
Körforgásos anyaggazdálkodás a 
valóságban, avagy hogyan építsünk várat 

abból, amiből csak a közmondás szerint nem 
lehet?



Alapgondolatok a körforgásos 
gazdaságról

Körforgásos gazdaság mint fogalom

 a termékgyártás és a termékek életciklusa végén történő
feldolgozása-hasznosítása és a termelési folyamatokba való
visszavezetését jelenti.

 közvélekedésben és a jogalkotói gondolkodásban is elsősorban a
hulladékok kezelése, feldolgozása és a feldolgozott anyagok – mint
nyersanyagok -gyártásba történő visszaforgatásaként szerepel a
fogalom



A körforgásos 
gazdaság szerintünk:

Véleményünk szerint a körforgásos 
gazdaságnak nem „csak” a hulladékok 

feldolgozásáról, a hulladékáram 
szabályozásáról kell szólnia, hanem olyan 

komplex környezet-használati és környezet-
hasznosítási elképzelésekről, amelyek önállóan 
gazdaságosak, nem igényelnek költségvetési-

közösségi ráfordítást és a gazdasági- társadalmi 
hasznosságuk egyértelmű.

Mindez:

 Valós piaci környezetben,

 Betartva a vonatkozó szabályokat

 Gazdaságilag rövid és hosszú távon 
megtérülő módon



Komplex 
körforgásos 
gazdasági  modell

Forrás: ELLEN MACARTHUR ALAPÍTVÁNY (2015b, p. 6.)
Fordította: Horváth Bálint PhD. értekezés



Az általunk megvalósított projekt alapvetései:
 társadalmi és gazdasági fejlődés igénye, hogy megépüljön az M85 -ös gyorsforgalmi út

 az építkezéshez nyersanyagra van szükség, mely biztosítása gazdasági és környezetkímélési
szempontok alapján akkor ideális, ha a lelőhely az építkezési helyszínhez a lehető legközelebb
helyezkedik el

 a nyersanyag lelőhely telepítésére olyan helyszín választása az optimális, ahol természetesen van
ásványi nyersanyag és nincs objektív (hatósági) kizáró ok, megközelítése nem érint lakott területeket
és a mezőgazdasági hasznosítás szempontjából kevésbé értékes

 a megfelelő helyszín termelésbe állítását követően további területhasználati koncepció kidolgozása
szükséges, amely vagy ipari vagy mezőgazdasági típusú területhasználatot eredményez

 a területhasználat folytatása oly módon, hogy akár egyéb helyen képződő hulladékok feldolgozásából
egy értékesebben – jövedelmezőbben felhasználható terület alakuljon ki

 a rekultivált és remediált terület további fokozott jövedelemtermelésének fenntartása

 a mezőgazdasági monitoringozás, amely a terület termőképességét vizsgálja



Helyszín és 
környezet
 Fertőszentmiklós külterület
 Távol a településektől
 Erdős gyenge 

termőképességű terület
 Közel a beruházáshoz
 Közút mellett



Rekultiváció 
és remediáció

Hulladék
hasznosítása
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Nyersanyag
-termelés

Terület 
mezőgazdasági

használata

A projekt és a kitűzött cél

 Nyersanyag termelés a 
gyorsforgalmi út közvetlen 
közelében

 Nyersanyag termelést követően 
a terület további hasznosítása

 Hosszú távon is profitábilis 
megoldás

 Terület ismételt mezőgazdasági 
használata megvalósulhasson

 Biohulladékok, bányászati és 
építőipari nem veszélyes 
hulladékok, homokok és 
meddőanyagok, szennyvíziszap 
feldolgozásra 

 Rekultivációs keverék 
előállítása amelyből tájrendezés 
valósítható meg

 A terület intenzív 
mezőgazdasági hasznosítása, 
biomassza termesztés

 Jobb termőképességű általános 
mezőgazdasági terület

Ábra: Haibach Kata



Üzleti struktúra:
 Bányagép Kft. – tervezés

 Mérnöki munka

 Kreatív ötletek

 Öko Tect Kft. – bányavállalkozás

 Nyersanyag hasznosítási engedélyek

 RSD Projekt Kft. – hulladékhasznosítás

 Hulladékhasznosítási engedélyek

 Hulladékhasznosítás épített és gépi 
berendezései

 Silica Mineral Kft. – ingatlan fejlesztés

 Ingatlan hasznosítás

 Ingatlan jövedelmezőségének 
fenntartása
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Szennyvíziszap  kezelési és 
hasznosítási Stratégia 2014-2023

 A szennyvízből származó anyagcsere 
termékeket, lebontó baktériumokat 
illetve szerves és szervetlen anyagokat 
tartalmazó hulladék

 Fontos másodnyersanyag

 Jól komposztálható (Aerob eljárás)

 Mezőgazdaság számára hasznos 
tápanyagforrás
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Szennyvíziszap

Kép: Saját; Táblázat: Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia 

Év Keletkező iszap (tsza/év) 

2013 179 378 
2016 225 351 
2023 237 870 
2027 250 390 



Termék
 ISO 9001:2015

 Rekultivációs keverék

 Igénybe vett területek regenerálására

 Aerob technológia

 Időtartama 10 hét és 4 hét között 
eljárástól függően

 Több fajta biológiailag lebomló 
hulladék, mint alapanyag

 Szervetlen anyagok hasznosítása
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Komposztálás
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Munkafolyamatok
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Munkafolyamatok

Kísérleti terület
Kezelő tér

P
r
i
z
m
á
k

Rende
zendő 
terület



 A beérkező hulladékok 
további feldolgozása

 Tisztítószer alapanyag és 
fémek kinyerése

 Egyéb ipari hulladékok 
adagolása
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Innovációs lehetőségek



 A megfelelő növényzet 
kiválasztása 

 Próbatermesztés:
 Az előállított 

talajkeveréken leginkább 
fejlődő lágyszárúak 
kiválasztása

 Talajállapot vizsgálata

 Fás szárú, gyorsan növő 
évelők telepítése

 Takarmánynövények
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Mezőgazdasági hasznosítás



15

Összefoglalás és 
következtetések

 A projekt hosszútávú többrétegű beruházásként megállja a helyét

 A működésből közösségi pénzeszközök felhasználása nélkül is megtérülő a beruházás-sorozat

 Valódi anyag körforgás, amely az adott terület környezeti szempontból is előnyös végállapotát 

eredményezi

 Mintaprojekt és innováció (egyetemi együttműködés, ipari szimbiózis)

 Fejlesztési lehetőségek, amelyek a hatékonyság és a minőség javítását célozzák



Mit csinálunk valójában?



Ez a modern 
KAKAPOLI.
Kavicsból utat – sz..ból várat 
építünk. 
Egy olyan várat, amely zöldül, 
virágzik és jövedelmez a 
következő generációknak is. 

Fotók:google com



Köszönöm a 
figyelmet!

Jó szerencsét!
Varga László 

Oszvald-Haibach Kata

RSD Projekt Kft.



Utóirat
Fogyasszatok 
bőségesen a 
konferencián, mert kell 
az anyag a kezelőtérre!
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