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A Körforgásos Gazdaságért Alapítvány 2013-ban jött létre magánkezdeményezésre, állami 
vagy vállalati szándéktól, támogatástól függetlenül.  

A KGA célja, hogy olyan platformot és tudásközpontot alakítson ki, ahol az üzleti, szakmai-
tudományos, kormányzati/önkormányzati és a civil szférák közösen működjenek együtt a 
körforgásos gazdasághoz kapcsolódó hazai és nemzetközi ismeretek, tapasztalatok és 
gyakorlatok összegyűjtésében, megismerésében, megosztásában és elterjesztésében. 

• A KGA a körforgásos gazdaság hazai elterjedése érdekében az alábbi tevékenységéket 
kívánja megvalósítani: 

• ismeretterjesztés 
• tudásmegosztás, vállalati legjobb gyakorlatok bemutatása 
• üzleti platform és network 
• ipari együttműködések (klaszterek) ösztönzése 
• innováció támogatása 
• régi, hagyományos módszerek megismertetése és alkalmazása 
• nemzetközi kapcsolatrendszer és információáramlás biztosítása 
• projektek generálása vagy projektekhez csatlakozás 
• vállalkozás 
• oktatás, képzés 
• fogyasztói tudatosság és ismeretek erősítése 

 



Partnereink 
 
•  Biomimicry Hungary 

•  BME Eco-Design 

•  Sharing Economy Hungary 

•  EPEA Switzerland 

•  Cradle To Cradle Products Innovation Institute 

•  Dubai Green Economy Partnership 

•  European CE Network 

•  ACR+ 

 

 

 

 



A körforgásos gazdaság eredete 

o Több különböző megközelítésből merít ihletet: bölcsőtől bölcsőig, biomimikri, 
ipari ökológia, megosztásos (együttműködő) gazdaság, kék gazdaság; 

oA körforgásos gazdaság nem-lineáris, élő rendszerek tanulmányozásán alapul; 

oA fogalom az optimalizáló rendszerekből és nem a részek optimalizálásból jön;  

oKeretet ad a koherens gondolkodáshoz. 



Lineáris rendszer avagy  
A BÖLCSŐTŐL A SÍRIG PARADIGMA 
 



Lineáris vs Körforgásos rendszer 



Biológiai rendszerek körforgása 



Technológiai rendszerek körforgása 



Körforgásos gazdaság ipari modellje 



 Biológiailag lebomló anyagok a hulladék áramban 

TRIGEMA 
T-SHIRT (100% cotton) 



Technológiai táplálékok 

Hőbontás!! 
Magas hőfok és nyomás  

IRODAI SZÉKEK  
HERMAN MILLER 



Hazai hulladékhasznosítás elmaradásban 

Az EU Hulladék Keretirányelve alapján a 
háztartásoknál képződő települési szilárd 
hulladék (TSZH) papír, fém, műanyag, üveg 
komponensei újrahasználati és újrafeldolgozási 
arányának 2020 december 31-ig el kell érnie az 
50%-ot. 

 

Jelenleg ez hazánkban 39% (?!), de úgy hogy a 
szükséges arányokat jelentősen meghaladó 
mértékű a papír és a fém komponens aránya, 
míg a műanyag és az üveg ettől messze 
elmarad! 



Települési szilárd hulladék (TSZH) jellemző 
összetétele, mennyisége 2012-ben 



Hőbontás szerepe I. Műanyag ipar 

• Műanyag hulladék éves mennyisége 644.400 t/év! 

• Az OHÜ saját rendszerén belül 2012-ben 58.000 tonnás hasznosítást 
finanszírozott, amely mellett piaci alapon további több mint 11 ezer 
tonna műanyag csomagolási hulladék hasznosítása történt meg. 
Ahhoz, hogy az EU-ban vállalt anyagában hasznosítást elérjük újabb 
műanyag hulladék hasznosítóknak kell megépülnie (ez KEOP 7.9 
keretében megvizsgálásra került):  

1 db Polipropilén (PP), Polietilén (PE, HDPE, LDPE), Polisztrirol (PS, HIPS) 
7000t/év üzemméret 
1 db Poliuretán (PU), Poliamid (PA), Polikarbonát (PC) 1000-5000 t/év 
üzemméret 
1 db Polivinilclorid (PVC) 1000-5000 t/év üzemméret 

 

 

 



Hőbontás szerepe II. Gumiabroncs ipar 

Globális termelés: +/- 1.000.000.000 – 1.500.000.000 db/év 

EU (28)+Norvégia: 300.000.000 db/év gumiabroncs hulladék 



Gumiabroncs hulladék pályája 1992-2012  



Gumiipar nagyhatalom 24-25 Millió db/év!!! 

• Michelin (2017-es bővítéssel) 
• 2,5M db szgk gumiabroncs 

• Bridgestone (2017-es bővítéssel) 
• 6M db szgk gumiabroncs 

• Hankook 
• 10M db szgk gumiabroncs 

• Apollo (2017-es bővítéssel) 
• 5,5M db szgk, 0,675M teherautó 

 



Hazai használt gumiabroncsok 
Magyarországon a hulladék gumiabroncsokból 
keletkező mennyiség 40 -70 ezer t/év körüli, 
jelentős növekedése nem prognosztizálható.  

A termékdíj bevételekből kialakított 
gyűjtőrendszer kapacitása elégséges, a 
hasznosítás további bővítése viszont sürgető 
feladat.  

Az anyagában történő hasznosítás illetve a 
energetikai hasznosítás létesítményeinek 2003-
ban való beindítása az egészben történő lerakás 
tiltása miatt szükségszerű. 2006-tól a darabolt 
lerakás sem megengedett.  



Anyagában hasznosításakor a gumiterméket 
rendszerint megőrlik  szobahőmérsékleten vagy 
lehűtve, mechanikailag aprítják és ún. gumi 
granulátumot készítenek. Az egyéb alkotókat, mint 
acél, textil elkülönítik. Szitálással a granulátumot 
frakciókra osztják, majd másod nyersanyagként 
felhasználják.  

Erre két alapvető technológia alakult ki: 

1) alacsonyabb minőségű gumitermékek - pl. 
padlólemez - készítésekor nyers kaucsukot 
helyettesítenek vele. A keverési arány függ a 
készítendő termék és a granulátum minőségétől, 
jellemző a 20-50% bekeverési arány, 

2) a granulátumot ragasztóval összekeverik és 
100°C körüli hőmérsékleten lemezzé, téridommá 
préselik. 

I. Anyagában történő hasznosítás 

Jellemző termékek: 
Hőszigetelő, feltöltő 
anyag, parti védelem, 
hangszigetelő falak, 
aszfalt adalék, térkövek, 
gumiszőnyegek, műfű, 
porózus csövek, vasúti 
átjárók, lábbelik, 
játszóterek, autóipari 
(lökhárítók), …. 

1992-2012 között 
50.000.000 tonna 
gumiabroncsot 
hasznosítottak az EU-ban. 
Ennek csupán 1/5-ét 
(10.000.000 tonnát) 
anyagában, azaz valamilyen 
termék előállításra. 

Hátránya:  
 Nincs túl nagy piaci 

kereslet  
 Előbb-utóbb újra 

hulladék lesz! 
(downgrading) 
 



II. Termikus hasznosítás/termokémiai lebontás 

• Műanyagok hőbontására és új termékek előállítására sok technológia 
létezik 

• Gumiabroncsok termikus bontása, új termékek előállítására viszonylag 
kevés 

 A hulladékhierarchián belül: 
- az anyagában történő hasznosítással azonos,  
- az égetéssel szemben viszont magasabb szinten áll.  
 
A hőbontás eredményeképpen új, széles körben 
felhasználható piacképes anyagok képződnek.  
Ez megfelel még a Körforgásos Gazdaság 
kívánalmainak! 



III. Energetikai hasznosítás 

Égetés esetén ma főként cementgyári 
forgókemencébe adagolják a gumiabroncsot 
egészben, vagy feldarabolt formában.  

A vastartalom és a kén beépül a klinkerbe, a 
hidrogénből a környezetre ártalmatlan víz lesz. 

A szén elégve széndioxiddá válik, emissziója káros a 
környezetre (ÜHG), ezért nemzetközi egyezményben 
és EU jogszabályokban (ETS) szabják meg korlátokat és 
a határértékeket. 

 

Probléma: csekély számú hazai cementipar, 
energetikai hasznosítás pazarlás az erőforrásokkal, 
alacsony erőforrás hatékonyságú 



Összefoglalás 

• Hulladék-újrahasznosítással kapcsolatos vállalások teljesítéséhez (pl: 
műanyag, gumi) környezetipari beruházásokra (új üzemekre) van szükség; 

• Az állami kötelezettség teljesítését célzott támogatásokkal (pl: KEHOP 
2014-2020) és jogi szabályzással kell elősegíteni (pl: termékdíj növelés);  

• Nincs egyedül üdvözítő technológiai megoldás (silver bullet) a hulladék 
hierarchia minden lépcsőjén növelni kell a hulladék kezelési kapacitásokat; 

• A hőbontás előnye, hogy nem vezet egyértelműen hulladék degradációhoz 
(downgrading), azaz ha kellően tiszta komponensek keletkeznek azok 
magas fokon újrahasznosítható termékekben újra beépíthetőek. 

 



Köszönöm a figyelmüket! 

OLAJOS Péter 
 
Kontakt: 
Email:  peter.olajos@circularfoundation.org 
Web: www.circularfoundation.org 
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