendszereknél újra kell gondolni a hulladékkezelés aktu-
ális feladatait, immáron a folyamatosan változó társadalmi-gazdasági viszonyok figyelembevételével, 
amelyek az anyagok újrahasznosítása irányába hatnak. 

A komplex hulladékgazdálkodási rendszerektől alapkövetelmény, hogy mindenkor a jogszabályi 
előírások maradéktalan betartásával és a lehető legmagasabb műszaki szinten működjenek. 

Ezen túlmenően – a keletkező kimenetek és azok egyéb gazdasági folyamatokba, mint bemenetek 
becsatolásával – a hulladékgazdálkodási rendszer alapját képezheti egy regionális rendszerszemléletű 
településüzemeltetési és fejlesztési modell kialakításának is. Ehhez hasonlóan , a rendszermodellben 
ismertetett egyéb technológiai megoldások alkalmazásával, a lehetséges szinergikus hatások kihasz-
nálásával elérhető egy adott település vagy településcsoport igényeinek kielégítése a helyben rendel-
kezésre álló erőforrások felhasználásával. E megoldás eredményeként a településüzemeltetés területén 
kínálkozó lehetséges szinergiákat kihasználó települések vagy régiók összességében kedvezőbb díjté-
telű közszolgáltatásokat biztosíthatnak, ennek köszönhetően a termelői szektor beruházásai számára 
is vonzóbb helyszínt jelenthetnek. A rendszerszemléletű megközelítés tehát versenyelőnyt, az ebből 
fakadó gazdaságélénkülés pedig hosszú távú előnyöket biztosíthat egy település vagy akár egy régió 
számára is. Hozzátehetjük, ha mindezek a fejlesztések kutatási tevékenységet is magukba foglalnak, 
megfelelő oktatási, képzési háttérrel nagymértékben elősegíthetik a több hozzáadott értéket produ-
káló és a helyhez sokkal jobban kötődő, tudásalapú gazdaság kialakulását. 

Zárógondolatként meg kívánom jegyezni – bár ez már túlmutat a jelen dolgozat keretein, inkább a 
jövőkutatás területéhez tartozó megállapítás –, hogy véleményem szerint a régiók szintjén kialakuló 
vertikális és horizontális, de egymáshoz is kapcsolódó hálózatok, klaszterek eredményezhetik a jövő-
ben egy egész kontinensre vagy akár a Föld egészére kiterjedő „emberi” homeosztázis kialakulását, 
amely kedvező esetben vagy része lesz a bioszférának, vagy pedig speciális egymásrautaltsági, tehát 
szimbiotikus kapcsolatban fog vele állni.
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1. számú melléklet

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozás általi meghatározottságai

A 2000-2006 közötti időszak a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás meghatározó fejlődését hozta, 
amely egyúttal jelentősen megnövelte a helyi önkormányzatokra háruló feladatokat és felelősséget. A 
települési önkormányzatoknak fel kellett ismerni, hogy a megnövekedett jogi-, szakmai-, gazdasági 
követelményeknek csak közös összefogással tudnak eleget tenni, ezért országszerte sorra szerveződ-
tek a regionális hulladékgazdálkodási programok. E programok elsődleges célja, hogy az adott térség 
önkormányzatait hozzásegítse egy gazdaságosan működtethető, a hazai és Uniós követelményeknek 
is megfelelő hulladékgazdálkodást biztosító közszolgáltatás kialakításhoz. A célok eléréshez azonban 
messzemenően figyelembe kell venni azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák mind nemzetközi, 
mind hazai szinten a hulladékgazdálkodás feladatrendszerét.

A hulladékgazdálkodási feladatok Európai Uniós jogszabályi környezete

Az Európai Unió az 1975-ös Hulladék Keretirányelv megjelenése óta szabályozza a hulladékgazdál-
kodás témakörét. Az Uniós szabályozás a hulladékgazdálkodás három területére terjed ki: ártalmatla-
nítás, szállítás, egyes speciális hulladékáramok kezelése. Az Unió hulladékgazdálkodási szabályozási 
rendszerét a lakosságnál keletkező települési hulladékok vonatkozásában, következő ábrában foglal-
ható össze.

A közeljövőben kialakításra kerülő hulladékgazdálkodási rendszereknél hulladékártalmatlanításra, 
illetve hulladékok szállítására vonatkozó előírások figyelembe vétele alapvetően fontos, mivel ezek 
teljesítése önkormányzati hatáskörbe tartozik. Különös figyelmet fordítva az 1999/31 EK direktíva 
szerves hulladékra vonatkozó előírásaira, amelynek értelmében a hulladéklerakókba kerülő, biológiai-
lag lebontható települési hulladék mennyiségének az 1995 évihez viszonyítva az alábbi csökkentését 
kell elérni:

1.) 75 tömegszázalékra csökkentés: 2006-ra
2.)  50 tömegszázalékra csökkentés: 2009-re
3.)  35 tömegszázalékra csökkentés: 2016-ra

Az egyes energetikai hasznosítási alternatívák kidolgozásánál a hulladék égetéséről szóló irányelv 
útmutatásai szolgálnak alapul.

Magyarországon a speciális hulladékáramok kezelésére a gyártói felelősségen alapuló rendszerek 
épültek ki, azonban a regionális hulladékgazdálkodási programoknak olyan infrastruktúrát kell kiala-
kítaniuk, amelyek lehetőséget biztosítanak a lakosság számára ezen hulladékok megfelelő elhelyezésé-
re, hozzájárulva az Uniós előírások érvényre juttatásához.

Mindezen elvárásoknak való megfelelés szempontjából a kulcsszereplő a települési önkormányzat, 
mivel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása számos jogforrás alapján reá hárul.
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Kiss Tibor: Rendszerszemlélet és fenntarthatóság 
a települési szilárdhulladék-gazdálkodásban 

1. számú melléklet 

ii

HULLADÉKOK
ÁRTALMATLANÍTÁSA:

Lerakás

A Tanács 
1999/31/EK irányelve 
(1999. április 26.) a 
hulladéklerakókról

Hulladékégetés,
energetikai
hasznosítás

Az Európai 
Parlament és a Tanács 
2000/76/EK irányelve 
(2000.december 4.) a 
hulladékok égetésér l

Az Európai 
Parlament és a Tanács 
2001/80/EK irányelve 
(2001. október 23.) a 
nagy
tüzel berendezésekb
l származó egyes 
szennyez  anyagok 
leveg be történ
kibocsátásának 
korlátozásáról.

A Tanács 
1999/13/EK irányelve 
(1999. március 11.) a 
szerves oldószerek 
egyes
tevékenységeknél és 
berendezésekben
történ  felhasználása 
során keletkez
illékony szerves 
vegyületek
kibocsátásának 
korlátozásáról.

SPECIÁLIS HULLADÉKÁRAMOK 
KEZELÉSE:

Csomagolási hulladék 

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK 
irányelve (2004. február 11.) a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 
módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK 
irányelve (2005. március 9.) a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 
módosításáról

Veszélyes hulladékok 

A Tanács 91/689/EGK irányelve(1991. december 
12.)  a veszélyes hulladékokról 

Elektromos, elektronikai hulladék 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/EK 
irányelve (2003. január 27.) egyes veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról
 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK 
irányelve (2003. január 27.) az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/108/EK 
irányelve (2003. december 8.) az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
2002/96/EK irányelv módosításáról 

Akkumulátorok, elemek 

A Tanács irányelve (1991. március 18.) az 
egyes veszélyes anyagokat tartalmazó 
szárazelemekr l és akkumulátorokról 
A Bizottság 93/86/EGK irányelve (1993. 
október 4.) az egyes veszélyes anyagokat 
tartalmazó szárazelemekr l és 
akkumulátorokról szóló 91/157/EGK tanácsi 
irányelvnek a m szaki fejl déshez történ
hozzáigazításáról
A Bizottság 98/101/EK irányelve 
(1998. december 22.) az egyes veszélyes 
anyagokat tartalmazó szárazelemekr l és 
akkumulátorokról szóló 91/157/EGK tanácsi 
irányelvnek a m szaki fejl déshez történ
hozzáigazításáról.

HULLADÉKOK
SZÁLLÍTÁSA

A Tanács 
259/93/EGK
Rendelete (1993. 
február 1.) az 
Európai Közösségen 
belüli, az oda 
irányuló és az onnan 
kifelé történ
hulladékszállítás
felügyeletér l és 
ellen rzésér l.

Hulladék keretirányelv: 
75/442/EGK irányelv módosítva a Tanács 

91/156/EGK irányelvével (1991. március 18.)



���

A hulladékgazdálkodási tevékenység aktuális alapelvei

A hulladékgazdálkodás új kihívásairól való gondolkodás során a gazdasági és fejlesztési vonatkozáso-
kon túl immáron elkerülhetetlenül figyelmet kell fordítani a 75/442/EGK Hulladék Keretirányelv és 
az EU hulladékgazdálkodási stratégia1 alapelveire is, melyek kiemelt szerepet játszanak a tervezési folya-
matban, és az alábbiak szerint foglalhatók össze:

•	 A természet és a természeti erőforrások védelme érdekében minimalizálni kell a hulladékképző-
dést, illetve ahol lehet, el kell kerülni (megelőzés elve).

•	 Biztosítani kell az emberi egészségre és a környezetre való káros hatások csökkentését, kivált-
képpen csökkenteni kell a hulladékban található veszélyes anyagokat az elővigyázatosság elve 
alapján.

•	 Biztosítani kell, hogy azok, akik hulladékot képeznek vagy szennyezik a környezetet a szennye-
ző fizet elvvel, illetve a termelői felelősség elvével összhangban tetteik teljes költségét megtérít-
sék.

•	 Integrált és a szükséges kívánalmaknak megfelelő hulladékártalmatlanítási létesítmény-hálózat 
kialakításával a közelség és az önellátás elvén alapuló, a szükséges kívánalmaknak megfelelő inf-
rastruktúra létrehozása.

A hulladékgazdálkodási műveletek hierarchiája

Az alapelvek mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a hulladékgazdálkodási műveletek hierarchiájára 
is, amely mint prioritási sorrend egyben meghatározza a cselekvések egymáshoz való viszonyát, vagyis 
azt, hogy csak akkor lehet a sorrendben később szereplő megoldást választani, ha az előző lépcsőben 
több megoldási lehetőség már nincs. A prioritási sorrend érvényesítése a jogszabályok előírásai sze-
rint a gazdálkodó szervezet feladata. Ahhoz, hogy a hulladékképződés megelőzhető legyen, valamint 
a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell része-
síteni: 

•	 az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását; 
•	 az anyagnak, illetőleg a hulladéknak a termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását; 
•	 a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot és szennyező anyagot eredményező termékek előállítá-

sát; 
•	 a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását.

A hulladékban rejlő anyag és energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék legnagyobb 
arányú ismételt felhasználására, a nyersanyagoknak hulladékkal történő helyettesítésére, valamint - ha 
ezek nem megoldhatóak – a hulladék energiahordozóként való felhasználására2. 

A vonatkozó hazai szabályozás tekintetében fontos megjegyezni, hogy a hulladékgazdálkodás 
stratégiai célkitűzéseinek és alapelveinek érvényesítése érdekében a hulladékgazdálkodási törvény a 
hulladékgazdálkodási tervkészítés jogintézményének bevezetéséről, valamint – a Nemzeti Környe-
zetvédelmi Program (NKP) részeként – az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) elkészíté-
séről is rendelkezett. A korszerű hulladékgazdálkodás kialakítása érdekében a 110/2002. (XII.12.) 
országgyűlési határozattal kihirdetett Országos Hulladékgazdálkodási Terv meghatározza a hulla-

1 Bizottsági közlemény a Hulladékgazdálkodási Stratégia felülvizsgálatáról COM(96) 399 végleges. A Tanács állásfoglalása (1997. feb-
ruár 24.) a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról

2 Forrás: KvVM (http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/hulladekgazdalkodas/hulladekgazdalkodas.html 2006.10.20.)
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dékgazdálkodás terén 2002-2008. között elérendő célokat, valamint a kitűzött célok elérését szol-
gáló országos szintű programokat és intézkedéseket.

Az OHT által kitűzött alapvető feladat a hulladékgazdálkodási szabályozó rendszer kiteljesítése, a 
követelményrendszer rögzítése. Az OHT céljai között szerepel továbbá a hulladékgazdálkodási fel-
adatok megvalósításához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása, az intézmény-
rendszer fejlesztése, valamint az ismeretterjesztés, szemléletformálás, tájékoztatás, az oktatás, képzés, 
kutatás-fejlesztés tökéletesítése. 

Az OHT-ban – az uniós normákkal összhangban –, a teljesség igénye nélkül szerepelnek az alábbi, 
a hulladékgazdálkodás teljes területét érintő célkitűzések: 

•	 a képződő hulladék mennyiségének csökkentése a hulladékszegény technológiák, újrahasznál-
ható termékek bevezetésével;

•	 a hulladékhasznosítás kiterjesztése, az arra vonatkozó műszaki követelményrendszer megalko-
tása;

•	 a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése, a nem megfelelő lerakók bezárása 
vagy korszerűsítése;

•	 a hasznosítható hulladék eltérítése a hulladéklerakással való kezeléstől;
•	 a nem megfelelő hulladékégető berendezések bezárása vagy felújítása. 

A kiemelten kezelendő hulladékáramok esetében ezen általános szabályok mellett kidolgozásra 
kerültek, illetve kerülnek, az anyagspecifikus kezelési szabályok, és intézkedések történnek a tovább-
hasznosítás feltételeinek megteremtésére is. 

A fenti átfogó, valamint a különböző hulladékáramokra vonatkozó részletes célok elérését - hul-
ladék eredetére, kezelési rendszerére, illetve anyagi tulajdonságaira tekintettel - a kialakított prog-
ramokon keresztül lehet biztosítani. Az OHT-ban szereplő 2003-2008. közötti időszakra az alábbi 
intézkedések, programok kerülnek kidolgozásra 

•	 az iparban, kereskedelemben, szolgáltatásban keletkező nem veszélyes hulladékokra;
•	 a mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékokra, biomasszára; 
•	 a települési hulladékokra; 
•	 az inert hulladékokra; 
•	 a veszélyes hulladékokra; 
•	 a kiemelt anyag-és hulladékáramokra. 

A hulladékgazdálkodás problémáinak teljes körű megoldása érdekében, az említett programok-
ban nem szervezhető intézkedések külön kerülnek kidolgozásra (pl. a biológiailag lebontható szerves 
hulladékok kezelésének országos programja, az illegális hulladéklerakás, hulladékelhagyás megszün-
tetését célzó program, a hulladéklerakók rekultivációs terve, szelektív hulladékgyűjtés országos prog-
ramja)3.

A korábban röviden összefoglalt, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó nemzetközi és hazai szabá-
lyozás szempontjai, elvei és prioritásai a jelenlegi hazai települési szilárdhulladék kezelési megoldások-
ban, illetve rendszerekben teljes valójukban még nem érvényesülnek. Ugyanakkor az új elvárásoknak 
megfelelő rendszerek kialakítása érdekében elkerülhetetlen olyan megoldás kidolgozása, amely egy-
részt megfelel a vonatkozó elvárásoknak, másrészt alkalmas arra, hogy a hazai társadalmi-gazdasági 
közegben hatékonyan és gazdaságilag racionálisan üzemeltethető rendszerként működjön. 

3  Forrás: KvVM (http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/hulladekgazdalkodas/hulladekgazdalkodas.html 2006.10.20.)
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A települési önkormányzatok és a közszolgáltatók 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai

A települési önkormányzatok, és a hulladékkezelést végző közszolgáltatók feladatait a következő jog-
források rögzítik:

• 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, (Ötv.)
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, (Kvt.)
• 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, (Hgt.)
• 22/2001. környezetvédelmi miniszteri rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók 

lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről
• 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesít-

mények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
• 126/2003. (VIII. 15.) korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követel-

ményéről
• 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megálla-

pításának részletes szakmai szabályairól;
• 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzé-

sének feltételeiről;
• 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről;
• 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a köz-

szolgáltatási szerződésről;
• 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesít-

mények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól.
Ezeknek a jogforrásoknak a rendelkezéseit figyelembe véve az önkormányzatok hulladékgazdálko-

dással kapcsolatos feladata kettős:
• egyrészt biztosítaniuk kell a helyi közszolgáltatást, vagyis közigazgatási területükön a hulla-

dékkezelési közszolgáltatás megszervezését, valamint annak üzemeltetését, biztosítaniuk kell 
továbbá a közterület-felügyelet fenntartását, a közterület tisztántartását, és mindezeket a hulla-
dékgazdálkodásról szóló helyi rendeletben kell szabályozniuk;

• másrészt gondoskodniuk kell a helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítéséről, a terv megva-
lósításához szükséges hulladékgazdálkodási beruházásokról, fejlesztésekről és dönteniük kell 
arról, hogy egyedül vagy önkormányzati társulást létrehozva kívánnak megfelelni a jogszabályi 
követelményeknek. További feladatuk a hulladékkezelési létesítmények helyének kijelölése, a 
hulladéklerakók felülvizsgálata, a településen lévő illegális lerakók felszámolása.

A közszolgáltatási feladatokat az e célból létrehozott, vagy megbízott más gazdálkodó szervezetek, 
illetve költségvetési szervek végzik. Az Ötv. 9.§ (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a közszol-
gáltatások ellátásáról való gondoskodási kötelezettség, vagy önként vállalt feladat teljesítése céljából, 
önkormányzati költségvetési szervet; 1993. december 31-éig vállalatot, ezt követően gazdasági társa-
ságot, szövetkezetet; más szervezetet (pl. kht., közalapítvány) hozhat létre.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szolgáltató által ellátandó feladat, 
• a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése az önkormányzati rendelet-

ben előírt módon, a környezetvédelmi előírások megtartása mellett,
• a hulladék elszállítása a hulladékkezelő telepre,
• a települési hulladék kezelése, a kezelő létesítmény üzemeltetése,
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• a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása,
• a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolás készítése.

Az Európai Unió előírásait figyelembe véve a települési szilárd hulladékkezelési kötelezettség ellá-
tásának részleteit a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) szabályozza. A tör-
vény értelmében a települési önkormányzatok 2003. január 1-ig voltak kötelesek a települési szilárd 
hulladék kezelésére közszolgáltatást szervezni, amelynek legalább a hulladék ingatlantulajdonosoktól 
történő begyűjtésére és ártalmatlanítására ki kell terjednie. Az alapellátás biztosítása mellett az önkor-
mányzat saját hatáskörben dönthet arról, hogy a hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtését 
is megoldja-e, és ha igen, mely hulladék összetevőkre és milyen begyűjtési módszerekkel történik ez. 
A törvény előírja az ingatlantulajdonosok részére a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételét 
és a „szennyező fizet” elv alapján a szolgáltatás költségeinek arányos megfizetését. A törvényi kötele-
zettség végrehajtásának részletszabályait a következő rendeletek határozzák meg:

Az EU hulladékgazdálkodási Acquis-ban foglalt jogforrásainak harmonizációja során további, a 
települési hulladékgazdálkodást is érintő jogszabályok kerültek kiadásra:

• 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részle-
tes szabályairól (94/62/EK);

• 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követel-
ményeiről (2006/12/EK);

• 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak 
visszavételéről (2002/96/EK);

• 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételé-
ről (91/157/EGK);

• 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési 
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről (2000/76/EK);

• 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsola-
tos egyes szabályokról és feltételekről (1999/31/EK);

• 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki köve-
telményeiről.
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2. számú melléklet

Anyagmérleg
100 kg átlagos összetételű hulladékból az alábbi kihozatal várható:
• 17 kg értékesíthető másodnyersanyag - amely mennyiség a következők szerint oszlik el az egyes 

anyagtípusok között: 
- 11-13 kg papír,
- 2-3 kg műanyag,
- 2-3 kg fém;

• 14 kg hulladékból származtatott tüzelőanyag;
• 24 kg szervetlen hulladék (lerakásra, esetleg egy része hasznosításra);
• 45 kg komposztálható és/vagy fermentálható bomló szerves hulladék.

Egy lakásra jutó energiaerdő-ültetvény területe:
1 lakás átlagos fűtési hőigénye: 27.000 kWh
Átlagos család melegvíz igénye: 1.500 kWh

Faapríték energiatartalma 3900 kWh/t
Faigény (85%-os hatásfok mellett) 8,61 (23,25 m3)
Energiaerdő ültetvény éves hozama 22 t/ha/év
Vágásforgó 3 év

Szükséges terület 0,4 ha/lakás, éves letermelés 0,133 ha
1	háztartás	által	termelt	komposzt	mennyisége
• települési szilárd hulladék és szennyvíziszap (ipari, közületi hulladékkal együtt) 530 kg/fő/év
• anyagában hasznosítva 80 kg/fő/év
• lerakásra kerül 120 kg/fő/év
• égetésre kerül (könnyű frakció) 40 kg/fő/év
• keletkező komposzt mennyisége 210 kg/fő (kb. 0,35m3/fő)
• átlagos háztartás létszáma: 2,65 fő
• egy háztartásra jutó átlagos komposzt mennyiség 556,5 kg/év (kb. 0,92m3)
• egy háztartásból 1m2 letermelt területre jutó komposzt mennyisége 0,425kg (0,7 liter)

Forrás: Környezettechnológiai	klaszter	kialakításának	elősegítése	a	régióban (2000). Kézirat.
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A hulladékgazdálkodás, a településüzemeltetés és a regionális gazdaságfejlesztés lehetséges összefüggései 
Forrás: a szerző saját szerkesztése

3. számú melléklet


