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Körforgásos gazdaság - MFA

CIRCE2020| LCA Center| Tóthné Szita Klára

Tegyük körforgásossá, azaz hatékonnyá! – virtuális gyakorlati tréning (1. nap) 
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TARTALOM

 Körforgásos gazdaság elméleti háttere

 A körforgásos gazdaság alapelve, akció terv az EU-ban

 A körkörös gazdaság alapelve, 

 A körforgásos gazdaság modellje, jellemzői

 Néhány adat Európából

 CE – EU 4. Akció programja

 Gyakorlati megoldások a körforgásos gazdaságra
 Metán propilénné alakítása, építési hulladékok piaca, sütőolaj propilénné alakítása

 CE és Biológiaigazdaság

 Biogazdasági projektek

 Az anyagáramelemzés

 Magyarország anyagáramai (2017)

 Anyagáramelemzés a CIRCE 2020 projektben

 M-scale analízis

 CE sikerének elősegítése
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A KÖRKÖRÖS GAZDASÁG ELMÉLETI 

HÁTTERE

Körforgásos gazdaság – mint új fenntarthatósági modell- Régi 

koncepció új köntösben

• Nyílt láncok zárása „cloosed loop” – Gary Anderson 1970

• Ipari ökológia- Ayres (1987)

• Pearce, Turner, Boulding (1991)
• Bölcsőtől a bölcsőig koncepció - William Mcdonough (1990), 

William Mcdonough és Michael Braungart (2002)

•Anyagok biztonságos, egészséges ciklusának fenntartása

•Anyagok újrafelhasználása

•Megújuló energia

•Vízgazdálkodás

•Társadalmi tisztesség
• Circular Economy

Ellen McArtur Foundation - 2010
Európai Bizottság    Closing the loop – EU Action Plan
(COM/2015/0614 final)                                         

Életciklus szemlélet

• Az LCA lehetővé teszi a jelenlegi hatások, az alternatív 

forgatókönyvek és az elért fejlesztések mérését és 

jelentését.

természeti tőke megóvása

az erőforrás kihozatal optimalizálása

negatív externáliák minimalizálása,
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KÖRKÖRÖS GAZDASÁG ALAPELVE

Több elmélet alapelve is megjelenik: 

 hatékonyság javítás 

 3R (reduce, reuse, recycling); 

 6R(reduce, reuse, recycle, redesign, remanufacture, 
recover), 

 Zeró emisszió, 

 ipari ökológia, 

 biomimimkri, 

 Bölcsőtől a bölcsőig – LCA alapú döntés támogatás)

 Termodinamika I. II. főtétel
M = Rp

d + Rc
d

Rp
d + Rc

d = M = G+Rp –Rp
r –Rc

r

S = 0

Cél:

 természeti tőke megóvása

 az erőforrás kihozatal optimalizálása

 negatív externáliák minimalizálása,
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A KÖRKÖRÖS GAZDASÁG MODELLJE, FŐ 

JELLEMZŐI

Forrás:

http://vallalkozas.hulladekboltermek.hu/tudas

tar/korforgasos_gazdasag/

Az ú.n. pillangó diagram szemlélteti a 

technológiai és biológiai áramokat

Jellemzők

Kevesebb input és a természeti erőforrás felhasználás:

A megújuló, újrahasznosítható források és energia 

részarányának növekedése

Csökkenő kibocsátások

Kevesebb a veszteség és az anyagmaradék

A termékek, összetevők és anyagok gazdasági értékének 

megtartása

Előnyök

anyag- és energia megtakarítás,

a nyersanyagok ár- és ellátási kiszámíthatatlanságának 

csökkenése,

a negatív környezeti extern hatás csökkenése, megszűnése,

új munkahelyek teremtése,

innováció serkentése,

a gazdaság nemzetközi versenyképességének növelése,

tartós előnyök egy ellenálló és fenntartható gazdaság 

érdekében
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CE – NÉHÁNY ADAT

 A CE-ra gazdaságra való áttérés 

 7% -kal növeli az EU GDP-jét, és 2030-ra 

1,8 trillió euró nettó gazdasági 

haszonnal jár.

 700000 új munkahely 

 A CE 4. szakaszában 200 új projekt

 2025-re az összes műanyag csomagolás 

fele újrafelhasználható lesz vagy 

költséghatékony módon újrahasznosítják

DMC/fő, 2015

13,2 t/fő

MSW, 2015

Fogyasztói attitűd

Forrás: Eurostat
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EU 4. CE AP 2020.05.08.

Fenntartható termékpolitika

 a termék tartósságának, újra felhasználhatóságának, 

frissíthetőségének és javíthatóságának növelése, az 

energia- és erőforrás-hatékonyság növelése;

 a termékek újrahasznosított tartalmának növelése –

biztonság megőrzés mellett;

 az újragyártás és a jó minőségű újrahasznosítás 

lehetővé tétele;

 a szén- és környezeti lábnyomok csökkentése;

 az egyszeri felhasználás korlátozása és a korai 

elavulás elleni küzdelem; 

 termék felelősség vállalás a teljes életciklusa alatt;

 a termékinformáció digitalizálása (útlevél, címkézés 

és vízjelek);

 a termékek jutalmazása.

Kulcs ágazatok  prioritása: elektronika, IKT, Textil, 

bútor, köztitemékek (vas, cement)

Kevesebb hulladék - nagyobb érték

Piacteremtés

Kiegészítő lépések

Új Európai Ipari stratégia

Körforgásos megoldások

-Smart adatbázis

Zöld közbeszerzés

Új SME stratégia
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JÓ GYAKORLATOK A CE-RA

 Circular Economy Research Center (CERC)

 Sok ígéretes kutatás és projekt

 cleanSpot - a smartphone application to find your nearest recycling 
centre

 Circularise Plastics: an open standard making the plastics supply 
chain more transparent, fair and profitable

 Maltese business Frank Wrap reduces single use of plastic cling film

 C123 explores innovative processes to transform unexploited 
methane into propylene

 CEDaCI for more sustainable data centre equipment

 INDI - a bright new life for recycled paper, thanks to unique 
REPAPER technology

 Improved selection and pre-treatment of plastics from End-of-Life 
Vehicles reduce carbon footprint by 75%

 restado - Marketplace for the reuse of construction material

 CIRCE 2020

Forrás:https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/brussels-regional-programme-circular-economy
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RESTADO--AZ ÉPÍTŐANYAGOK 

ÚJRAHASZNÁLATÁNAK PIACA

 restado mint a körforgásos gazdaság indulása

 A restado startupnak tekinti a körforgásos gazdaságot -
segít az építőanyagok újrahasznosításában, ahelyett, 
hogy ártalmatlanítanák őket.

 A ciklus ökológiai és gazdasági szempontból 
értelmezhető.
 Ökológiai szempontból ez erőforrásokat takarít meg, 

drasztikusan csökkenti az építőanyag szénlábnyomát.

 Gazdasági szempontból is a restado a körforgásos gazdaság 
innovatív koncepciója, mivel lehetővé teszi az építőanyagok 
elfogadható áron történő kínálatát.

 A restado fenntartható és pénztárca kímélő.

 Tanácsadás az építéshez és a kérdések feltevéséhez
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CE – MINT BIOLÓGIAI GAZDASÁG

Forrás:Carus 2016
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MINTAPROJEKTEK

 Sustainable food packaging from food waste

Bio – board a polietilént savóból és burgonyaléből 
előállított bevonat helyettesíti  
(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/s
ustainable-food-pac

kaging-food-waste)

 NEMEA projekt – másodgenerációs bioüzemanyagok
előállítása, cellulóz-etanol enzimmel történű ipari 
méretű előállítása

(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/
european-researchers-improve-technology-next-generation-
biofuels)

 PP előállítása használt sütőolajból

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/sustainable-food-packaging-food-waste
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/sustainable-food-packaging-food-waste
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/sustainable-food-packaging-food-waste
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/european-researchers-improve-technology-next-generation-biofuels
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ANYAGÁRAMOK A KÖRFORGÁSOS 

GAZDASÁGBAN
Forrás:

Az MFA 

• az anyag- vagy anyagáramlás és -

készletek mennyiségi 

meghatározására kifejlesztett 

módszer,

• vizsgálható meghatározott térben és 

időben

• A társadalmi metabolizáció alapvető 

módszere

• Mutatói szoros kapcsolatban vannak a 

nemzeti számlákkal

• MFA segíti a CE kifejlesztését

Forrás:EUR-Lex - europa.eu

COM_2018_0029_FIN.HUN.xhtml.1_HU_ACT_part1_v2.doc

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0029&from=EN
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FHU%2FTXT%2FHTML%2F%3Furi%3DCELEX%3A52018DC0029%26from%3DEN&psig=AOvVaw0CWk2MCXdOxhhG0JS9sTb9&ust=1590487745303000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCPiHm9rizukCFQAAAAAdAAAAABAH
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MAGYARORSZÁG MF DIAGRAMJA, 

2017 (1000 T)

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/material-flow-diagram

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/material-flow-diagram
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M-SCALE ELEMZÉS A CIRCE PROJEKTBEN
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MFA A VÁLLALATI GYAKORLATBAN-CIRCE 

MÓDSZERTAN

Szektor 

kiválasztás

Szektor jellemzők Legjellemzőbb 

hulladékáramok

CE Indikátorok 

értékelése

CE indikátorok

értékelése 

regionális szinten

Földrajzi 

lehatárolás

Szektor stratégia Megnevezés (1. 

2.3…)

Hulladékáramok 

(1.2.3…) jelenlegi 

helyzete

Hulladékáramok 

(1.2.3…) jelenlegi 

helyzete

Szektor jellemzők További

információk

t/év - EWC kód jelenlegi helyzete

A. B. C. D

jelenlegi helyzete

A. B. C. D

Vállalkozások Veszélyes/nem 

veszélyes

Jövőbeni elvárások

A.B.C.D

Jövőbeni elvárások

A.B.C.D

Egyéb releváns 

tevékenységek

hulladék útja Kiindulási helyzet 

és az elvárások 

viszonya

Kiindulási helyzet 

és az elvárások 

viszonya

Specifikációk, 

homogén 

cégcsoportok

anyag és energia 

Recycling % 
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MINTA AZ ALKALMAZÁSRA
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EREDMÉNYEK

• A kiválasztásra került 2 hulladékáram 

• Megvalósult az MFA, LCA, LCC

• Valós CE megoldások feltárása

• Új kooperációs lehetőségek

• Ipari szimbiózis

• CE gyakorlati megvalósulása

• Recycling arány növekedése
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CE SIKERÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

MFA alkalmazésa

A lehetőségek kiaknázása

A gyengeségek és fenyegetettségek kivédése
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Köszönöm szépen a figyelmet!


