
Hulladékgazdálkodás

2. előadás: 
A hulladékgazdálkodás tágabb környezete:
A társadalmi anyaghasználat és annak 
környezeti problémái



A környzeti állapotváltozás problémái



A geológusok szerint 
immár új földtörténi 
korról beszélhetünk: 
az antropocénről.
Ennek 
jellegzetessége, hogy 
a geológiai, éghajlati 
adottságokat 
nagymértékben az 
emberi 
tevékenységek 
idézték elő



A természeti tőke túlhasználata 
(Rockström et al., Nature, 2009)



A biodiverzitás csökkenés sebessége és okai az OECD szerint



A környzeti állapotváltozás 
anyaghasználatban rejlő okai



FÉMÉRCEK BÁNYÁSZATA
(logaritmikus skálán)
Sverdrup et al, 2013



Alapanyagok (kémiai elemek szerint) 
elérhetősége



Egyes elemek újrahasznosítási rátája 
Európában



Anyaghasználat vs növekedés
(Fischer-Kowalski, 2014)



A társadalmi metabolizmus 
dinamikája a 20. században
• Népességnövekedés:

1,6 milliárd fő 1900-ban
6,1 milliárd fő 2000-ben (3,8x)
(jelenleg kb. 7,6 milliárd fő a Föld népessége,
a becsült adat 2050-re: 9,7 milliárd fő)

• Egy főre eső anyagfelhasználás változása:
kb. 4,5 t/fő/év 1900-ban
kb. 9,0 t/fő/év 2000-ben (2x)

• A fenti kettő eredője: 7,6x anyaghasználat
• Közben a GDP-növekedés: 23x
• A kb. 8x anyaghasználaton belül eltolódások:

Építési alapanyagok kitermelése: 34x
Ipari alapanyagok (ásványok, ércek): 27x
Fosszilis energiahordozók: 12x
Biomassza: 3,6x



Megállapítások
• Korreláció áll fenn az anyaghasználat és a 

biodiverzitás csökkenés között
A két legnagyobb anyagáramot produkáló emberi 
tevékenység a biodiverzitás vesztés két 
legnagyobb okozója is egyben

• Az emberiség anyaghasználata nő, de 
lassabban, mint a nemzeti termék (GDP): 
szétkapcsolás (decoupling) lehetséges

• Feladat: az anyaghasználat (material 
throughput) mérséklése

Hogyan lehetséges?



Abszolút és relatív szétkapcsolás fogalma

Relatív szétkapcsolás:
az anyaghasználat kevésbé nő, mint a nemzeti 
jövedelem (GDP)

Abszolút szétkapcsolás:
az anyaghasználat csökken
(vagy alacsony szinten stagnál),
miközben a nemzeti jövedelem (GDP) változása 
nagyobb az anyaghasználaténál



Hazai anyagfelhasználás az EU-ban



Hazai anyagfelhasználás Magyarországon





A modern gazdaság költség- és
hozzáadott-érték szerkezete
(fejlett OECD országok)

- Anyagköltség: 20-35%
Energiaköltség: kevesebb mint 5%
(Fischer-Kowalski, 2014)

- A jóléthez (GDP-hez való) természeti tőke 
eredetű hozzájárulás:
2-17% között

(Worldbank, 2011; Atkinson etal, 2014)

Természeti erőforrás használatból GDP-t 
növelni egyszerűen nem hatékony



Mennyi erőforrást használunk a társadalmi 
értékteremtéshez? (forrás: Hartwich, 2008)



Fajlagos erőforrás-felhasználás



Az anyaghasználat alacsony társadalmi 
hatékonysága

Elvesztett érték = 
teljes költség –
használati érték

élettartam

kihasználtság

termelésben elveszített anyagok

újrahasznosíthatóság

+ környezeti hatások



A közlekedés anyaghasználatának alacsony 
társadalmi hatékonysága



Az élelmiszerelőállítás  anyaghasználatának 
alacsony társadalmi hatékonysága


