
Hulladékgazdálkodás

3. előadás: 
A körforgásos gazdaság ideája



Az anyaghasználat alacsony társadalmi 
hatékonysága (ismétlés)

Elvesztett érték = 
teljes költség –
használati érték

élettartam

kihasználtság

termelésben elveszített anyagok

újrahasznosíthatóság

+ környezeti hatások
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2. hasznosítás

1. megelőzés

3. környezeti hatás csökkentése

term. e.f. = természeti erőforrások



Körforgásos gazdaság
(Circular Economy)

• Mennyit és milyen szerkezetben fogyasztunk (és 
termelünk)? (fenntartható fogyasztás)

• Mennyi anyagra van szükségünk adott termék 
előállításához? (termelési anyaghatékonyság)

• Mennyire használunk ki egy adott terméket? 
(használati hatékonyság – sharing economy)

• Mennyi az élettartam? Újrahasznosítható-e? 
(megelőzés és hasznosítás)

• Milyen környezeti hatásai vannak az 
anyaghasználatnak? (környezeti hatások 
minimalizálása)



A ‚circular economy’ 
fogalmának térhódítása 
a nemzetközi 
tudományos 
folyóiratokban
(illusztráció)



AZ ANYAGMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 
VÁLTOZATOSSÁGA
McKinsey Global Institute, 2011



VÍZ-HATÉKONYSÁG JAVÍTÁS AUSZTRÁLIÁBAN
UNEP-IRP, 2014



Az Európai Unió új szabályozási csomagja (tervezet, 2015)





JUST IN TIME CONSUMPTION





Megosztásos üzleti megoldások
Spotify, Tidal, Netflix: szórakoztató zenei és mozi tartalmak megosztása –
a zene, film egy fizikai állományban áll rendelkezésre, amit egyszerre vagy 
egymás után többen is meghallgatnak, megnéznek
Vigga: gyerekruházati szolgáltatás, nem egyes termékeket vásárlunk, 
hanem a szolgáltató által átadott készletet használjuk egy ideig – egy 
ruhát egymás után több gyerek is használ – a szolgáltató nem csak a 
platformot, hanem a saját maga által gyártatott termékeket is biztosítja
Peerby: ritkán használt eszközöket, berendezéseket kölcsönzünk egymástól 
– egy terméket egymás után többen használhatnak – a szolgáltató itt a 
csere platformját biztosítja
Olio: élelmiszermaradékot, felesleget tudunk átadni másoknak – a
szolgáltató a platformot biztosítja – egy terméket továbbra is csak egy 
fogyasztó használ (eszik meg), ez a fogyasztási hulladékot csökkenti
GreenGo, ShareNow, MOL Limo: egy terméket egymás után többen 
használnak, tehát termékalapú, de egy termék kihasználtságát jelentősen 
növeli



Az európai vállalatok által használt körforgásos 
gazdasági eszközök (2017-18)



A körforgásos gazdaság alkalmazásának 
vállalati akadályai



A gazdaságpolitika hatása az 
anyaghasználat hatékonyságára



NYERSANYAG ÁR-INDEX
World Bank Commodity Price Data, 2011



A jóléti államok adószerkezete (pl: EU, 2012)







Az EU adópolitikája

A munkát 15-szörös mértékű adó terheli a 
környezethasználati adókhoz képest

A munkát terhelő adók inkább nőnek, mint csökkennek,
a környezeti adók egyértelműen csökkennek
(mindegyik a GDP-hez viszonyítva)



Az adópolitika eredménye:
Az emberekkel takarékoskodunk…
… nem az anyaggal és az energiával
EEA, 2011



Az anyaghasználat hatása a 
természeti erőforrásokra

I = P * A * T
ahol:
I: az emberi tevékenységek környezeti hatása
P: a népességszám
A: az egy főre eső fogyasztás
T: a technológia környezeti színvonala



Összefoglalás 1.

• Nem önmagában a gazdasági növekedés 
ténye az érdekes, hanem a növekedés 
forrásai

• Az emberi tevékenységek fizikai terjedelmét 
kell korlátozni

• A korlátozásnak relevánsnak és hatékonynak 
kell lennie



Összefoglalás 2.

Az emberi tevékenységek fizikai terjedelmét 
befolyásoló fő tényezők:
• Népesség
• Egy főre eső fogyasztás
• A technológia színvonala
• A gazdálkodásra ható szabályrendszer 

(korlátok és ösztönzők)


