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ÖSSZEFOGLALÁS

 ÖSSZEFOGLALÁS 
A különböző fenntarthatósági koncepciók mindegyikében fontos szerepet kap a fenntartható 

erőforrásgazdálkodás, a fenntartható termelés és fogyasztás irányába való elmozdulás 

kívánalma. Elengedhetetlen továbbá a gazdaság-társadalom anyagáramlásainak 

(társadalmi metabolizmus) pontos feltérképezése, mivel az anyagáramlások által keltett 

környezeti terhelések és hatások megelőzése és csökkentése pedig rendre célként jelennek 

meg az egyes nemzeti és nemzetközi környezetpolitikai célokban is. Számos szakpolitikai 

kérdés középpontjában egy bizonyos anyag, illetve maga a fizikai rendszer áll. Amennyiben e 

környezetpolitikai problémák és célok úgy igénylik, szükségessé válhat az anyaggal történő 

gazdálkodás, a gazdaság anyagmentesítésének (dematerializáció) szabályozása vagy 

áramlásának korlátozása (pl. veszélyes anyagok esetében), mely mögött számos érdek állhat. 

Disszertációm elsődleges célja a társadalmi és ipari metabolizmus folyamatainak 

elemzését szolgáló anyagáramlás-elemzési módszerek környezetpolitikai 

támogatóeszközként való alkalmazhatóságának vizsgálata volt. Munkám során a teljes 

módszertancsalád vizsgálatán túl két területen végeztem részletesebb kutatásokat. 

Elvégeztem a társadalmi metabolizmus aggregált leírására szolgáló anyagáramlás-

számlák (MFA) és az ezekből képzett mutatószámok (mutatók, indikátorok) 

alkalmazhatósági vizsgálatát. Részt vettem továbbá az első hivatalos hazai MFA adatsorok és 

mutatószámok összeállításában, így a kapott eredmények birtokában nemzetközi 

összehasonlításban vizsgáltam a hazai anyagfelhasználás jellegzetességeit a fenntartható 

erőforrás-gazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével. 

Disszertációm másfelől az egyedi kémiai anyagáramok elemzésének (SFA) vizsgálatára 

vállalkozik. Munkatársaimmal Európában elsőként végeztünk el egy több országra kiterjedő 

kutatást a módszertani alapok, és európai szintű elemzések megvalósíthatóságának céljából. 

Az anyagáramlás-számlák standardizált módszertanát alkalmazva egyszerűsített kémiai 

anyagáramlás-mérleget dolgoztam ki, melynek alkalmazhatóságát egy hazai példán 

teszteltem. Az általam kidolgozott módszertan alapján készítettük el a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztériummal együttműködve az első hazai higany-áramlás mérleg alapjait, 

mely a közeljövőben kidolgozandó nemzeti stratégiának az alapja lehet. Ez a mérleg a 

nemzetközi céloknak megfelelően a higanytartalmú termékeknek a gazdaság-társadalom 

rendszeréből való kivonását segítheti. 
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ABSTRACT

ENGLISH ABSTRACT 

MATERIAL FLOW ANALYSIS AT DIFFERENT LEVELS OF THE 
SOCIAL AND INDUSTRIAL METABOLISM 

 

 

The concept of Material Flow Analysis refers to a number of methodologies which can be 

used to provide information on the different physical levels of the social and industrial 

metabolism. This concept is to understand and analyse the way materials and energy are 

utilized by the economy, which is transforming resources as inputs to products or services, 

and other outputs such as waste and emissions to the environment. The dissertation has two 

special forms of material flow analysis in its focus following the generic assessment of the 

different tools in terms of applicability in environmental and sustainability policies. 

The dissertation includes the findings and results based on the application of Material Flow 

Accounting (MFA) on Hungary in a European context of sustainable resource management 

and resource efficiency.  A research group, consisting of experts of the Hungarian Central 

Statistical Office (KSH) and the Department of Environmental Economics at the Budapest 

University of Technology and Economics (BME) has been working on the compilation of the 

MFAs between January 2005 and December 2007 with a close collaboration with European 

experts. The findings conclude, that the Hungarian economy shows the currently typical 

(favouring and unfavouring) characteristics of an industrialized country in terms of natural 

resource use: slightly improving resource efficiency and increasing outsourcing of resource 

extraction. 

The other pillar of the dissertation is to test the applicability of a simplified methodology to 

conduct Substance Flow Analysis (SFA) in light of the international experience studied 

during the work of the European Topic Centre for Resource and Waste Management. 

As a simplified approach to the SFA, the generic MFA methodology has been used. The 

methodology was tested on tracing Mercury flows in Hungary. This substance balance may 

establish the basis of a future policy intervention to phasing-out Mercury in Hungary. 
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KÖRNYEZETVÉDELMI ERDÉSZETI ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉGI 

MINISZTÉRIUM (SVÁJC)
CFC CHLOROFLUOROCARBON, KLÓROZOTT ÉS FLUOROZOTT SZÉNVEGYÜLET

CMC COMPANY MATERIAL CONSUMPTION, VÁLLALATI ANYAGFELHASZNÁLÁS

CML  INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, LEIDEN UNIVERSITY
A LEIDENI EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETE

CUEC CHARLES UNIVERSITY ENVIRONMENT CENTER,
KÁROLY EGYETEM KÖRNYEZETVÉDDELMI KÖZPONTJA

DE DOMESTIC EXTRACTION, HAZAI KITERMELÉS

DEC DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION, HAZAI ENERGIAFOGYASZTÁS

DHF DOMESTIC HIDDEN FLOWS, HAZAI KITERMELÉSHEZ KÖTÖTT REJTETT ÁRAMOK

DMC DOMESTIC MATERIAL CONSUMPTION, HAZAI ANYAGFELHASZNÁLÁS

DMI  DIRECT MATERIAL INPUT, KÖZVETLEN ANYAGBEVITEL

DMO DIRECT MATERIAL OUTPUT, KÖZVETLEN ANYAGKIMENET

DPO DOMESTIC PROCESSED OUTPUT, 
HAZAI FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁS

DPSIR DRIVING FORCES – PRESSURE – STATE – IMPACT – RESPONSE,
HATÓTÉNYEZŐK–TERHELÉS–ÁLLAPOT–HATÁS–VÁLASZ

EFA ENERGY FLOW ACCOUNTING, ENERGIAÁRAMLÁS-ELSZÁMOLÁS

eIOA ENVIRONMENTAL INPUT-OUTPUT ANALYSIS,
KÖRNYEZEZTI INPUT-OUTPUT ELEMZÉSE

EMAS  ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME,Í
KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI ÉS HITELESÍTÉSI RENDSZER

ENSZ EGYESÜLT NEMZETEK SZÖVETSÉGE

EPER EUROPEAN POLLUTANT EMISSION REGISTER
EURÓPAI SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁSI REGISZTER

ETAP ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ACTION PLAN,
KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI AKCIÓTERV

ETC/RWM EUROPEAN TOPIC CENTRE ON RESOURCE AND WASTE MANAGEMENT, 
EURÓPAI ERŐFORRÁS- ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TÉMAKÖZPONT

EW-MFA  ECONOMY-WIDE MATERIAL FLOW ACCOUNTS/ING,
TELJES GAZDASÁGI ANYAGÁRAMLÁS-SZÁMLÁK/ELSZÁMOLÁS

EX EXPORT

GPP GREEN PUBLIC PROCUREMENT, ZÖLD KÖZBESZERZÉS

GWP  GLOBAL WARMING POTENTIAL, ÜVEGHÁZGÁZ POTENCIÁL

HCFC HALOGENATED CHLOROFLUOROCARBON, HALOGÉNEZETT KLÓROZOTT ÉS 
FLUOROZOTT SZÉNVEGYÜLET

HIR HULLADÉK INDFORMÁCIÓS RENDSZER
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IFEX INDIRECT FLOWS ASSOCIATED TO EXPORTS,
EXPORTTAL ÖSSZEFÜGGŐ INDIREKT ÁRAMOK

IFIM INDIRECT FLOWS ASSOCIATED TO IMPORTS,
IMPORTTAL ÖSSZEFÜGGŐ INDIREKT ÁRAMOK

IHF IMPORTED HIDDEN FLOWS, IMPORTHOZ KÖTÖTT REJTETT ÁRAMOK

IM IMPORT

IPP INTEGRATED PRODUCT POLICY, INTEGRÁLT TERMÉKPOLITIKA

ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDISATION, NEMZETKÖZI 
SZABVÁNYÜGYI SZERVEZET

KSH KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

LCA  LIFE CYCLE ASSESSMENT, ÉLETCIKLUS ÉRTÉKELÉS

LCC  LIFE CYCLE COSTING, ÉLETCIKLUS KÖLTSÉGBECSLÉS

LCI LIFE CYCLE INVENTORY, ÉLETCIKLUS LELTÁR

LCIA  LIFE CYCLE IMPACT ASSESSMENT, ÉLETCIKLUS HATÁSÉRTÉKELÉSE

MEFA MATERIAL AND ENERGY FLOW ACCOUNTING,
ANYAG- ÉS ENERGIAÁRAMLÁS-ELSZÁMOLÁS

MFA MATERIAL FLOW ACCOUNTING/ANALYSIS,
FANYAGÁRAMLÁS ELSZÁMOLÁS/ELEMZÉS

MIOT MONETARY INPUT – OUTPUT TABLES,
MONETÁRIS INPUT-OUTPUT TÁBLÁZATOK

MSA MATERIAL SYSTEM ANALYSIS, ANYAGRENDSZER-ELEMZÉS

MT MATERIAL THROUGHPUT, ÁTÁRAMLÓ ANYAGÁRAMOK

NAMEA  NATIONAL ACCOUNTS MATRIX INCLUDING ENVIRONMENTAL ACCOUNTS, 
NEMZETI SZÁMLÁK ÉS A KÖRNYEZETI SZÁMLÁK KÖZÖS MÁTRIXA

NAS NET ADDITIONS TO STOCK, NETTÓ ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS

NRA NATURAL RESOURCE ACCOUNTS, TERMÉSZETI ERŐFORRÁS ELSZÁMOLÁS

OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND CO-OPERATION, 
GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS SZERVEZETE  

PIOT PHYSICAL INPUT – OUTPUT TABLES, FIZIKAI INPUT-OUTPUT TÁBLÁZATOK

PSR PRESSURE – STATE – RESPONSE, TERHELÉS – ÁLLAPOT - VÁLASZ

PTB PHYSICAL TRADE BALANCE, FIZIKAI KERESKEDELMI MÉRLEG

R   RECYCLING, ÚJRAHASZNOSÍTÁS

REACH REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORISATION AND RESTRICTION OF 
CHEMICALS,

VEGYI ANYAGOK REGISZTRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSE, ENGEDÉLYEZÉSE ÉS 
KORLÁTOZÁSA 

RoHS RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES,
VESZÉLYES ANYAGOK KORLÁTOZÁSA

ROW REST OF THE WORLD , A VILÁG TÖBBI RÉSZE
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SCP SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION,
FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS

SEEA  SYSTEM OF INTEGRATED ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ACCOUNTING

SERI SUSTAINABLE EUROPE RESEARCH INSTITUTE

SFA SUBSTANCE FLOW ANALYSIS, KÉMIAI ANYAGÁRAMLÁS-ELEMZÉS

TDO TOTAL DOMESTIC OUTPUT, ÖSSZES HAZAI KIBOCSÁTÁS

TMC TOTAL MATERIAL CONSUMPTION, ÖSSZES ANYAGFELHASZNÁLÁS

TMI TOTAL MATERIAL INPUT, ÖSSZES ANYAGBEVITEL

TMO TOTAL MATERIAL OUTPUT, ÖSSZES ANYAGKIBOCSÁTÁS

TMR TOTAL MATERIAL REQUIREMENT, ÖSSZES ANYAGSZÜKSÉGLET

TPEI TOTAL PRIMARY ENERGY INPUT, TELJES PRIMER ENERGIA INPUT

TRM  TOTAL RECYCLED MATERIAL, TELJES ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAG

UDE UNUSED DOMESTIC EXTRACTION, FELHASZNÁLÁSRA NEM KERÜLŐ BELFÖLDI 
KITERMELÉS

WEEE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT,
ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

 



 

15 

BEVEZETÉS

BEVEZETÉS 

A XX. század második felében a környezeti problémák fokozatos felismerése során 

elsősorban egy-egy környezeti elem túlszennyezése került a figyelem középpontjába. Sorra 

születtek a nemzetközi egyezmények, és nemzeti szabályozások, melyek a különböző 

környezetvédelmi célokat határozták meg pl. egyes légszennyező anyagok kibocsátásának 

korlátozása révén. 

Ezt a funkcionális szemléletet az elmúlt 20 évben1 folyamatosan felváltotta/felváltja a 

fenntartható fejlődés (sustainable development) koncepciója, amelyben a környezeti 

elemekre meghatározott célok csak részterületnek tekinthetőek. Ez az elmélet ugyanis olyan 

társadalom-gazdasági és természettudományi szempontokat integráló koncepció, amely 

a környezeti problémák megközelítését is multidiszciplináris, tehát 

társadalomtudományi, természettudományi, műszaki és gazdaságtudományi alapokra 

helyezte át. A fenntartható fejlődés a legismertebb definíció szerint olyan fejlődés, amely 

biztosítani tudja a jelenkori generációk szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére. A téma két 

sokat idézett kutatója, Donella és Denis Meadows fenntarthatónak azt a társadalmat nevezi 

(Meadows et al 2005, p. 253.), 

„amely képes nemzedékeken át fennmaradni, amely elég előrelátó, elég rugalmas és elég 

bölcs ahhoz, hogy ne ássa alá saját fizikai vagy társadalmi éltető rendszerét.” 

 

Szinte számbavehetetlen azonban a különböző alternatív definíciók, tudományos (és nem 

tudományos) tézisek és viták száma, melyek a fenntartható fejlődés különböző 

megközelítéseinek elméleti és gyakorlati megvalósíthatóságát, vagy egyáltalán annak konkrét 

céljait, alapelveit és lehetőségeit vitatják2, a koncepció mellett és/vagy ellene érvelnek. 

Én elsősorban a fenntarthatóság (sustainability) kifejezést tartom elfogadhatónak, kikerülve 

ezzel a szintén sokat vitatott fejlődés (development) szó alkalmazását, melynek használata (a 

kétes sikerű magyar fordításból is eredően) szintén vita tárgyát képezi. 

                                                      

1 Az ENSZ 1987-ben Közös Jövőnk (Our Common Future) címmel készítette el első olyan jelentését, amelyben 
rögzítették a fenntartható fejlődés alapelveit és azon követelményeket, amelyek betartása esetén a jövő 
generációk szükségletei is kielégíthetőek lehetnek. 
2 Néhány sokat vitatott terület: entrópia-szűkösség, egyenlőség kívánalma, erőforrások adagolhatósága, 
tulajdonjogok örökölhetősége, jövő generációk szükségleteinek és jogainak pontos definiálása. 
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Jelen disszertáció kereteit messze meghaladná e kérdések részletes vizsgálata, de egy 

lényeges megállapítás mindenképpen tehető: akármelyik megközelítést is fogadjuk el (pl. 

„gyenge3” vagy „erős4” fenntarthatóság) az ismert fenntarthatósági koncepciók közül, 

mindegyikben közös célként jelenik meg a gazdaság-társadalom rendszer anyagáramlásainak 

feltérképezése és az anyagáramlások által keltett környezeti hatások mérséklése (a gazdasági-

társadalmi lehetőségek figyelembevételével vagy a nélkül), azaz a környezeti hatásokat 

kiváltó erőforrásgazdálkodás fenntarthatóvá változtatása. 

Az anyag és energia különböző formáinak a gazdaság-társadalom és a természet elemei 

közötti áramlásainak (társadalmi metabolizmus) leírására számos modell született, melyek 

fizikai kapcsolatát az úgynevezett anyagáram-elemzési eszközök révén különböző szinteken 

vizsgálhatjuk az egyes kémiai elemektől kezdve, a termékeken, vállalati telephelyeken, ipari 

ágazatokon keresztül a teljes gazdaságig bezárólag. Az anyagáram-elemzések makro-szintű 

alkalmazhatóságának vizsgálata, a konkrét anyagáramlás-számlák, és származtatott 

mutatószámok alkalmazása kifejezetten újszerű, ezidáig keveset vizsgált és kevesek5 által 

kutatott tudományterületnek számít Magyarországon. Az anyagáram-elemzés specifikus 

alkalmazási területei nemzetközi viszonylatban is számos rendkívül időszerű kutatás számára 

tartogatnak még felfedezésre váró, vizsgálandó részeket. Az egyes eszközök közül jó 

néhányat csak az utóbbi néhány évben kezdtek el szélesebb körben használni, elsősorban az 

Európai Unió országaiban. Az egyes specifikus alkalmazások komoly tudományos és 

gyakorlati érdeklődést is az utóbbi években keltettek a fenntarthatósági törekvések és 

környezetpolitikai célok erősödésével. 

A módszertan-család egyre szélesebb körben alkalmazott eszközrendszerré kezd válni, tehát 

már a jelenkori, de sokkal inkább a közeljövő gyakorlati alkalmazási lehetőségei adnak 

létjogosultságot a kutatómunkának. Várhatóan mind a teljes anyagáramlás-számlák, mind 

pedig az egyedi kémiai anyagáramok elemzése széles körben alkalmazott döntéstámogató és 

tervezési eszköze lehet környezetpolitikai és más szakpolitikai területeknek is. Ilyen terület 

például a gazdaság anyagintenzitásának, dematerializációjának nyomon követése, tehát a 

társadalmi jólét és a gazdaság fizikai növekedése közötti kapcsolat szétválását (decoupling) 

                                                      

3 A „gyenge fenntarthatóság” a természet korlátlan helyettesíthetőségéből indul ki, miszerint a megfogyatkozott 
természeti tőkét szabadon lehet gazdasági tőkével helyettesíteni. 
4 Az „erős fenntarthatóság” szerint a természeti javakat csak korlátozott mértékben lehet gazdasági tőkével 
helyettesíteni. 
5 A magyar szakirodalomban elsősorban Pomázi és Szabó, valamint Kohlhéb publikációi mellett Torma és saját 
munkáim révén váltak ismertté az elmúlt pár évben. 
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megcélzó szakpolitikák sikerre vitele, továbbá a veszélyes kémiai anyagok nyomon 

követése, szabályozása és egészségügyi kockázatainak felmérése, mint igen aktuális kémiai 

biztonságpolitikai cél. 
 

A DISSZERTÁCIÓ SZERKEZETE 

A dolgozat a társadalmi metabolizmus koncepciójának környezetpolitikai valamint 

fenntarthatósági szempontból lényeges vonatkozásaiból kiindulva vizsgálja az 

anyagáramelemzés módszertani családjába tartozó egyes eszközök alkalmazási területeit. 

Ezen alapvetések után két terület részletes vizsgálata következik. Egyrészt a teljes gazdasági 

anyagáramlás-számlák hazai eredményeit mutatom be a nemzetközi tapasztalatok tükrében, a 

disszertáció következő része pedig a makro és mikro szintű vizsgálatok közötti kapocsként is 

jellemezhető kémiai anyagáram-elemzés (SFA) által nyerhető információk bemutatására épül. 

Mindkét területen tehát olyan hazai gyakorlati alkalmazási példákat is bemutatok, amelyeket a 

szakirodalomban elsőként publikáltam vagy publikáltunk szerzőtársaimmal. 

Kutatásaim fő célja az anyagáram-elemzési eljárások módszertani alapjainak, az egyes 

eszközök hatókörének, mutatószámainak és alkalmazási területeinek összefoglaló elemzésen 

túl, az volt, hogy két konkrét módszer gyakorlati alkalmazhatóságát vizsgáljam. 
 

KUTATÁSMÓDSZERTAN 
Az értekezés egyfelől az első hazai teljes gazdasági anyagáramlás-számlák összeállítása 

során végzett kutatómunka eredményét tükrözi, amit a KSH Környezetstatisztikai 

Osztályának munkatársaival együttműködve végeztem 2005 óta tartó közös munkánk során. 

Ez a kutatás széleskörű irodalmi áttekintésen túl hazai és nemzetközi szakemberekkel 

folytatott konzultációkra épít, továbbá primer és szekunder kutatáson és adatgyűjtésen alapul. 

E kutatás eredménye, az első hivatalos magyar MFA mutatószámok és további adatsorok 

összeállítása lett. Ezeket az eredményeket nemzetközi összehasonlításban elemzem, 

bizonyítva ezzel, hogy a módszercsalád Magyarországon is rendkívül fontos 

környezetpolitikai támogatóeszköz lehet. 

Kutatásaim további területe az egyedi kémiai anyagáramok elemzésének (SFA) részletes 

módszertani vizsgálata volt. E munkám elvégzésére kiváló szakmai hátteret nyújtott az 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency, EEA) koppenhágai 
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székhelyű Erőforrás- és Hulladékgazdálkodás Témaközpont (European Topic Centre on 

Resource and Waste Management, ETC/RWM), melynek munkájában 2005 eleje óta veszek 

részt szakértőként. 

A munkacsoporttal Európában elsőként végeztünk el egy több országra kiterjedő szekunder 

kutatást6, melynek célja az volt, hogy irodalmi és tapasztalati információkra (interjúkra) és 

adatokra támaszkodva összegezzük, milyen módszertani alapokon, mely kémiai anyagokra és 

milyen adat-, és számításigény mellett készültek el az eddigi SFA tanulmányok Európában. A 

vizsgálat célja többek között az volt, hogy eldöntsük, elkészíthetőek-e a jelenlegi feltételek 

mellett a teljes európai SFA-k. Kutatócsoportunk több európai országban végzett 

felmérésére alapozva a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszertant megvizsgálva 

válaszoltam meg azokat a kutatási kérdéseimet, melyek az SFA szélesebb körű 

alkalmazhatósága révén a jelenkori környezetpolitikák fontos céljai elérésének lehetőségeit 

vizsgálják. 

Tapasztalataim alapján összefoglaltam az SFA alkalmazásának jelentősebb környezetpolitikai 

és egyéb lehetőségeit, továbbá az anyagáramlás-számlák standardizált módszertanát 

alkalmazva javaslatot tettem egy egyszerűsített kémiai anyagmérleg-számla elkészítésére, 

melynek alkalmazhatóságát nemcsak az országtanulmányok, hanem egy hazai alkalmazási 

példán teszteltem: az általam készített módszertant alkalmazva, a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztériummal együttműködve állítottam össze az első hazai higany-áramlás 

mérleg alapjait. Ez a (jelenleg még az adatok hiánya miatt nem teljes) mérleg lehet a 

közeljövőben kidolgozandó nemzeti stratégiának az alapja, amely a nemzetközi céloknak 

megfelelően a higanytartalmú termékeknek a gazdaság-társadalom rendszeréből való 

kivonását fogja megcélozni. 

Fontosnak tartom a bevezetőben leszögezni, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalomban az 

MFA betűszót egyaránt használják az anyagáram-elemzés (Material Flow Analysis) és a 

standardizált anyagáram-számlák (Material Flow Accounts) rövidítésére. Disszertációmban 

ezt a zavaró egyezést úgy próbálom elkerülni, hogy előbbit (a táblázatokat és ábrákat kivéve) 

mindenhol teljesen kiírom, míg utóbbi esetében használom az MFA rövidítést, mivel a 

gyakorlatban többnyire utóbbit értjük e rövidítés alatt. 

                                                      
6 Herczeg et al., 2006 
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1. HIPOTÉZISEK 

Kutatásom fentiekben bemutatott általános céljain belül számos kutatási kérdést fogalmaztam 

meg az egyes részterületek tekintetében, melyek a következő hipotézisekben foglalhatóak 

össze. 

HIPOTÉZIS 1: 
A TÁRSADALMI ÉS IPARI METABOLIZMUS FOLYAMATAINAK FIZIKAI LEÍRÁSA ÉS 
KVANTIFIKÁLÁSA ALKALMAS A FENNTARTHATÓSÁGI ÉS KÖRNYEZETPOLITIKAI CÉLOK 
MEGALAPOZÁSÁRA ÉS NYOMONKÖVETÉSÉRE. 

HIPOTÉZIS 2: 
AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MÓDSZERTANI CSALÁDJA A TÁRSADALMI ÉS IPARI METABOLIZMUS 
FOLYAMATAINAK LEÍRÁSÁT HATÉKONYAN TÁMOGATÓ ESZKÖZRENDSZER. 

HIPOTÉZIS 3: 
A TÁRSADALOM-GAZDASÁG ÉS A KÖRNYEZET KÖZÖTTI FIZIKAI KAPCSOLAT AGGREGÁLT 
LEÍRÁSÁT A TELJES GAZDASÁGI ANYAGÁRAM-SZÁMLÁK ÉS MUTATÓSZÁMOK KIDOLGOZÁSA 
SEGÍTI. A MAGYARORSZÁGI ADAPTÁLÁST A HAZAI STATISZTIKAI ADATOK LEGALÁBB RÉSZBEN 
LEHETŐVÉ TESZIK. 

HIPOTÉZIS 4: 
A MAGYARORSZÁGRA ELKÉSZÍTENDŐ MFA VIZSGÁLAT BIZONYÍTHATJA, HOGY A HAZAI 
ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS NEM FENNTARTHATÓ, ÉS MEGVILÁGÍTJA AZON KEDVEZŐTLEN 
TENDENCIÁKAT, MELYEKKEL SZEMBEN A HAZAI FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEKNEK FEL 
KELL LÉPNIÜK. 

HIPOTÉZIS 5: 

A KÉMIAI-ANYAGÁRAM ELEMZÉSEK RÉVÉN NYERHETŐ INFORMÁCIÓK A VESZÉLYES KÉMIAI 
ANYAGOKNAK A TÁRSADALOM-GAZDASÁG RENDSZERÉBŐL VALÓ KIVONÁSÁT SEGÍTIK, EZÉRT 
INDOKOLT LENNE A VIZSGÁLATOK KITERJESZTÉSE EURÓPAI SZINTRE. 

HIPOTÉZIS 6: 
A KÉMIAI ANYAGÁRAM-ELEMZÉSEK EGYSZERŰSÍTVE ELVÉGEZHETŐEK ORSZÁGOK SZINTJÉN AZ 
ANYAGÁRAMLÁSI-SZÁMLÁK MÓDSZERTANA ALAPJÁN. E MÓDSZERTANT KÖVETVE LEGALÁBB 
RÉSZBEN ELKÉSZÍTHETŐ MAGYARORSZÁG HIGANY-MÉRLEGE, AMI A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN A 
HAZAI HIGANY-KIVONÁSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁHOZ NYÚJTHAT ALAPVETŐ 
INFORMÁCIÓKAT. 

 

A megfogalmazott hipotézisek vizsgálatát és igazolását jelen dolgozat egyes fejezetei 

sorrendben tartalmazzák. A vizsgált kutatási kérdések és hipotézisek összefoglaló elemzését a 

6. fejezet tartalmazza. 
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2. TÁRSADALMI ÉS IPARI METABOLIZMUS  

Jelen disszertáció egyik alapköve a társadalmi és ipari metabolizmus koncepcióinak tisztázása 

és annak jelenkori környezetpolitikai (fenntarthatósági) vonatkozásainak vizsgálata. 

2.1 A TÁRSADALMI ÉS IPARI METABOLIZMUS 

A Föld bolygót anyagáramlásokra nézve zárt, energiaáramlásokra nézve pedig nyitott 

rendszerként definiálhatjuk: a bolygón lévő véges mennyiségű biotikus és abiotikus anyag 

áramlásainak hajtóereje pedig – biokémiai és ipari folyamatokban egyaránt – elsősorban a 

napsugárzás által biztosított energia, másodsorban pedig a bolygó belsejében lévő hő. 

A társadalom-gazdaság (és benne az ipar) rendszerei tehát a bioszféra-, geoszféra-rendszerébe 

ágyazódnak (Bringezu, 2003d) és működésük során az ökoszisztéma többi rendszerével 

anyagáramlások révén folyamatos kapcsolatban állnak. Az 1. ábrán látható modell ezt a 

jelenséget írja le. A rendszer forrás (input) és nyelő (output) oldalon egyaránt igénybe veszi a 

természeti erőforrásokat: vagy mint nyersanyagforrás vagy mint a hulladékokat, szennyvizet 

és légnemű emissziókat asszimiláló nyelő. 

 

 
 

1. ÁBRA: AZ ANYAGÁRAMLÁS ALAPMODELLJE 
Forrás: (Hinterberger et al., 2003) 

A biológiában használt fogalom mintájára ez az anyagforgalom vagy anyagcsere, mint 

jelenség társadalmi metabolizmus néven definiálható. A társadalmi metabolizmus fogalma 

(Kohlhéb et al., 2006 p.21) megközelítésében a következő: 



 

21 

2. TÁRSADALMI ÉS IPARI METABOLIZMUS

„A biológiai metabolizmushoz hasonlóan tekinthetjük az egyes ipari, gazdasági folyamatokat 

is úgy, mint anyag- és energia-átalakító rendszereket, amelyek energiában gazdag anyagokat 

vesznek fel és energiában szegényebb anyagokat bocsátanak ki termékként, illetve 

hulladékként.” 

 

Ez az általánosan definiált viszony, amely természetesen nemcsak a teljes gazdaság szintjén, 

hanem vállalati szinten is fennáll, az elmúlt évtizedek környezetpolitikai és fenntarthatósági 

célrendszerének fejlődését figyelembe véve is fontos alapvetés. Ugyanakkor (Pomázi és 

Szabó, 2006) történeti áttekintéséből kiderül, hogy társadalmi metabolizmus alapkoncepciója 

már az 1860-as években megszületett Moleschott, holland filozófus írásai révén. Később 

nemcsak a biológiában-biokémiában (Purves) és ökológiában (Clements, Lotka, Odum), de a 

társadalomtudományokban (pl. Marx, Engels, Spencer, Morgan) is egyre fontosabb helyet 

kapott a társadalom és a természet kölcsönhatásának vizsgálata. A különböző 

megközelítésekben természetesen más-más részterületre (biológiai/gazdaság/társadalom) esik 

nagyobb hangsúly. A mai fenntarthatósági megközelítések a környezet, a társadalom és a 

gazdaság valamilyen szempontú összhangjára, azaz integrált, interdiszciplináris szemléletre 

építenek és ugyanígy a társadalmi metabolizmus vizsgálata is egy komplex, 

multidiszciplináris rendszervizsgálatot igényel. Példaképpen (Fischer-Kowalski, 1997) 

megközelítésében a társadalmi metabolizmus elméleti hátterét a társadalom- és 

természettudományok alábbi (2 . ábrán látható) részterületei szolgáltatják: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ÁBRA: A TÁRSADALMI METABOLIZMUS INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSE 
Forrás: (Fischer-Kowalski, 1997) 
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Bár nem lehet az egyes rendszerelemeket egymástól szétválasztva komplex problémamegoldó 

„orvosságot” keresni, de mégis szükséges egyes jól definiálható rendszerelemek önálló 

vizsgálata is. Egy ilyen fontos problémakör a minden elemmel kölcsönhatásban lévő 

erőforrásgazdálkodás mérése és fenntarthatósági szempontokból történő vizsgálata, valamint a 

felhasznált anyagok környezeti és humán hatásainak erőssége szerint azok kiszorítása a 

társadalom-gazdaság rendszeréből. 

 

2.2 A FENNTARTHATÓSÁG ÉRTELMEZÉSE A TÁRSADALMI METABOLIZMUS 

FOGALOMKÖRÉBEN 

Az anyagi és energetikai szempontból értelmezett fenntarthatóság elérése mindenképpen a 

gazdaság erőforrásgazdálkodás-teljesítményének pontos mérését és drasztikus javítását 

igényli bármelyik – bevezetőben említett – fenntarthatósági megközelítést fogadjuk is el. 

E megközelítést illusztrálja Szlávik példája is, miszerint a természeti erőforrásokra gyakorolt 

„szívó-terhelő” kettős hatás mérsékelhető, ha az egyszer a bioszférából már elvont 

anyagmennyiséget zárt körben minél többször körbeáramoltatjuk a termelés-fogyasztás 

láncon (Szlávik et al., 2007).  

Ugyanez a megközelítés áll az úgynevezett ipari metabolizmus koncepciója (Bringezu, 

2003d), valamint az erre az elméletre épülő ipari ökológiai elméletek hátterében is (Frosch és 

Gallapoulos, 1989). Az általuk megfogalmazott analógia az ipari és a természetes 

ökoszisztéma között az alapja az ipari ökológiának, melynek értelmében egy ipari 

ökoszisztémában, megfelelő földrajzi közelség (település, kistérség) esetén az egyik vállalat 

által produkált hulladék/melléktermék a másik vállalat erőforrásaként hasznosul, ezáltal a 

rendszerszerű működés eredményeképpen a vállalatok összes keletkezett hulladékmennyisége 

kevesebb, mintha külön-külön üzemelnének. Így tehát egy ilyen ipari öko-rendszer nem 

bocsát ki hulladékot a természetbe, vagy csak olyan hulladékot, amely ellenőrzött módon 

kerülne lerakásra. 

Tehát ha a vizsgált gazdasági-társadalmi egység valamilyen ipari folyamat, akkor ennek 

anyag- és energiafelhasználási, valamint -átalakítási folyamatainak összességét ipari 

metabolizmusnak (industrial metabolism) nevezzük, amennyiben pedig a vizsgálati egység 

valamely társadalmi egységet, illetve emberi közösséget (nemzetgazdaság, faluközösség stb.), 

is magában foglalja, akkor társadalmi metabolizmusról (social metabolism) beszélünk (Ayres-

Simmonis, 1994 és Giampietro et al., 2000, mindkettőt idézi Kohlhéb, 2006). A társadalmi 
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metabolizmus koncepciója tehát elsősorban a makroszintű társadalom-gazdasági 

rendszerleírásra alkalmas, addig az ipari ökológiai szemlélet elsősorban a vállalatok, ipari 

telephelyek szintjén érvényes, ugyanakkor vizsgálataim szempontjából analóg fogalmaknak 

tekintem azokat.  

Fontos különbség azonban, hogy a bonyolultabb rendszerdinamikai összefüggések miatt 

makroszinten sokkal nehezebb „tervezettségről” beszélni. A társadalmi metabolizmus, az ipari 

metabolizmus, az ipari ökológia vagy ipari szimbiózis elméletei ugyanakkor egyaránt a 

rendszerszemléletű gondolkodásban gyökereznek, de a rendszer(ek) elemeit különböző 

felbontásban vizsgálják. Kósi a rendszerszemlélet1 alkalmazásának összefoglalásáról a 

következőket állapítja meg (Kósi és Valkó et al., 2007): 

„A rendszer fogalmát általánosságban egy adott cél eléréséhez szükséges alkotóelemek 

összességeként értelmezhetjük. Az alkotóelemekre bontás, az egyes alkotóelemek 

bonyolultsága, összetettsége, nagysága a rendszer természetétől, illetve a rendszert kialakítók 

akaratától, érdekeltségétől függ. Bizonyos alkotóelemek együttese, illetve egyes alkotóelemek 

önmagukban is a rendszer alrendszereként működhetnek. A rendszer az alrendszerek, 

alkotóelemek együttese, azok kölcsönös egymásra hatása eredményeként képes működni. A 

hatékony működtetés érdekében a rendszer kialakításánál alapvető az egyes alkotóelemek, 

alrendszerek, illetve a rendszer határainak meghatározása. Természetesen a rendszer 

működését a rendszeren kívüli tényezők is befolyásolják. Bizonyos - a rendszeren kívüli - 

hatások befolyásolják a rendszer működését.” 

 

A társadalmi és ipari metabolizmus fenntartható anyag- és energiagazdálkodását leíró 

modellek közös vonása tehát, hogy a természeti környezetet és a gazdaság-társadalom, és 

benne az ipart egyazon rendszer részeinek tekinti, ahol az egyik részfolyamat kilépő árama 

egy másik részfolyamat belépő áramaként a rendszeren belül hasznosul, továbbá: 

1. a rendszer rendelkezik megújuló energiaforrással, 

2. a rendszeren belül megvalósul az anyagok lehetőleg  teljes visszaforgatása, 

3. a rendszer sokféle elemből épül fel, emiatt jól ellenáll a külső, zavaró hatásoknak. 

 

A különböző rendszermodellek legfontosabb alkotóelemei általában a következők: 
                                                      

1 A rendszerszemlélet megalapozója Jay Forester, aki az 1960-70-es években elsők között volt, aki a világot 
egymásba fonódott rendszerek együtteseként szemlélte. Az ő doktoranduszai voltak egykor az MIT-n a szintén 
idézett Donella és Dennis Meadows. 
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1. a nyersanyagok és energiahordozók kinyerése, 

2. anyag-átalakítás és termék-előállítás, 

3. anyag-, energia- és termékfogyasztás, valamint 

4. kibocsátások, azaz hulladékok és emissziókat elnyelése. 

 

A természeti folyamatokat a fent bemutatott módon utánzó (azaz az anyagáramlások zárására 

és megújuló energia felhasználására törekvő) ipari ökológiai megközelítés értelmében tehát a 

fenntartható anyag és energiagazdálkodás felé vezető út2 (Szlávik et. al, 2007 p. 223 nyomán, 

átalakításokkal és bővítésekkel) a következő fontos lépéseket tartalmazza. Az ábrán 

természetesen a „hulladék” megjelölés az egyéb szennyezőanyagok kibocsátását is jelenti. 
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3. ÁBRA: A FENNTARTHATÓSÁGI ÁTMENET ÖSSZETEVŐI  
Forrás: (Szlávik,  2007. p 223.) 

 

1. A gazdaság-társadalom és benne az ipari rendszerek szívóhatásának csökkentése, 

tehát az abszolút erőforrásigény mérséklése, ezen belül a megújuló erőforrások 

felhasználásának fokozása. 

2. A feldolgozottsági fok növelése, az anyagból és energiából mind több termék és mind 

kevesebb hulladék kihozatala, azaz az anyag- és energiahatékonyság együttes 

növelésével az ökohatékonyság javítása. Az úgynevezett „Faktor 10” (Schmidt és 

Bleek, 1992), és a „Faktor 4” (Weizsäcker et al., 1995) elméletetek szerint az 

elkövetkezendő 50 évben előbbi szerint a tízszeresére, utóbbi szerint négyszeresére 
                                                      

2 A számozás az ábrán lévő számozásnak felel meg. 
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kellene növelni az erőforrás-hatékonyságot az iparosodott országokban. Előbbi éves 

szinten 4,5 %-os hatékonyság-növekedést jelentene (Spangenberg et al., 1999). 

3. A hasznos termékeknek minél tovább tartása a fogyasztási folyamatban. 

4. A fogyasztás egy szakaszából kikerült termékek lehető legmagasabb hányadának 

újrahasználata (pl. többutas csomagolóanyagok). 

5. Az elsődleges hulladékok, ill. a hulladékká vált termékek hasznosítása (recycling). 

6. A hulladékok és egyéb szennyezőanyagok környezetre káros hatásának semlegesítése, 

biztonságos hulladékkezelés. 

A 2-5. pontok kielégítik a szigorú fenntarthatóság követelményeit, amennyiben a felhasznált 

energia megújítható forrásokból származik. A szigorú fenntarthatóságnak nem, de a gyenge 

fenntarthatóságnak megfelel az 1. és a 6. pont is. 

Valamennyi korábbam felsorolt (és fel nem sorolt) elmélet eltérő megközelítésben és 

hangsúllyal ugyan, de számos közös célt tartalmaz, amelyeket (Kósi és Valkó et al., 2006. p. 

45 nyomán) megfogalmazva a következőkben foglalhatunk össze:  

1. Rendszerszemlélet az ipari és ökológiai rendszer kölcsönhatásainak vizsgálatakor. 

2. Az anyag- és energiaáramok, valamint azok transzformációinak tanulmányozása. 

3. Több tudományágat átfogó (multidiszciplináris) megközelítés. 

4. Jövőbetekintés. 

5. Lineáris (nyitott) folyamatokról a ciklikus (zárt) folyamatokra való áttérés. 

6. Az ipari rendszerek ökoszisztémára gyakorolt környezeti hatásainak csökkentése. 

7. Az ipari tevékenységek harmonikus integrációja az ökológiai rendszerbe. 

8. Az ipari rendszerek működése minél jobban közelítse meg a természeti rendszerek 

működését. 

 

2.3 KÖRNYEZETPOLITIKAI VONATKOZÁSOK 

Fenti alapelvek rendre megjelennek a különböző környezetpolitikai célokban is. Nemcsak a 

globális, európai vagy nemzeti szintű környezetpolitikák, hanem a vállalati 

környezetmenedzsment rendszerek célrendszerei is egyaránt arra az összefüggésre épülnek, 

miszerint a gazdaság-társadalom folyamatai és tevékenységei (pl. mezőgazdaság, ipar) 

rendszerei által keltett anyagáramlások (emissziók, transzmissziók) vezetnek a környezeti 

elemek állapotváltozásához, melyek a környezeti problémákat (a források valamint nyelők 

mennyiségi túlhasználatát és minőségi túlterhelését) okozzák. 
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A környezeti problémák súlyossága – egyszerűsített megközelítésben – az adott áramlások 

nagyságától (pl. üvegházhatású gázból kibocsátott mennyiség) és az egységnyi anyagáramlás 

környezetre gyakorolt hatásából (pl. az adott gáz globális felmelegedési potenciálja, GWP) 

adódik. Értelemszerűen a környezetpolitikai eszközök egyik főfeladata ezen szennyezési lánc 

(4. ábra) „megtörése”, lehetőleg már a megelőzés szintjén. 
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4. ÁBRA: A SZENNYEZÉSI LÁNC ÉS A KÖRNYEZETI POLITIKÁK  
Forrás: (Kerekes és Szlávik, 2003) 

 

Az anyagáramlások szempontjából legfontosabb környezetpolitikai válaszok közül kiemelem 

az Európai Unió 2002-2012-re meghatározott Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogramját, 

melynek egyik prioritása a fenntartható erőforrás-használat elősegítése. Ez a célrendszer 

magába foglalja az erőforrás-használatnak a gazdasági növekedéstől való szétválasztását 

(decoupling), azaz nemcsak drasztikusan javuló erőforrás-hatékonyságot, hanem a gazdaság 

részleges anyagmentesítését (dematerializáció) és a hulladékmegelőzést tűzi ki célként. A 

kémiai biztonság és a vegyi anyagok európai szabályozásával kapcsolatban pedig a 2007-

ben életbe lépett un. REACH3 szabályozást fontos megemlíteni. 

                                                      
3 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH), az Európai Vegyianyag-

ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági 

rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 

helyezéséről. 
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Az ENSZ által 2002-ben Johannesburgban megtartott Fenntartható Fejlődés Világtalálkozón 

elfogadott Végrehajtási Terv arra ösztönözte a tagállamokat, hogy segítsék elő egy tízéves 

fenntartható termelési és fogyasztási (sustainable consumption and production, SCP) 

keretprogram kidolgozását (Marrakech Folyamat), amelynek elsődleges célja a hatékonyság 

és a fenntarthatóság javítása az erőforrások felhasználásában (Szabó és Pomázi, 2006a). A 

fenntartható termelést és fogyasztást konkrét EU szakpolitikák4 is támogatják. 
 

 
 

5. ÁBRA: ANYAGÁRAMLÁS-KÖRNYEZETTERHELÉS PROBLÉMAKÖR FOGYASZTÓBARÁT MEGFOGALMAZÁSA 
Forrás: saját fénykép (Készült a sziráki Hotel Kastélyban, 2008) 

 

Akár a korábban bemutatott elméleti, akár a különböző fenntarthatósági koncepciókból, akár a 

gyakorlati (környezetpolitikai) oldalról közelítünk tehát, mindenhol közös elemként jelenik 

meg a mérés igénye, ebben pedig benne foglaltatik az anyagáramlások (erőforráshasználat, 

hulladéktermelés stb.) pontos kvantifikálásának, mérésének kívánalma is. 

Ugyanerre a logikára épülnek fel az EU és az EEA, valamint az ENSZ és OECD által is széles 

körben alkalmazott modellek, melyek megfelelő mutatószámok alkalmazásával mérik és 

követik nyomon a szennyezési lánc és a környezetpolitikai válaszok viszonyát. 

Az OECD által az 1970-es években alkalmazni kezdett terhelés–állapot–válasz (pressure–

state–response, PSR) modell (6. ábra), majd az EEA által 1994-ben ezalapján felállított és 

később az Eurostat által is átvett hatótényezők–terhelés–állapot–hatás–válasz értékelési 

                                                      

4 Pl. Természeti erőforrás tematikus stratégia, Hulladék megelőzési és újrahasznosítási tematikus stratégia, 
Integrált termékpolitika (IPP), Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS), öko-címkézés, 
Környezettechnológiai Akcióterv (ETAP), zöld közbeszerzés (GPP), elektromos termékek öko-dizájnja, kis- és 
középvállalkozásokat támogató program stb. 
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keretrendszer (driving forces–pressure–state–impact–response, DPSIR) egyaránt a terhelések 

okaitól a lehetséges válaszokig lineárisan ok-okozati összefüggés szerint követik nyomon  

ezeket a kapcsolatokat5, segítve ezzel a döntéshozóknak és a nyilvánosság előtt feltárni a 

környezeti és más témakörök összekapcsoltságát (OECD, 1991, OECD, 1993, továbbá 

Szlávik, 2007 valamint Pomázi és Szabó, 2006c). 
 

 

 
 

6. ÁBRA: A PSR MODELL  
Forrás: (Pomázi és Szabó, 2006c p. 1002) 

 

A pontos mérés kívánalma már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazódott, a jólét és a gazdaság 

„valódi” teljesítményének mérését szolgáló alternatív közgazdasági mutatók kidolgozása 

során is. Triviális, hogy ahhoz, hogy tudományos alapon mondani tudjunk valamit arról, hogy 

mennyire fenntartható vagy fenntarthatatlan ökológiai és egyéb szempontból egy 

rendszer elengedhetetlen, hogy megkíséreljük a folyamatok pontos számszerűsített leírást. 

Jelen disszertáció kereteit meghaladja a különböző fenntarthatósági mutatószám-típusok 

mélyreható elemzése, de (Bartus, 2008.) nyomán, a teljesség igénye nélkül szemléltetni 

kívánom (1. táblázat és 7. ábra), hogy néhány jól ismert mutatószám-típus melyik 

                                                      

5 Természetesen a valóságban ezek az összefüggések nem feltétlenül lineárisak. A komplex hálózatok és 
rendszerek időbeni viselkedését leíró rendszerdinamikai elméletek egyik célja, ezen összefüggések 
„valósághűbb” leírása. Ugyanakkor a mérőszámok meghatározására és jelentésére a lineáris ok-okozati 
megközelítés is alkalmas, fenntartva, hogy magukat az mutatószámokat is célszerű időközönként újradefiniálni. 
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rendszerelem(ek) vizsgálatát tűzi ki fő céljaként. A fenntarthatóság mérésére ma legtöbbször a 

HDI, a GPI, az ESI és az ökológiai lábnyom (EF) mutatókat használják. Mindazonáltal 

(Bartus, 2008) megállapítja, hogy 

„ezen mutatók azonban számos metodikai problémával terheltek, nehézkes a képzésükhöz 

szükséges megfelelő mennyiségű és megbízhatóságú adatok összegyűjtése, a számítások 

sokszor durva becsléseken vagy szubjektív benchmarking technikákon alapulnak. Az ESI 

mutatót például 76 adatból képzett 21 mutatószám alapján állítják elő.”  

 

 

MUTATÓ TELJES NÉV ÉRTÉKE 
IEF Index of Economic Freedom 

(Gazdasági szabadság indexe) 
0-tól 100%-ig mér, 0 = a gazdaság nem szabad, 100 
= a gazdaság teljesen szabad 

EFP Ecological Footprint 
(Ökológiai lábnyom) 

hektár/fő-ben méri a felhasznált természeti 
erőforrások mennyiségét (ökológiai szempontból a 
kisebb érték a jobb) 

ECOLBAL Ecological Balance 
(Ökológiai mérleg) 

hektár/fő: az EFP-ből levonják az adott ország 
természetes biológiai kapacitását (ha pozitív, az 
ország önellátó) 

ESI Environmental Sustainability Index 
(Környezeti Fenntarthatóság Index) 

relatív pontszám, a nagyobb érték fenntarthatóbb 
gazdaságot mutat - méri a tényleges szennyezést és a 
környezeti intézményrendszer színvonalát 

HDI Human Development Index 
(Humán Fejlődési Index) 

0 és 1 közötti mutató (a nagyobb érték fejlettebb 
országot mutat) - a GDP, a születéskor várható 
élettartam-mortalitás és az oktatás-írástudás értékeit 
kombinálja 

GINI Gini-mutató A jövedelemelosztás egyenlőtlenségeit vizsgáló 
mutató: a társadalom legmagasabb és 
legalacsonyabb jövedelmű decilisének 
jövedelemaránya. 

GDP Gross Domestic Product 
(Bruttó Hazai Termék) 

USD/fő: a gazdasági teljesítményt méri az előállított 
termékek és szolgáltatások összesített gazdasági 
értékében, egy főre vetítve (esetleg vásárlóerő 
paritáson vizsgálva) 

ISEW/GPI/MDI Index of Sustainable Economic Welfare 
(Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója) 
Genuine Progress Indicator 
(Valódi Fejlődési Mutató) 
Measure of Domestic Progress 
(Hazai Fejlődés Mutatója) 

Olyan gazdasági mutatók, melyek a fogyasztásból 
(GDP) indulnak ki, és azt korrigálják levont és 
hozzáadott értékekkel. 

MFA 
mutatószámok 
 

Material Flow Analysis/Accounting 
Anyagáram-elemzés/számlák származtatott 
mutatószámai 

A gazdaság-társadalom különböző 
anyagáramlásainak számbavétele alapján képzett 
mutatószámok. (pl. TMR, DMC, DPO stb.) 

   
 

1. TÁBLÁZAT: A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT FENNTARTHATÓSÁGI MUTATÓSZÁMOK 
Forrás: (Bartus, 2008) és saját összeállítás 

 

Az ábrán és a táblázatban is látható, gyakran alkalmazott fenntarthatósági mutatószámokkal 

szemben, melyek tehát számos szubjektív szempontot és sok esetben csak szubjektíven 
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mérhető (de természetesen nagyon fontos szempontot) információt is tartalmaznak, ezért 

gyakran egymásnak is igencsak ellentmondó eredményeket produkálnak, a társadalom-

gazdasági rendszerekben felhasznált és kibocsátott anyagáramlások számszerűsítése 

(a 7. ábrán MFA mutatószámokként jelölve) felhasználható a környezetterhelés és a 

fenntarthatóság fizikai, ökológiai vonatkozásainak mérésére alkalmas mutatóként. 
 

 

 

7. ÁBRA: FENNTARTHATÓSÁGI MUTATÓSZÁMOK6 
Forrás: (Bartus, 2008) 

 

Disszertációm további részében az anyagáramelemzés módszerét vizsgálom, természetesen 

annak tudatában, hogy az anyagáramlás-elemzések révén szerzett információk közvetlen 

módon nem alkalmasak a fenntarthatóság társadalmi vonatkozásainak vizsgálatára, 

mint a többi mutatószám némelyike (pl. HDI). 

Ettől függetlenül az anyagáramelemzés révén nyert mutatószámok mindenképpen alapvető 

fontosságúak a gazdaság- és környezetpolitikai szempontú elemzések elvégzése és döntések 

meghozatala során, mivel olyan információkat szolgáltatnak, amely a célok kitűzésében és a 

folyamatok nyomon követésében is alapvetően fontosak, hiszen alkalmasak az ökológiai és 

a társadalom-gazdasági rendszer közötti kapcsolat pontosabb, számszerűsített leírására. 
                                                      
6 Az ábrán feltűntetett mutatószámok közül minden országra elérhető: GDP, HDI, ESI, IEF, PRI, GINI és EFP adat.  Az MFA 

mutatószámok, ISEW/GPI/MDP pedig egyelőre csak néhány országra érhetőek el.  
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Az anyagáramlás-elemző módszertani csoport egyes elemeinek jelentősége az anyagok 

felhasználására vonatkozó újszerű könyvviteli és elemző szemléletű megközelítéséből fakad, 

mely révén a PSR vagy DPSIR keretrendszer összetevői közül közvetlenül a környezeti 

terhelésekre (P) vonatkozó információk szerezhetőek. A későbbiekben részletesen is 

foglalkozom elsősorban a teljes gazdasági anyagáramlás-számlák származtatott 

mutatószámainak alkalmazásával, amely az utóbbi években a környezetpolitikai támogató 

eszközök főáramába került. 

A következő fejezetekben azt kívánom bizonyítani, hogy a fizikai-környezeti és társadalom-

gazdasági rendszerek különböző szintjein (pl. kémiai anyagok, termékek, telephelyek, 

gazdasági szektorok, teljes gazdaság stb.) végezhető anyagáram-elemzési módszerek 

kiválóan alkalmasak a jelenkori környezetpolitikai eszközök, fenntarthatósági stratégiák 

kialakításának támogatásához, és a kémiai biztonságpolitikai célok megvalósításának is 

hatékony eszközei lehetnek. 

Ezek a módszerek elsősorban azért használhatók, mert alkalmazásuk révén 

megpróbálhatunk megválaszolni olyan alapkérdéseket (mint pl., hogy egy adott rendszer 

„mennyire nem fenntartható?”, „miért nem fenntartható?” „milyen messze van a 

fenntarthatótól?”), amelyek elengedhetetlenek a jelenkori környezeti kihívásokkal 

szemben való hatékony és hatásos esetleges fellépéshez. 
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3. ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MÓDSZERTANI CSALÁDJA 

3.1 AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MÓDSZERTANI ALAPJAI 

Az anyag és energia különböző formáinak a gazdaság-társadalom és a természet elemei 

közötti áramlásainak modellezésére évtizedek óta születnek kísérletek. Az ilyen típusú, 

környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő elemzések először 1960-as években 

jelentek meg: (Pomázi és Szabó, 2006a) korábban is idézett irodalmi áttekintésében 

megállapítja, hogy az 1970-es és 1980-as években elsősorban a társadalmi metabolizmus 

detoxifikációja, azaz méregtelenítése (pl. SFA), majd az 1990-es évek középétől a 

társadalom erőforrás-felhasználása és annak hatékonysága (EW-MFA) került az 

érdeklődés középpontjába. 

A társadalom-gazdaság-környezet rendszer (tehát a társadalmi és ipari metabolizmus) 

leírásának legelterjedtebb módszerei az úgynevezett anyagáramlás-elemzés módszertani 

családjába tartozó eszközök, melyek egyszerűsített alapmodelljét a 8. ábra szemlélteti. 

 

 

 
8. ÁBRA: A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI-KÖRNYEZETI RENDSZER EGYSZERŰSÍTETT ANYAGÁRAMLÁSI MODELLJE 

Forrás: (Pomázi és Szabó, 2006 p 10.) 

A módszertanon alapuló eszközök körébe olyan fizikai elszámolások és mutatószám-

rendszerek tartoznak, amelyekkel leírható a társadalom-gazdaság és benne az ipari 

rendszerek által megmozgatott, pontosabban a rendszerbe bevitt és kibocsátott anyag 

mennyisége (általában ennek tömegét mérve kg vagy többnyire tonna mértékegységekben) és 

részben annak útja is. Ezek részben kvalitatív és/vagy kvantitatív elemzések, melyek célja a 

természeti erőforrások (forrás és nyelő oldalon való) használatának, igénybevételének és az 

anyagoknak (és energiának) gazdaság-társadalom szféráján való átáramlásának elemzése. Az 
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anyagáramok elemzése általában kiterjed a nyersanyagok kinyerésére, feldolgozására, a 

termelési folyamatokra, termékek előállítására, fogyasztásra, újrahasznosításra és az anyagok 

„lerakására”, egyes vegyi anyagok, nyersanyagok, alapanyagok, termékek, hulladékok és 

környezeti elemekbe történő emissziók elszámolására. 

Ezen vizsgálati módszerek mindegyike tehát az anyagmegmaradás törvényére épít (bár 

nem minden esetben törekszik a teljes mérlegek összeállítására): a rendszerbe belépő anyag 

megegyezik a rendszerből kilépő és a rendszerben felhalmozódó (akkumulálódó) 

anyagmennyiséggel: 

INPUT = OUTPUT + NETTÓ AKKUMULÁCIÓ 

 

 
9. ÁBRA: ANYAGMEGMARADÁS TÖRVÉNYE 

Az anyagáramelemzés számos olyan módszertan gyűjtőneve, amely alkalmas a társadalmi 

metabolizmus folyamatainak fizikai leírására különböző szinteken és más-más területekre 

fókuszálva. A módszertan eszközei a hagyományos gazdasági mutatókkal szemben (pl. GDP) 

tehát a gazdasági tevékenységet elsősorban fizikai (tonna, joule), nem pedig monetáris 

egységekben (pl. Euróban) vizsgálják, jóllehet, bizonyos típusú elemzések (pl. NAMEA, 

SEEA) e kettő kombinálására törekszenek és mindkét dimenzióban mérik a gazdaság 

aktivitását). A következőkben röviden vizsgálom és értékelem az előbb felsorolt anyagáram-

elemzési módszereket („lentről felfelé”), majd különböző szempontok szerint bemutatom 

alkalmazási területeiket. 

3.2 AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREI 

Anyagáramlás-elemzés végezhető különböző rendszerszinteken és részletességgel. 

Természetesen az eltérő szintek eltérő megközelítéseket és módszertanokat alkalmaznak, 

alaplogikájuk mégis a fentiek szerint azonos. Az anyagáram-elemzésnek számos lehetséges 

szintje definiálható. (Bringezu, 2003d) valamint (Femia és Moll, 2005), továbbá 

(Torma, 2008) megközelítéseit figyelembe véve, de azokat kibővítve, illetve módosítva az 

alábbi szintek határozhatók meg: 

 
 

 

Rendszer Input Output 

Akkumuláció 
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1. Alapvető „elemi” szint a kémiai elemek anyagáramlásának vizsgálata, 

2. vagy bizonyos anyagrendszerek együttes elemzése. 

3. A következő, már komplexen aggregált szintnek a termékek életciklus-értékelése, 

pontosabban annak leltár-elemzés lépése tekinthető. 

4. A következő szint a vállalatok/telephelyek szintje, mely során a legjellemzőbb az 

input- és az output áramok számbavétele. 

5. Az ágazati szintű elemzések elvégzésekor az elemzések a gazdasági aktivitás mellett 

az ágazatok anyagáramlásait és azok értékét is figyelembe veszi. 

6. Az anyagáram-elemzés legfelsőbb szintjén az ún. nemzetgazdaság-szintű anyagáram 

elemzések foglalnak helyet, melyek egy adott ország teljes anyagáramlási rendszerét 

vizsgálják, 

7. esetleg a nemzeti számlák rendszerével (SNA) analóg módon a gazdasági és 

környezeti teljesítmény integrált elemzésére törekszenek. 

8. Anyagáram-elemzés mintájára végezhető az energiaáramlások elemzése, illetve a két 

módszer kombinációjában az anyag és energia-áramlás elemzés. 

A fenti listában nem soroltam fel a különböző, tetszőleges földrajzi felbontásban (város, 

régió, kontinens stb.) készülő anyagáram-elemzéseket, mivel ezek rendkívül heterogén képet 

mutatnak, és céljukat, illetve az alkalmazott módszertant tekintve általában valamelyik fent 

felsorolt vizsgálati módszert, vagy azok kombinációit alkalmazzák (pl. egy régió adott 

iparágán belül végzett SFA elemzés). 

A következőkben a tartalmi korlátok miatt röviden értékelem az egyes módszereket. Célom 

egy összefoglaló áttekintés nyújtása, amely megalapozza a módszertan-család két 

részterületén végzett kutatásaim eredményeit. 

 

3.2.1. Kémiai anyagáram-elemzés (SFA) 

Az egyedi kémiai anyagok/elemek áramlásainak elemzését (Substance Flow Analysis, 

SFA) elsősorban a veszélyes kémiai anyagok (pl. nehézfémek, perzisztens (nem lebomló) 

szerves szennyezőanyagok stb.) nyomon követése céljából alkalmazzák. 

Az SFA eredményei felhasználható a kémiai biztonság, környezetszabályozás, egészségügyi 

kockázatfelmérés területei mellet vállalati szinten a környezeti célok meghatározásához, a 
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környezeti teljesítmény javításához. Az SFA-val kapcsolatos kutatási eredményeket, a 

részletes módszertani elemzést és alkalmazási területeket az 5. fejezet tartalmazza. 

 

3.2.2. Anyagrendszer-elemzés (MSA) 

Az anyagrendszer-elemzés (Material System Analysis, MSA) metodológiai szempontból a 

legheterogénebb, mivel a módszertancsoport többi tagjától eltérően nem kapcsolódik hozzá 

semmilyen speciális, (legalább részben) standardizált eljárás, inkább a különböző 

anyagáramlás-elemző módszertanok és egyedi metodológiával nem, csak középszintű 

összevontsággal jellemezhető esettanulmányok kompozíciója. Ezek a mezo szinten végzett 

anyagáramlás-elemzési alkalmazások adott anyagokat és fizikai-kémiai szemszögből definiált 

vegyületeket vizsgálnak együttesen, továbbá magukban foglalják egyes fizikai rendszerek 

elemzését, melyek a nemzetgazdaság funkcionálisan vett, a különböző anyagokkal szoros 

kapcsolatban álló alrendszerei (Femia és Moll, 2005). 

Jó példa (10. ábra) az MSA szemléltetésére az ETC/RWM 2005-ben publikált elemzése (Moll 

et al, 2005), melyben az EU vas és acéláramlásait vizsgálták meg. Hasonló MSA elemzést 

végzett (Sibeley, 2004) az USA acéláramlásait vizsgáló rendszerszemléletű tanulmányában. 

 

 

 

világ többi része 
 
 

világ többi részének 
technoszférája 

65Mt 

acéltermékekfélkész 
acéltermékek 

vasérc 

EU nyersacél 

termékek életciklus 
végén 

félkész 
acéltermékek 

termelési 
hulladék 

vasérc 

acéltermékek
primer acél 

szekunder acél 

EU 
technoszféra 

hulladék 
(pl. lerakóban)

acélhulladék 

Európai 
Unió 

18Mt 

22Mt 

67Mt 

27Mt 

2Mt 

86Mt 

86Mt 

98Mt 

52Mt 19Mt 

116Mt 12Mt 13Mt 100Mt 

13Mt 
12Mt 

hulladék 
félkész termékből

98Mt 47Mt 16Mt 

 
10. ÁBRA: AZ EU VAS- ÉS ACÉLÁRAMLÁSAI 2000-BEN (MILLIÓ TONNA) 

Forrás: (Moll et al., 2005) 
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Egy  amerikai szakértő (Allen, 2003) több olyan szakpolitikai területet nevez meg, melyeket 

nagyban segítenek az anyagáramlás-elemzés ezen összevont csoportja alkalmazásával 

nyerhető információk: 

• gazdasági, kereskedelmi és nemzetbiztonsági, illetve technológiafejlesztési politikák, 

melyek esetében elsődleges a gazdaság fizikai alapjának megértése; 

• nemzeti erőforrás-gazdálkodás, melynek középpontjában az anyagforrásokra, 

felhasználásokra vonatkozó állapotleírások és trendek életciklusával, továbbá a 

kereslettel, illetve kínálattal kapcsolatos információk állnak.  

Az MSA-k segítséget adhatnak az egyes ipari anyagok használatával összefüggő környezeti 

terhelések és a szennyező források meghatározásához és az anyagok újrahasznosítását célzó 

környezeti stratégiák kidolgozásához. 

A hivatalos környezeti számvitel természeti erőforrások számlái  (Natural Resource 

Accounts, NRA) alá kerülő modulok egy része is a természeti erőforrások állományainak 

(stock) és áramlásainak (flow) és a társadalom-gazdaság rendszerei közötti fizikai kapcsolat 

oknak a vizsgálatát állítják fókuszba: (pl. víz, erdészeti, ásványkincsek, stb.). A SEEA (lásd 

később) modulok egy részének elemzésére is kiterjedhet egy-egy fizikai rendszerelemzés. 

 

3.2.3. Életciklus-leltárak (LCI) 

A termékekkel kapcsolatos környezetpolitikai döntéseket segítő eljárások közül a már az 

1960’-as években is alkalmazott életciklus-értékelés (Life Cycle Analysis, LCA) a 

leggyakoribb és legelterjedtebb, melynek szabványosított módszertanát az 1990-es évek 

második felére elkészített ISO 14040-44-es szabványai foglalják magukba. A termékek 

életútja során az anyagáramlások vizsgálatát az életciklus-leltárelemzési (Life Cycle 

Inventory, LCI) lépése jelenti. Az életciklus-értékelés a következő lépésekből áll (ISO 

14040): 

1. A cél és a hatásterület az eredmények felhasználásával összhangban álló 

meghatározása. 

2. Leltárelemzés – magában foglalva az életciklus-leltár (LCI) elkészítését, a megfelelő 

termékek/termékrendszerek anyag (és energia) input és output áramlásainak 

meghatározását és azokra az adatok összegyűjtését. 
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3. Hatásbecslés – a hatáskategóriákon belül, a hatástípusok súlyozásával. 

4. Értelmezés, az eredmények értékelése az adatgyűjtés és a hatásvizsgálatok 

eredményeinek kombinálásával. 

Az anyagáramlás-elemzéssel kapcsolatban csupán az eljárás második lépése releváns: az 

életciklus-leltár egy termék életciklusa során fellépő anyag- és energiaáramlásokat rögzíti 

szisztematikusan, így a termék környezeti terheléseit (nem a hatásokat!) összesíti.   

Az életciklus-leltárak a választott termékek használatával és kivonásával kapcsolatos 

terhelésekkel összefüggő információkat is adhatnak, valamint a termékek teljes életciklusával 

kapcsolatos környezeti és – az életciklus-költségértékelés (Life Cycle Cost, LCC) esetében 

akár – pénzügyi kérdéseket válaszolnak meg. 

Ezen túlmenően elsőként jelzik, hogy a termelési lánc termelési-, használati- vagy 

hulladékfázisa okozza-e a környezeti terhelések fontosabb összetevőit. Olyan politikai 

alapkérdések megválaszolására is alkalmasak, melyek megvitatása során fontos meghatározni, 

hogy a termék életciklusa során hol szabályozhatók a környezeti hatások, illetve 

meghatározható, hogy hol vannak a környezetpolitikai beavatkozás eredményre vezető pontjai 

(Femia és Moll, 2005). Ebből adódóan alkalmasak két hasonló funkciót betöltő termék 

környezeti teljesítményének összevetésére, az öko-címkékre pályázó termékek minősítési 

feltételrendszereinek meghatározására, integrált termékpolitikai (IPP) eszközök bevezetésére, 

a gyártói felelősség kiterjesztésére, vagy egyéb közgazdasági szabályozóeszközök 

kialakítására. 

Ugyanakkor elemzés végezhető nemcsak egy adott funkciójú termék életciklusára 

vonatkozóan, hanem adott termékek vagy termékcsoportok gazdaságon belüli áramlásának 

vizsgálata céljából is (pl. faanyag, csomagolóanyagok, autók stb.) az MSA-hoz hasonló 

módszerrel. 

 

3.2.4. Vállalati/telephely szintű elemzés 

Természetesen az anyagáram-elemzés módszere alkalmazható a gazdálkodó szervezetek, 

vállalatok, ipari telephelyek (mikro) szintjén is. Torma (Torma, 2008) megállapítása szerint a 

legtöbb vállalat méri input- és output mennyiségeit valamilyen formában, azonban a kettő 

közötti kapcsolatot (vagyis az anyagok áramlását a rendszerben) szisztematikusan nyomon 

követők száma jóval kevesebb. 
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11. ÁBRA: A VÁLLALATI INPUT-OUTPUT ELEMZÉS 
Forrás: (Kósi és Valkó (szerk.) et al., 2006 p. 62) 

Környezeti szempontból a módszer elsősorban a vállalat környezeti tényezőinek és 

hatásainak, a vállalat fizikai környezeti teljesítményének mérése, vagy pl. az anyag- és 

energiaveszteségek feltárásának  szempontjából lényeges. Számos kapcsolat definiálható 

azonban a vállalati szintű anyagáram-elemzés és a vállalati működés további területei, 

rendszerei között. A főbb rendszerek a következők: vállalati mérlegek, számlák rendszere, 

vállalati számviteli rendszer, öko-kontrolling, készletgazdálkodási- és logisztikai rendszer. 

 

3.2.5. Fizikai input-output táblázatok (PIOT/NAMEA/eIOA) 

Az úgynevezett fizikai input-output táblázatok (Physical Input-Output Tables, PIOT) attól 

eltekintve, hogy a mennyiségek fizikai egységekben szerepelnek, hasonlóak és teljesen 

konzisztensek a monetáris input-output táblákkal (Monetary Input Output Tables,                        

MIOT). Míg az utóbbiak csak a gazdaság belső áramlásait írják le, addig a fizikai input-output 

táblázatok arról is számot adnak, hogy milyen cserefolyamatok játszódnak le a környezettel: 

az összes kitermelt energiaforrással, mint környezeti inputokkal, illetve a használatból kivont, 

mint végső felhasználásra kerülő anyagokkal kapcsolatban. A teljes gazdaságtól eltérően az 

egyes iparágak nem csak kitermelési és import jellegű inputokkal, hanem a gazdasági 

rendszeren belül más iparágakkal, mint bemenetekkel is rendelkeznek. Ekképpen a 

kimenetek sem kizárólag a környezetbe, a felhalmozott javak közé, hanem más iparágakba, 

illetve a fogyasztókhoz kerülnek, akik tovább alakítják a kapott anyagokat, ezért ők is 

iparágként kezelendők.  A fizikai input-output táblázatok valamely iparágat jellemző sorainak 

és oszlopainak együttes figyelembevételével az iparág teljes anyag-mérlegéhez juthatunk, 

INPUTOK OUTPUTOK Folyamatok

VÁLLALAT 

 
 termelő/nem termelő 
 fő-, al-, munkafolyamatok 

Nyersanyagok 

 

Tüzelőanyagok 

Termékek 
Szolgáltatások 
 
Hulladékok 
Szennyezőanyagok 
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melyben az anyagok forrása és kijutása hely szerint kategorizálható a gazdaságon belül vagy 

ahhoz viszonyítva. Ezért a fizikai input-output táblázatok az iparágak természeti terhelése 

szerint történő direkt megadóztatásával kapcsolatos kérdések megválaszolásához adnak 

információkat. Az ilyen típusú rendszerek közül a legelterjedtebb a Hollandiában kidolgozott, 

de azóta más országokban, így Magyarországon is a közelmúltban bevezetett úgynevezett 

NAMEA (National Account Matrixes Extended with Environmental Accounts – magyarul 

Nemzeti Számlák és a Környezeti Számlák Közös Mátrixa) rendszer. 

A NAMEA alapján készülnek (Femia és Moll, 2005) az úgynevezett környezeti input-

output analízisek (environmental Input-Output Analysis, eIOA). 

Mindkét eszköz a 12. ábrán szemléltetett input-output keretrendszer egyszerűsített formájára 

épül, mely alkalmas mind fizikai, mind monetáris egységek használatakor. 

Az ijx  általános mátrixelem azon közbenső termékek mennyiségét jelöli, melyek az ’i’ jelű 

iparágból a ’j’ jelűbe áramlanak át.  Az iY , a végső felhasználásra kerülő termékek – a fizikai 

input-output táblák esetén a termelés másik iparágba már nem kerülő anyagok – mennyiségét 

jelöli. A jP  jelöli a ’j’ iparág elsődleges, termelési rendszeren kívülről érkező inputok 

mennyiségét. 
 

 

 

ijx
iY

jP

végső 
felhasználás 

’j’ iparág 
bemenete

’i’ iparág 
kimenetei 

összes környezeti 
bemenet  
 

12. ÁBRA: AZ INPUT-OUTPUT KERETRENDSZER SÉMÁJA 
Forrás: (Moll et al., 2005 p. 27) 
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A fizikai input-output táblázatok valamely iparágat jellemző sorainak és oszlopainak együttes 

figyelembevételével az iparág teljes anyag-mérlegéhez juthatunk, melyben az anyagok forrása 

és kijutása hely szerint kategorizálható a gazdaságon belül vagy ahhoz viszonyítva. Ezért a 

fizikai input-output táblázatok például az iparágak környezetterhelésükkel arányos 

megadóztatásával kapcsolatos kérdések megválaszolásához adhatnak információkat. 

A NAMEA elemzés révén állapították meg az ETC/RWM munkatársai (Moll et al., 2007), 

hogy a társadalom fogyasztása és a hozzákapcsolódó termelés a következő három 

területen eredményezi a legnagyobb környezetterhelést: élelmiszer- és italfogyasztás, a 

mobilitás valamint a lakhatás. 

 

3.2.6. Teljes gazdasági anyagáramlás-számlák (EW-MFA) 

A teljes gazdasági szintű anyagáramlás-számlák (economy-wide Material Flow Accounts, 

EW-MFA, MFA) és az ebből képzett mutatók a nemzetgazdaságok teljes 

metabolizmusának monitorozására szolgálnak. A nemzetgazdasági szintű anyagáramlás-

számlák módszertanát 2001-ben az Eurostat dolgozta ki. A módszertan szisztematikusan 

vizsgálja a fő anyagáramokat, felállítva azok tömegmérlegét (tonnában kifejezve). Az 

Eurostat által felállított rendszer a „környezet” és a „gazdaság” határai közötti 

anyagáramlásokat vizsgálja egy adott nemzetgazdaságra nézve. A módszertan részletes 

kifejtésére a következő fejezetben kerül sor.  

Az MFA a fizikai számlázás alapja és nagyban kompatibilis a nemzeti számlák rendszerével. 

A nemzetgazdasági szintű anyagáramlás számlák felépítése mérlegszerű, az inputoldalon a 

környezetből a gazdaságba, az outputoldalon pedig a gazdaságból a környezetbe kerülő 

anyagáramok szerepelnek. Az előbbi a gazdaság anyagfelhasználásáról, az utóbbi pedig a 

gazdasági tevékenység által okozott környezeti hatásokról tudósít. 

 

3.2.7. Gazdasági és környezeti számlák integrált rendszere (SEEA) 

A gazdasági és környezeti számlák integrált rendszere (System of Integrated Economic 

and Environmental Accounts, SEEA) 1993-ban került  kidolgozásra először. A SEEA 

rendszer számlaszerűen, a nemzeti monetáris számlarendszerekhez (System of National 

Accounts, SNA) kötve, azt kibővítve kívánja könyvelni a fizikai és természeti erőforrások 

felhasználását. 
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A rendszer kidolgozása óta több ország is folyamatosan vezeti be statisztikai rendszereibe a 

SEEA elemeit. A környezeti és gazdasági számlák integrálása olyan konzisztens adatbázist 

alakíthat ki, melynek segítségével megvalósulhat a gazdasági és természeti 

információhalmazok összekötése. A rendszer tulajdonképpen a fenntarthatóság 

„mérésének” lehetőségét ígéri, azzal, hogy a fenntarthatóság 3 alappillére közül – 

társadalom, környezet, gazdaság – kettő számlaszerű nyomon követését tűzi ki célul. 

A SEEA számlái tehát képesek leírni és fizikai egységekben is mérni az erőforrások 

állományát és változását a gazdaság pénzállományának és –áramlásának mintájára. Az SNA 

(mint ahogyan pl. a GDP sem) nem veszi számításba a környezeti erőforrások 

használatából (vagyis a nem megújuló erőforrások esetén elhasználásából) eredő 

értékvesztést. Ezzel szemben azokat a produktív tevékenységeket, amelyek ezen források 

használatára épülnek, értéktermelőnek könyveljük el anélkül, hogy a (környezeti) 

készletekben okozott csökkenést, kárt vagy amortizációt mérlegelnénk, vagyis 

„számláznánk”. 

A SEEA kiterjeszti a készlet fogalomkörét minden olyan környezeti eszközre, amely az adott 

ország területén belül van: 

• a természeti erőforrások készleteire (köztük a vízkészletekre és a vízkészleteken belül 

a vízi erőforrásokra), 

• a földre és felszíni vizekre, 

• az ökoszisztémákra és 

• a kísérő elemekre – immateriális környezeti javakra. 

 

Példaként bemutatjuk (Kósi és Herczeg, 2005), hogy a SEEA a vízkészleteket a nemzeti 

területen belüli édes- és tengervízként, felszíni és felszín alatti víztestekben található vízként 

határozza meg. A felszíni víz esetében a mesterséges víztározók térfogata és a vízfolyások a 

természetes víztestek kiegészítéseként kerülnek elszámolásra. A tengerek és óceánok vize 

nincs beszámítva azért, mert a bevonásra kerülő térfogat olyan hatalmas, hogy a többi készlet 

felmérését értelmetlenné tenné, ugyanakkor ritkán kerül közvetlen felhasználásra. 

A „főbb víztestek” közé a SEEA azokat a víztesteket sorolja, amelyek elegendően nagyok 

ahhoz, hogy a környező földtől le lehessen határolni. A „lehatárolás” azonban nagyban függ 

az egyes nemzeti földrajzi információs rendszerek fejlettségétől. A vízkészletek esetén a 

SEEA-nak elsősorban nem a teljes körű készletfelmérés a célja, hanem az, hogy miként 



 

42 

3. ANYAGÁRAM-ELEMZÉS 

kerülnek a készletek felhasználásra, és a készletminőség a felhasználás során romlik-e a 

gazdasági tevékenység következtében. A vízkészletekkel kapcsolatban elfogadott, hogy a víz 

természetes körforgásában „megmozgatott” vízmennyiséghez képest a gazdaság vízkivétele 

jelentéktelen. A vízkészletek felhasználása magába foglalja a háztartások, mezőgazdaság, 

ipar, vízi villamosenergia-termelés, a települési fogyasztás és ellátás vízhasználatát. A vízi 

erőforrások iránti igényt a vízminőség és vízmennyiségek írják le. Előbbit a természetes 

állapot és a víztesteket érő szennyezőanyag-terhelés adja. Az erőforrás iránti igény térbeli 

egységben (terület, vízgyűjtő) kerül kiszámításra, egy bizonyos időszakra vonatkozóan. 

A SEEA szerint készített vízszámlák alkalmasak a vízkészletek lehetséges terhelésének és 

szűkösségének (azaz minőség és mennyiség) meghatározására. Ezeknek a számláknak a 

kifejlesztése néhány országban (pl. Ausztrália, Franciaország, Spanyolország, Korea, 

Namíbia) már zajlik kísérleti jelleggel. 

A vízkészlet táblák a hagyományos nyitó-, és záró állomány, valamint a két felmérési időszak 

közötti állományváltozás szerkezetét követik. A SEEA rendszerben a környezeti számlák 

monetáris részei megtartották az SNA definícióit a környezetvédelmi ráfordítások és 

környezeti adózás elemzésében. A vízkészletekre vonatkozó alapvető szerkezetet a 2. táblázat 

mutatja be. 

 

 

Víz Leírás 
Nyitókészlet Mennyiség (m3/ezer m3) 
Gazdasági használat Vízkivételek (közüzemi, ipari, mezőgazdasági használatra, 

vízerőművek, árvízvédekezés, hajózás és turizmus céljából). 
 
Vízvisszavezetés (maradék kibocsátások és kivezetések pontszerű 
és nem pontszerű forrásai). 

Egyéb felhalmozások A környezetből a gazdasági felhasználásba történő transzferek 
(feltárás). 
 
Újrafeltöltődések. 
 
Régióközi transzferek. 

Egyéb 
állományváltozások 

Változások természeti katasztrófák miatt (áradás, feliszapolódás). 
 
Változások a minimális folyóbeli vízáramlást és a vízlekötést 
figyelembe vevő kormányzati politika miatt). 

Zárókészlet Mennyiség (m3/ezer m3). 
Jegyzett tétel- 
Vízminőség 

Vízminőség változás (indexérték). 

 

2. TÁBLÁZAT: ALAPVETŐ KERETEK A VÍZKÉSZLET-INFORMÁCIÓKHOZ 
Forrás: (KSH, 2002)  
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A vízminőség számláknak széles köre létezik. Pl. Franciaországban a folyókat méret szerint 

négy kategóriába osztották, és három mutatószámot fejlesztettek ki: szervesanyag, és nitrát 

tartalom, valamint az eutrofizáció mérésére: a szervesanyag-mutatószám a biológiai és kémiai 

oxigénigényt (BOI5, KOI) és ammóniumtartalmat veszi figyelembe. A nitrát-mutatószám 

kialakított öt osztálya koncentrációk szerint a következő: 5, 25, 50 és 80 mg/l és egyéb. Az 

eutrofizációt az algavirágzás gyakorisága méri. 

A különböző vízszámlák előnyei és hátrányai az alkalmazott számlák jellege és az országok 

sajátos földrajzi karaktere miatt változó lehet. Például Ausztrália esetében az El Nino jelenség 

miatt (a 3-8 év hosszú periodikus klímaváltozás) fellépő aszályos és csapadékos időszakok 

váltakozása miatt a hagyományos éves bontás helyett egyedi módszert kellett kidolgozni a 

vízkészletek számlázására, és olyan közelítést használnak, ami az éves vízmérlegek mellett a 

hosszú időszaki méréseken alapul. 

A megfelelő fizikai és minőségi adatok rendelkezésre állása minden esetben nagyban 

befolyásolja a számlák pontosságát és megbízhatóságát az egyes folyókra, tavakra 

vonatkozóan, tehát a megfelelő földrajzi és vízrajzi információs rendszerek, monitoring 

adatok alapvető fontosságúak. 

 

3.2.8. Anyag- és energiaáramlás elszámolás (EFA/MEFA) 

Az anyagáram-, illetve az energiaáram-elszámolások (Energy Flow Accounting, EFA) 

módszertana között az átfedés jelentős. A két módszertan integrált megközelítését pedig az 

anyag- és energiaáram elszámolás (Material and Energy Flow Accounting, MEFA) jelenti 

(Haberl et al., 2003). Az EFA nemcsak a technikai energiaszükségletet tartalmazza, hanem az 

ember és állatai számára szükséges szűk értelemben vett (biológiai) metabolikus 

energiaigényt is, tehát az ipari-gazdasági folyamatok, az infrastruktúra energiaigényén túl az 

elfogyasztott élelmiszerek és takarmányok bruttó energiatartalmával is számol: pl. a 

hagyományos energiastatisztikában számított érték Magyarország esetében csupán 1049 PJ 

évente, míg a társadalmi metabolizmus módszertana alapján számított (Kohlhéb et al., 2006) 

érték 1600 PJ/év körül alakult az ezredfordulón. 

Az energiaáramok tekintetében egyelőre nem készítenek rendszeres, szabványosított 

számításokat, jóllehet a társadalmi-gazdasági energiaáramok nagyságának és összetételének 

alakulása ugyanúgy alapvető és fontos jellemzése egy nemzetgazdaság társadalmi 

metabolizmusának, mint az anyagáramlási számlák. 
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TPEI: Total Primary Energy Input, teljes primer energia input DHF: Domestic Hidden Flows, hazai kitermeléshez kötött rejtett áramok 
IHF: Imported Hidden Flows, importhoz kötött rejtett áramok DEC: Domestic Energy Consumption, hazai energiafogyasztás 
 

13. ÁBRA: A TÁRSADALMI METABOLIZMUS ENERGIAÁRAMAINAK (EFA) KALKULÁCIÓS SÉMÁJA 
Forrás: (Forrás: Haberl 2002, p. 28 in Kohlhéb et al., 2006) 

 

3.2.9. Fizikai kapcsolat az egyes elemzési szintek között 

Elméletileg fizikai értelemben az egyes (makro, mezo, mikro) szinteken végzett 

anyagáramlási-módszerek homológ eljárásoknak tekinthetőek, melyek között az egyes 

elemek áramlása teremt kapcsolatot. A 14. ábra ezt a fizikai kapcsolatot szemlélteti a három 

különböző szint között. 

A legtöbb termék, anyag különböző kémiai elemekből áll össze, míg a homogén anyagok 

csupán egyetlen komponensből (C) állnak. A különböző termékekbe mikro szinten beépülő 

anyagok (∑: C_1 – C_m), végső soron elszámolásra kerülnek a mezo szintű 

anyagáramlásokban (∑: E_1 – E_L), melyek a makroszintű elemzésekben is megjelennek. 

Az egyes szinteken vizsgált inputok (∑: M_i1 – M_ij) és outputok (∑: M_o1 – M_ok), pedig 

részei a magasabb szinten készített elemzéseknek. 

Így a kémiai anyagáramlás-elemzés (SFA) tulajdonképpen az egyes szintek közötti 

kapocsnak is tekinthető, mivel a legkisebb vizsgálati szint vizsgálati tárgyát képező anyagok 

aggregáltabb formáit vizsgálja a többi módszertan. 
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E: mezo-szintű egységek 
M_i:   inputok (bármely szinten) 
M_o:   outputok (bármely szinten) 
C:  anyagkomponensek (pl. kémiai elem) 
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M_ok 
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C_2 C_m
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14. ÁBRA: FIZIKAI KAPCSOLAT AZ EGYES ELEMZÉSI SZINTEK KÖZÖTT 
Forrás: saját (Herczeg és Baranyi, 2006) nyomán 

 

makro szint 

 

 

Az egyes szektorok, 
iparágak anyagmérlegének 
összessége, kiegészítve 
az egyéb társadalmi anyag-
áramlásokkal adja a teljes 
rendszer anyagáramlásait. 

mezo szint 

 

Az egyes szektorokban 
felhasznált 
anyagáramlásokban 
megjelenik az alsóbb 
szintű áramlások során 
figyelembe vett anyagok 
halmaza. 

mikro szint 

 

Az egyes termékekben, 
nyersanyagokban 
különböző 
komponensek , kémiai 
elemek áramlanak. 
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3.3 AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA 

A bemutatott módszerek alkalmazhatósága több szempontból közelíthető. Az anyagáramlás 

elemző eszközök mindegyike információkat szolgáltat a termelési- és fogyasztási rendszer 

környezeti szempontból forró pontjainak (hot spotok) meghatározására, melyek ismeretében a 

környezetpolitikai beavatkozás hatásosabbá tehető. 

Ahogy e fejezet bevezetőjében is említésre került, a vizsgálatok céljuk szerint tehát 

megkülönböztethetőek a szerint is, hogy a társadalmi metabolizmus méregtelenítése, azaz 

különböző konkrét anyagok, vegyületek áramlásainak leírása vagy a társadalom-gazdaság 

rendszerei, az ipari szektorok és termékek erőforrás-felhasználása és annak hatékonysága 

áll-e a vizsgálat középpontjában. Az egyes anyagáramlás-elemző módszer megválasztása attól 

függ, hogy a különböző döntések meghozatala milyen részletességű információt igényel. 

Sokszor egy szakpolitikai kérdés középpontjában bizonyos anyaggal való gazdálkodás (vagy 

bánásmód) szabályozása (pl. az anyag áramlásának korlátozása) áll. A 3. táblázat 

összefoglalja, mely környezeti szimptóma, mely anyagok és vegyületekre kiterjedő 

anyagáramlás-elemzési módszerekkel támogatható. Ezek magukban foglalják az SFA, MSA, 

NAMEA és MFA módszereket egyaránt. 

 

 

Környezeti / fenntarthatósági  
probléma 

Vizsgált anyag vagy vegyület Lehetséges anyagáram-
elemzési módszerek 

Klímaváltozás Fosszilis anyagok, tömegesen használt 
anyagok 

MSA, NAMEA, PIOT 

Ózonréteg vékonyodása Különböző vegyi anyagok SFA, MSA, NAMEA 
Eutrofizáció Nitrogén, élelmiszer SFA, MSA, NAMEA 
Savasodás Kén, nitrogén SFA, MSA, NAMEA 
Toxikus vegyi anyagok Nehéz és könnyű fémek, perzisztens 

szerves vegyületek, üzemanyagok 
SFA, MSA 

Erőforrások pusztítása Nem megújuló és megújuló erőforrások SFA, MSA, NAMEA, 
SEEA 

Tájpusztítás (pl. bányászat) Fosszilis üzemanyagok és fémek SFA, MSA, NAMEA 
Hulladékkezelés Hulladékok SFA, MSA, NAMEA, 

MFA, PIOT 
Generációk közti egyenlőség Teljes fogyasztás MFA, SEEA 
Régiók közti egyenlőség Teljes fogyasztás MFA, SEEA 

 

 

3. TÁBLÁZAT: ANYAGÁRAM-ELEMZÉS ALKALMAZÁSA KÜLÖNBÖZŐ KÖRNYEZETI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI 
PROBLÉMÁK VIZSGÁLATA ESETÉN 

Forrás: változtatásokkal és kiegészítve a módszerek megjelölésével 
(Bringezu et al, 1998 in Palm, 2002) nyomán  
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Más esetekben nem maga az anyag okoz problémát, hanem az ahhoz kapcsolódó 

anyagáramlások (pl. bányászat hatásai), ilyenkor az általános környezeti rendszer 

teljesítménye vizsgálandó a konkrét anyag eredete és végcélja helyett. 

A bemutatott eszközök révén szerezhető információk részletességének spektruma a nagyon 

aggregált szinttől (MFA) az egészen részletesig terjed (SFA). A következő két fejezetben a 

két „végletet” vizsgálom részletesen. 

Minél szűkebb a környezetpolitikai kérdés kiterjedése, annál specifikusabb 

információkra van szükség, így az azt szolgáló anyagáramlás-elemző módszernek is ilyen 

részletességű információkat kell szolgáltatnia. Hasonló módon a nagyobb kiterjedésű 

környezetpolitika-összeállítás esetén az összevont információk és azokat szolgáltató eszközök 

kerülnek előtérbe. 

 

EW-MFA 
MEFA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Pirossal jelölve: a disszertációban részletesen elemzett területek 

15. ÁBRA: AZ MFA ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSI TERÜLETEK SZERINT 
Forrás: (Moll et al., 2005 p. 27) nyomán, módosításokkal és bővítésekkel 

 

A bemutatott módszerek általánosságban segítik a számszerű mennyiségekhez köthető 
környezetpolitikai célok meghatározását és nyomonkövetését (follow-up). Amennyiben a 
környezetpolitikai célokat anyagáramlás-elemző módszer segítségével nyert mutatószámok 
alapján határozták meg, azok későbbi felhasználása segít eldönteni, hogy a megjelölt célok 
megvalósultak-e.  

SEEA 

Humán rendszerek elemei 
(ágazatok, termékek) 

Áramlások leírása 
(anyagok, vegyületek) 
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NRA 

LCI SFA 

PIOT 
NAMEA 
eIOA 
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Anyagáramlás-
elemző módszerek 

Információ 
részletessége 

Politikai 
kiterjedés 

Környezetpolitika 
típusa 

Környezetpolitikai 
célrendszer 

 
 
 

MFA 
SEEA 

 
 

 
makroszint 

 
stratégiák, 
programok 

 
fenntartható fejlődés 

 
fenntartható 

fogyasztás és termelés 
 

fenntartható/megújuló 
természeti erőforrás-

használat 
 

 
 NAMEA 

PIOT 
eIOA 
MSA 

 
mezo szint 

 

 
gazdasági 

szabályozó-
eszközök 

 
önkéntes 

megállapodások 

 
klíma-, energia- és 
hulladékpolitikák 

 
újrahasznosítási 

stratégia 

 
 
 

LCI 
vállalati I/O 

SFA 
 
 
 
 

mikro szint 

 
széles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szűk 

 
szabályozó-

eszközök 
 

tilalmak 
 

vállalati környezet-
menedzsment 

 
egészségügyi és- 

kémiai szakpolitikák 
 

veszélyes hulladékok 
kezelése 

 
vállalati környezeti 
hatások csökkentése 

Pirossal jelölve: a disszertációban részletesen elemzett területek 
 

4. TÁBLÁZAT: AZ MFA ESZKÖZÖK KÖRNYEZETPOLITIKAI VONATKOZÁS SZERINT 
Forrás: (Moll et al., 2005 p . 47) alapján, módosításokkal és kiegészítésekkel 

 

(Pomázi és Szabó, 2006a) ismertetésében az anyagáram-elemzés célja a környezeti – 

társadalmi – gazdasági rendszer fizikai szerkezetének összetételéről, annak változásairól szóló 

információk előállítása, melyek révén a következőkre nyílik lehetőség:  

– betekintést lehet nyerni adott gazdaság fizikai anyagcseréjének szerkezetébe és időbeli 
változásaiba, 

– erőforrás-felhasználásra, erőforrás-termelékenységre és öko-hatékonyságra vonatkozó 
mutatók származtatására, 

– rugalmas és gyors válaszadás az új politikai igényekre, 
– környezetpolitikai szabályozó intézkedések megtervezésére, hatékonyságuk 

ellenőrzésére, 
– a fenntarthatóság felé való haladás mérésére, a fenntarthatóságot jelző, összegzett 

mutatók származtatására, 
– környezetvédelmi célok kitűzésére és teljesülésük monitorozására, 

 nagyon aggregált 

 

nagyon részletes 
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– az eredmények felhasználására a különböző közpolitikák kidolgozásában. 

A módszertancsoport gazdasági modellekkel integrált eljárásai alkalmasak feltételezett 

technológiai vagy gazdasági hatások megvitatására is. Az alkalmazott eszközökkel szemben 

egyre inkább megjelenő követelmény az integrált megközelítés alkalmazása a gazdaság 

minden szintjén, mely magában foglalja a természeti és környezeti erőforrások fizikai 

áramlásainak nyomon követését.  

Ennek a feltételnek eleget tesz a bemutatott eszközök közül („fentről lefelé”): SEEA, 

NAMEA, és az LCC, valamint a vállalati öko-kontrolling eszközök. 
 

 

Elemzés szintje Anyagáramlások Anyag és pénzáramlások 

mikro SFA, LCI öko-kontrolling, LCC 

MSA, NRA NAMEA 
mezo 

 
PIOT eIOA 

 
makro EW-MFA SEEA 

Pirossal jelölve: a disszertációban részletesen elemzett területek 
 

5. TÁBLÁZAT: A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ ANYAG ÉS PÉNZÁRAMLÁSOKAT MÉRŐ MÓDSZEREK  
Forrás: (Niza, 2005) alapján saját összeállítás 

 

Anyagáram-elemzés és környezeti hatások értékelése 

Az anyagáramlás-elemzések többnyire (impliciten) elfogadják azt a feltételezést, hogy az 

anyag és energia társadalom-gazdaságban való felhasználása a környezeti problémák fő 

okozója, de a konkrét környezeti hatásokat már nem vizsgálják, azaz a kvalitatív értékelés 

nem képezi közvetlen elemét a módszertannak. 

Ez a tény az anyagáramlás-elemzések gyengeségeként is tekinthető, azonban elvben 

bármelyik módszertan által elszámolt áramlásokat lehet valamilyen hatásértékelési 

módszertan segítségével értékelni. 

Analógiaként az életciklus-értékelés (LCA) során készített életciklus-leltárak (LCI) 

említhetőek: az LCA-ban, a leltárelemzést a hatásbecslés (LCIA) (valamilyen módszer szerint 

végzett) lépése követi. Ugyanígy elvben a teljes gazdasági anyagáramlás-számlák (MFA) 

esetében (bár ez már nem közvetlen része a módszertannak) végezhető hatásbecslés. 
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16. ÁBRA: METABOLIZMUS ÉS KÖRNYEZETTERHELÉS KAPCSOLATA 

Forrás: (Matthews et al. 2000) alapján változtatásokkal 
 

Léteznek természetesen javaslatok arra vonatkozóan, hogy hogyan bővíthető az elemzés ilyen 

irányban például ökopont-módszerekkel vagy a BUWAL módszerrel  (Torma, 2008). Az 

elemzést esetleg az ökológiai lábnyom számítással (pl. Haberl et al., 2003) kombinálva adott 

terület ökológiai eltartóképesség vizsgálata is elvégezhető, ezáltal nemcsak a 

környezetterhelésről, hanem az erőforrásfelhasználás hatásait is mérhetővé tehetjük, ahogy ezt 

a következő fejezet végén részletesebben is vizsgálom. 

 

Az előzőekben bemutattam, hogy az anyagáram-elemzés célja fizikai mutatók képzésével a 

gazdasági tevékenységek során felhasznált anyagmennyiség, ennek segítségével a gazdaság és 

a környezet közötti kapcsolatok, az ipari metabolizmus működésének minél pontosabb 

feltárása, elemzése. A következő két fejezetben az MFA és SFA alkalmazásával kapcsolatos 

kutatásaimat fejtem ki bővebben. 
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4. TELJES GAZDASÁGI ANYAGÁRAMLÁS-SZÁMLÁK  
 

A teljes gazdaságra vonatkozó anyagáramlás-számlák (Material Flow Accounts, MFA) egy 

nemzetgazdaság területén adott évben történő fizikai áramlások számszerűsítését szolgálják. 

Az első ilyen elemzéseket 1992-ben Ausztriában, majd utána Japánban végezték. Európa 

néhány országában (pl. Ausztria, Németország, Hollandia, Dánia) már közel egy évtizede 

alkalmazzák pl. a nemzeti számlák rendszeréhez (SNA) hasonló módon a statisztikai 

rendszerek keretében működtetett környezeti számlák rendszerét is. Ezen országok közül 

számos államban az EW-MFA készítése azóta rendszeres, az egyszer kialakított modelleket 

rendszeresen aktualizálják (ismerteti Pomázi és Szabó, 2006a). A kezdeti alkalmazások 

igazolták a módszertan „életképességét”, ezért az MFA módszertanát 2001-ben az Eurostat 

standardizálta (Eurostat, 2001), azóta pedig majd minden EU tagállamban (így 2005-ben 

Magyarországon is) megkezdődött az MFA-k kidolgozása.  

4.1 AZ ANYAGÁRAMLÁS-SZÁMLÁK MÓDSZERTANI HÁTTERE 

A kidolgozott módszertan (Eurostat, 2001) szisztematikusan vizsgálja egy nemzetgazdaság 

és annak hazai és határon túli természeti, valamint külső gazdasági környezete között a 

fő anyagáramokat (17. ábra), felállítva azok mérlegét (tonnában kifejezve). A teljes 

gazdasági anyagáramlási számlák és az ebből képzett mutatók nagyban kompatibilisek a 

nemzeti számlák rendszerével. 
 

 
17. ÁBRA: A FIZIKAI ÁRAMLÁSOK ÁLTALÁNOS SÉMÁJA 

Forrás: (Eurostat, 2001) 

termelés végső 

felhasználás 
termelés végső 

felhasználás 

forrásáramlás forrásáramlás hulladékáramláshulladékáramlás

határokon átlépő szennyezés

import

export

Nemzetgazdaság 

nemzeti környezet határokon kívül eső környezet 

globális környezet

Gazdasági szféra 

A világ többi része 

Környezeti szféra 
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Az Eurostat által alkalmazott megközelítés fókuszában (a 17. ábrán pirossal jelölve) tehát egy 

adott ország gazdaságának vizsgálata áll, megkönnyítve ez által a nemzeti statisztikai 

rendszerek adataival való harmonizációt. Az eljárás során (melynek alapsémáját a 18. ábra 

szemlélteti) azon számlák és mutatószámok kerülnek a megfigyelés középpontjába, melyek a 

területileg jól behatárolható gazdaság határait átszelő anyagáramokra vonatkoznak, illetve az 

importhoz kötődő, de a nemzetgazdaság határát át nem lépő indirekt anyagáramlásokat 

tartalmazzák (vagyis az importált anyag „ökológiai hátizsákját”1.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ÁBRA: A TELJES GAZDASÁGI ANYAGÁRAMLÁSI SZÁMLÁK (LEVEGŐ ÉS VÍZ KIVÉTELÉVEL) AZ EUROSTAT 
MÓDSZERTANA SZERINT 
Forrás: (Eurostat, 2001) 

 

Ilyen áramlásokat képeznek a gazdaság felé irányuló természeti erőforrások hazai kitermelése 

(Domestic Extraction, DE) és az import (IM), továbbá a kifelé irányuló export (EX), valamint 

a hulladék, a különböző emissziók és veszteségek kiáramlása. Az eljárás azonban a 

társadalom-gazdaság belső áramlásai közül csak az ember által teremtett (főleg tartós 

használatba kerülő, illetve beruházási) javak állományváltozásával (Net Addition to Stocks, 

                                                      
1 Az ökológiai hátizsák egyenlő a fogyasztás által felhasznált anyagáram teljes tömegével annak életciklusa folyamán. Pl 1 kg acél átlagos 

ökológiai hátizsákja 21 kg, alumínium esetén ugyanez az érték 85 kg, arany esetében 540.000 kg. 
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NAS) kapcsolatos anyagáramlásokat veszi figyelembe, a nem-tartós javak felhasználásával 

kapcsolatos áramlások akkor jelennek meg, amikor a rendszert elhagyják. Hasonlóan nem 

veszi figyelembe a módszertan a természetes környezetben zajló áramlásokat sem. 

Fontos megjegyeznünk, hogy bár a bővített (elméleti) modell a levegő- és vízáramlásokat is 

tartalmazza ugyan, de egyfelől ezek az anyagáramlások egy európai ország esetén az összes 

anyagáramlásnak kb. 95%-át teszik ki, ezért minden más áramlás „eltörpülne” mellettük (lásd 

Ausztria példáját a 19. ábrán), továbbá ezeknek az áramlásoknak a gyakorlati számbavétele 

olyan nehézségeket jelent, ami miatt a nemzetközi alkalmazott gyakorlatban a levegő- és 

vízáramlások nélküli mérlegeket alkalmazzák. 
 

 

 
19. ÁBRA: AUSZTRIA ANYAGINPUTJAI 1996-BAN 

Forrás: (Weisz és Schandl, 2005) 
 

Az alapmodell (ahogy a 18. ábra szemlélteteti) tehát a következő anyagáramlásokat veszi 

figyelembe: 

 

Inputok 

A bemenő – forrás vagy input – oldali áramlások közé tartoznak a felhasznált hazai 

kitermelésű és import természeti erőforrások (fosszilis tüzelőanyagok, ásványkincsek, 

biomassza), a fel nem használt hazai kitermelés (Unused Domestic Extraction, UDE) (pl. 

bányászat meddőanyagai), valamint az importhoz kötött úgynevezett indirekt áramlások 

(Indirect Flows Associeted to Imports, IFIM), amelyek a forrás országában keletkezett, a 

késztermékkel behozatalra nem kerülő áramlások mennyiségét (ökológiai hátizsák) mérik. 
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Anyagállomány-átalakítás és felhalmoz(ód)ás a társadalom-gazdaság rendszerében 

A bemenő anyagokat a gazdaság termékké, hulladékká és egyéb környezeti kibocsátássá 

alakítja (anyagátvitel, material throughput). A termékekben az anyagok akár évtizedekig is 

„hibernálódhatnak”, azaz akkumulálódnak. Ilyenek például az építőanyagok, melyek 

évtizedekig elraktározódnak a rendszerben. Az anyagok egy része még a természetbe történő 

kilépés helyett újbóli hasznosításra (recycling, R) kerül. 

 

Outputok 

A felhasznált anyagok a gazdasági rendszerből „feldolgozva” kilépve (Domestic Processed 

Output, DPO) – output vagy nyelő oldalon – a természetbe jutó anyagokká válnak: szennyező 

anyagok, szilárd és folyékony hulladékok, szétszóródó szennyezések (pl. utak szórása, 

aszfaltkopás stb.), vagy (pl. iparosodott országok esetében elsősorban késztermékként) 

exportra kerülnek. Az exporthoz kötött rejtett áramlások (Indirect Flows Associeted to 

Exports, IFEX), tehát a kitermelés ökológiai hátizsákja – hasonlóan a bejövő áramokhoz – itt 

is elszámolásra kerül(het). 

 

Kihasználatlan hazai kitermelés (UDE) 

E fogalom alatt értjük azon anyagáramlásokat, amelyeket az adott nemzetgazdaság területén 

egy év alatt kitermeltek, de az anyag felhasználásra nem került. Input és output oldalon 

értelemszerűen egyaránt megjelennek. 

 

Az anyagáram-elemzés módszertana tehát az alábbi típusú anyagáramlásokat tartalmazza 

(EUROSTAT, 2001 és POMÁZI – SZABÓ, 2006a) nyomán: 

– közvetlen, vagy pedig közvetett, 
– felhasznált, vagy pedig fel nem használt, 
– hazai, vagy pedig külföldi (Rest of the World, ROW), 
– anyagállomány. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 AZ MFA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK 

Az anyagáram-számlák összeállítása rendkívül idő-, adat- és információigényes feladat. 

A mai statisztikai rendszerek nem feltétlenül rendelkeznek testre szabott, egy-az-egyben 

átvehető adatokkal, ezért sok helyen becslésekre, közelítésekre kell támaszkodni.  
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Az elsődleges információk némelyike tonnától különböző mértékegységben állhat 

rendelkezésre. Az anyagáramlási számlák összeállítása során azonban átváltási koefficiensek 

használatával minden egyes mennyiség tonnára történő konvertálása (pl. az erdészeti 

statisztikákban a kitermelt fa mennyisége jellemzően m3-ben van megadva) szükséges. 
 

 

 
20. ÁBRA: „HÁNY KILOGRAMM 8 KÖBMÉTER ERDŐ?” 

Forrás: saját fénykép (Készült: Prága, 2005) 
 

Ezek a koefficiensek részben nemzeti szinten állnak rendelkezésre, részben nemzetközi 

kutatások adataiból átvehetőek, esetleg kereskedelmi statisztikákból, egyéb szakmai 

adatokból (pl. útforgalmi mérések, aszfaltkopás mértékére jellemző adatok) is képezhetők. 

A társadalom-gazdaság rendszerében felhalmozott fizikai állomány (akkumuláció) és 

összetétele közvetlenül számítható. Például az épületek, járművek és a közlekedési 

infrastruktúra nyilvántartási adatainak életkor és típus szerinti összeállítása alkalmazható a 

fizikai állomány felmérésére is. A típusra és életkor-osztályokra vonatkozó anyag-összetételi 

koefficiensek a fizikai állomány főbb anyagkategóriák szerinti anyagösszetételének 

meghatározását teszik lehetővé. Az építkezésekhez kapcsolódó földmunkákkal kapcsolatos 

adatok eltérő részletességgel és pontossággal kerülnek a statisztikákban feljegyzésre. 

Az adatokat ezért olyan koefficiensekre alapozva állítják elő, mint pl. egy felépített lakásra 

vagy egy kilométer út megépítésére, de akár egy egységnyi érték megteremtésére eső 

kitermelt föld mennyisége. 

Az egyes nyersanyagok hazai kitermelésekhez kapcsolódó kihasználatlanul maradó 

áramlásokra (pl. meddőhányók a bányászatban) vonatkozó adatok számításában többnyire a 

német Wuppertal Institute módszertani megközelítését alkalmazzák: ezen eljárás során 5 

faktorból álló (szerves, szervetlen, víz, levegő és talaj), az elsődleges anyagforrások 

kitermelésével járó további felhasználásra nem kerülő indirekt, rejtett áramlások számíthatók. 
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Az MFA számláival kapcsolatban az import és export fizikai áramlásainak előállítása szintén 

nem egyszerű feladat. A felhasznált koefficienseknek lehetővé kell tenniük a használt és nem 

használt anyagáramok egyértelmű elkülönítését, ráadásul az EU tagországai közötti 

áruforgalom nyomonkövetése is nehézségekbe ütközik a statisztikai adatok gyengesége miatt. 

Az ún. disszipatív (azaz szétszóródó) áramlásokat az egyes termékek használatából 

következő, előre látható és elkerülhetetlen, környezetbe kerülő anyagok mennyiségéből 

képezik. Ezek a disszipatív termékhasználatok és veszteségek főleg az alábbi területekkel 

kapcsolatosak: mezőgazdasági területen történő felhasználás (pl. trágya, komposzt stb.), 

utakon történő használat (pl. homok, só stb.), veszteségek (pl. korrózió, aszfalt és abroncsok 

kopása, szivárgások stb.). A vonatkozó adatok a mezőgazdasági statisztikákból, pl. szerves 

trágya mennyiségére vonatkozó adatok számíthatók a haszonállatok megoszlására vonatkozó 

koefficiensekkel a víztartalommal egy időben.  A veszteségekkel kapcsolatban – 

általánosságban – nem áll rendelkezésre adat, az egyes amortizációval kapcsolatos 

veszteségek a termékek használatán alapuló számításokkal szerezhetők. 

 

4.3 AZ MFA SZÁRMAZTATOTT MUTATÓSZÁMAI 

A további elemzésekhez röviden szükséges áttekinteni az MFA származtatott mutatószámait, 

amelyek segítségével az anyagáramlások mérhetők-számíthatók lesznek, illetve hozzájárulnak 

azon döntések meghozatalához, hogy hol-miként érdemes beavatkozni a gazdasági 

anyagáramokba. A fentiekben körülírt összefüggések modellezésével az MFA származtatott 

mutatószámai leírják a nemzetgazdaságok társadalmi/ipari metabolizmusára jellemző 

legfontosabb teljesítménymutatókat. 

A rendszerben szereplő származtatott mutatószámok, a hagyományos nemzetgazdasági fizikai 

mérőszámok (pl. energiahatékonyság, hulladékmennyiség, emissziók stb.) mellett 

részletesebb, nagyobb felbontású képet adnak, mivel a fizikai (természeti) erőforrásoktól való 

függőségről, valamint az erőforrás felhasználás hatékonyságáról és a gazdaság fizikai 

méretéről is képet adnak. 
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4.3.1. Input oldali mutatószámok 

 

1. Teljes Anyagszükséglet (TMR) 

A teljes anyagszükséglet (Total Material Requirement, TMR) mutató számítása során az 

alábbi input oldali áramlások kerülnek összegzésre. 

 

TMR = hazai kitermelés (fosszilis tüzelőanyagok, ásványkincsek, biomassza stb.) 

+ kihasználatlan hazai kitermelés + import + indirekt áramok az importhoz kapcsoltan 

 

Ez a mutatószám információt nyújt egy nemzetgazdaság teljes bemenő anyagigényéről, 

beleértve a hazai felhasznált és nem felhasznált anyagáramlásokat, importált 

anyagmennyiséget, továbbá az importanyagok előállításához kötött, de a másik (esetünkben 

az exportőr) nemzetgazdaság területén keletkezett, úgynevezett indirekt anyagáramokat is. 

A TMR mutató pontos kiszámítását többnyire az indirekt áramok kiszámítása teszi rendkívül 

nehézzé, ezért a legritkábban elérhető beviteli mutatószám. 

 

2. Közvetlen Anyagbevitel (DMI) 

Az egyik leggyakrabban alkalmazott input oldali mutató, a közvetlen anyagbevitel (Direct 

Material Input, DMI) mutatója, amely a nemzetgazdaság által közvetlenül felhasznált 

anyagáramokat veszi számba. A legkönnyebben előállítható, mivel korábbi statisztikákból is 

viszonylag egyszerűen számítható. 

 

DMI = hazai kitermelés (fosszilis tüzelőanyagok, ásványkincsek, biomassza) + import 

 

3. Összes anyagbevitel (TMI) 

Az összes fizikailag belépő anyagáram (felhasznált és fel nem használt egyaránt) adja az 

összes anyagbevitel (Total Material Input, TMI) mutatószámot. 

 

TMI = DMI + fel nem használt hazai kitermelés 

 

Mivel a fel nem használt hazai kitermelés számbavétel is gyakran nehézkes és pontatlan, ez a 

mutató a TMR-hez hasonlóan, a DMI mutatónál ritkábban számított és elérhető számadat. 
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4.3.2. Felhasználás-mutatószámok 

 

1. A közvetlen anyagfogyasztás (Direct Material Consumption, DMC) mutatóját az 

úgynevezett felhasználás-mutatószámok közül leggyakrabban alkalmazzák, amely számba 

vesz minden, a nemzetgazdaságon belül végső felhasználásra kerülő anyagmennyiséget. Úgy 

számítják, hogy a DMI-ből kivonják az exportra kerülő anyag mennyiségét. 

 

DMC = DMI – export = hazai kitermelés (fosszilis tüzelőanyagok, ásványkincsek, biomassza) 

+ import 

 
2. Az összes anyagfelhasználás (Total Material Consumption, TMC) a felhasznált áramokat 
és a közvetett áramokat is tartalmazza. 
 
TMC = TMR – (Export + Indirekt áramok) 
 
3. A nettó állománygyarapodás (Net Additions to Stock, NAS) nem más, mint a gazdaság 
fizikai növekedése, vagyis az adott évben felgyülemlő anyagmennyiség. Tartalmazza az adott 
évben hozzáadott értékeket és elvett (Pl.: lebontott épület stb.) mennyiségeket. 
 
NAS = DMI - DPO - Export 
 
4. A fizikai kereskedelmi mérleg (Physical Trade Balance, PTB) megmutatja az export és 
import egymáshoz való viszonyát, pontosabban azok különbségeként számítható. 
 
PTB = Import – Export. 
 

4.3.3. Output oldali mutatószámok 

1. A hazai feldolgozásból származó kibocsátás (Domestic Processed Output, DPO) mutatót 

alkalmazzák a kibocsátás oldalon leggyakrabban, amely a nemzeti környezetbe történő 

emissziók, hulladékok és szétszóródó szennyeződések összessége. 

 

2. Az összes hazai kibocsátás (Total Domestic Output, TDO) mutató emellett tartalmazza a 

fel nem használt hazai kitermelést is. 
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3. A közvetlen anyagkimenet (Direct Material Output, DMO) az adott rendszert elhagyó 
anyagáramlások összege, beleértve az exportot. 
 
DMO = DPO + Export 
 
4. Összes anyagkibocsátás (Total Material Output, TMO). Az adott gazdaság 
tevékenységének következtében a vizsgált rendszerből kilépő anyagáramok összege. 
 
TMO = TDO + Export. 
 

Ezen mutatószámok segítségével az ipari metabolizmus folyamatai aggregált szinten teljes 

mértékben leírhatóak. A fenti mutatószámok az eredeti modellen elhelyezve a következők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ÁBRA: AZ EUROSTAT ÁLTAL A NEMZETGAZDASÁGI-SZINTŰ ANYAGÁRAM-ELEMZÉSEKHEZ DEFINIÁLT 
MUTATÓSZÁMOK RENDSZERE 

Forrás: (Torma, 2008) 
 

 

A könnyebb érthetőség kedvéért a 6. táblázatban összefoglalom az előbbiekben bemutatott 

legfontosabb mutatószámok kiszámításakor figyelembe vett áramlásokat. 
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Mutatószám Input oldali 
anyagáramlások 
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anyagáramlások 
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Teljes Anyagszükséglet 
Total Material Requirement 

+ hazai kitermelés  
+ kihasználatlan hazai 
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+ import 
+ indirekt áramok az 
importhoz kapcsoltan 

 

DMI 
Közvetlen Anyagbevitel 
Direct Material Input 

+ hazai kitermelés 
+ import 
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- OUTPUT 
(ugyanazon figyelembe 
vett áramlások) 
Általában:  
- DPO 
- export 
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PTB 
Fizikai kereskedelmi 
mérleg 
Physical Trade Balance 

+ import - export 

DPO 
Hazai feldolgozott 
kibocsátás 
Domestic Process Output 

 - emissziók a természetbe 
- disszipatív használat és 
veszteség 

TDO 
Összes hazai kibocsátás 
Total Domestic Output 

 - emissziók a természetbe 
- disszipatív használat és 
veszteség 
- kihasználatlan hazai 
kitermelés 

DMO 
Közvetlen anyagkimenet 
Direct Material Output 

 - emissziók a természetbe 
- disszipatív használat és 
veszteség 
- export 

 
 
 
 
 
 

O 
U 
T 
P 
U 
T 
 

TMO 
Összes anyagkibocsátás 
Total Material Output 

 - emissziók a természetbe 
- disszipatív használat és 
veszteség 
- kihasználatlan hazai 
kitermelés 
- export 

 

6. TÁBLÁZAT: A KÜLÖNBÖZŐ MUTATÓSZÁMOK ÁLTAL MÉRT ÁRAMLÁSOK  
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4.4 A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSÁRÓL 

A bemutatott, ún. származtatott mutatószámoknak kiemelten fontos szerepük lehet az 

ökológiai és a társadalmi-gazdasági rendszer közötti kapcsolat pontosabb, számszerűsített 

leírásában, továbbá a jólét és a gazdaság fizikai növekedése közötti kapcsolat 

szétválasztásának (decoupling) követésében, azaz a szétválás felé vezető helyes 

(szakpolitikai) út megválasztásában, mely alapja az EU-s célkitűzésekben is megjelenő 

gazdasági dematerializációnak. A korábban tárgyalt célkitűzések értelmében törekedni kell a 

gazdasági/társadalmi folyamatok anyagintenzitásának csökkentésére. Ennek a folyamatnak a 

követésére elsősorban az egy főre jutó és GDP-re vetített anyagfelhasználást szokták 

vizsgálni. 

 

A DMI mutató, különösen a bevitt anyagáramlások minősége szerinti bontásában, ahogy az a 

22. ábrán is látható, jól tükrözi egy nemzetgazdaság fizikai szerkezetét a felhasznált (kitermelt 

és importált) nyersanyagok és erőforrások minőségére és mennyiségére nézve. 
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22. ÁBRA: AZ EU-15 KÖZVETLEN ANYAGBEVITELE ANYAGKATEGÓRIÁNKÉNT, 2000 

Forrás: (Wuppertal Institute adatbázisa, 2002) 
 

A 23. ábrán a DMC mutatót vizsgálva jól követhető hogy az EU-15 országainak népessége, és 

közvetlen anyagfogyasztása abszolút mértékben alig növekedett, míg az egy főre jutó GDP és 

az egységnyi GDP-re eső anyagfelhasználás „szétvált” egymástól 1970 és 2000 között: ebből 
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azt a következtetést lehet levonni, hogy fajlagosan a gazdaság teljesítőképessége javult, és 

ugyanakkora mennyiségű anyagból ma magasabb jövedelem származik. Itt persze fontos 

megjegyezni azt is, hogy a GDP önmagában nem tökéletesen alkalmas a gazdaság által 

nyújtott szolgáltatások valódi értékének mérésére. 

 

Az anyagfelhasználás mértékére vonatkozó mutatók nem egyértelműen fejezik ki a környezet 

terhelésének mértékét, mivel a fajlagos javulást a növekvő fogyasztás ellensúlyozhatja. Erre 

legalábbis a nemzetgazdaság területén belül alkalmasabbak az output oldali mutatószámok, de 

az összefüggés ott sem lineáris az áramlások nagysága, a környezetterhelés (és szennyezés) 

mértéke és az okozott hatás mértéke között. 
 

 

 
23. ÁBRA: ANYAGFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA EGY FŐRE (DMC/CAPITA) ÉS GAZDASÁGI 

TELJESÍTMÉNYRE (DMC/GDP) VETÍTVE AZ EU15 ORSZÁGAIBAN (1970-2000) 
Forrás: (Eurostat, 2005) 

 
 

A DMC mutató egy főre (24. ábra) és a nemzetgazdaság területére vetített (25. ábra) értékének 

vizsgálata további érdekes összehasonlításra ad lehetőséget. Például az EU-15 adatait 

megvizsgálva feltűnő lehet, hogy az egy főre jutó magas anyagfelhasználás (DMC/fő) – amit 

globális szinten értelmezve, mint káros, „fenntarthatatlan” és kerülendő jelenséget tart számon 

a környezetgazdaságtan és környezettudomány – más megvilágításba kerül, ha azt a 

nemzetgazdaság saját erőforráskészleteihez viszonyítjuk. 
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24. ÁBRA: A BELFÖLDI ANYAGFELHASZNÁLÁS (DMC/FŐ) EGY FŐRE VETÍTVE AZ EU15-BEN, 2000-BEN 
Forrás: (Eurostat, 2005) 

 

Bár egy ország területe önmagában nem fejezi ki az ország erőforrás-gazdagságát vagy 

biológiailag produktív területének nagyságát, mégis alkalmas közelítő viszonyításnak. 

Finnország példáját (mindkét ábrán piros nyíllal megjelölve) vizsgálva látható, hogy bár az 

EU-15 átlagának több mint kétszerese az egy főre jutó közvetlen anyagfogyasztás, mégis az 

ország méreteihez képest (DMC/hektár) azt láthatjuk, hogy a többi országhoz viszonyítva, a 

saját ökológiai lehetőségéhez képest alacsony az ország fogyasztási szintje. 
 

 

 
 

 

 

 

25. ÁBRA: A BELFÖLDI ANYAGFELHASZNÁLÁS TERÜLETRE VETÍTVE (DMC/HEKTÁR) AZ EU15-BEN, 2000-BEN 
Forrás: (Eurostat, 2005) 
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Itt tehát érdemes ismét megállni egy pillanatra, és megvizsgálni azt a tényt, hogy az országok 

„fenntarthatóságának” mérésére született mutatószámok között bizony sokszor ellentétes 

eredményeket találunk. 

Fentiek értelmében ugyanis mondhatnánk azt is, hogy a finn állampolgárok felelőtlenek, 

hiszen a globális lehetőségekhez képest „túlhasználják” környezetüket, de mondhatnánk azt 

is, hogy a jó környezetpolitika és szabályozás eredményeképpen az ország még a saját 

lehetőségeit (ökológiai korlátait) sem használja ki, példamutató önmérsékletet tanúsítva. Ez 

az ellentét rávilágít arra a problémára és dilemmára, amit a lokális és a globális 

fenntarthatóság értelmezése jelent. 

Ugyanezt az összefüggést világítja meg a nehezebben becsülhető, ezért ritkábban elérhető 

TMR mutató vizsgálata is. A DMI-hez képest a behozatalhoz kapcsolódó rejtett áramlásokat 

(IFIM) és a fel nem használt hazai kitermelés (UDE) értékét is tartalmazó TMR értéke 

ugyanis a Wuppertal Institute becslései szerint (Wuppertal Institute on-line adatbázis) a fejlett 

EU-15 Tagországok esetében a TMR átlagosan háromszorosan meghaladja a DMI értékét, 

azaz az anyagáramlások mintegy kétharmada közvetlenül nem hasznosul. 

Ezt a gondolatmenetet követve a mutatószámok alkalmazásának egy további területe 

vizsgálható, mégpedig az erőforrás-használatot biztosító biológiailag produktív terület 

rendelkezésre állásának kérdése, ami az egyéni ökológiai lábnyom-számításhoz hasonlítható: 

az MFA-ban számlázott anyagáramlásoknak – a felhasznált erőforrások jellege szerint – 

kiszámítható a (biológiailag produktív) terület szükséglete. 

Ausztria példáján (26. ábra) látható, hogy az ország fizikai, illetve biológiailag produktív 

területéhez képest az egyes felhasznált erőforrások területigénye hogyan alakult. Az 1925 és 

1995 között eltelt 70 évben az ország területén az erdők területe jelentősen megnőtt a füves 

területek rovására, míg folyamatosan nőtt a beépített területek nagysága is. 

A legszembetűnőbb azonban a fosszilis erőforrás szükséglet fedezéséhez szükséges terület 

növekedése. 
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26. ÁBRA: AUSZTRIA ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMÁNAK VÁLTOZÁSA 1925-1995 KÖZÖTT 

Forrás: (Erb, 2004) 
 

Összességében a felhasznált anyagok mennyisége jócskán meghaladja az ország 

kapacitását, tehát nyílván importból kénytelen fedezni ezeket az erőforrásokat, 

pontosabban fogalmazva: Ausztria nagy mennyiségű biológiailag produktív területet vesz 

igénybe más nemzetgazdaságok területén2, ezzel fedezve saját erőforrásigényét, amit a 27. 

ábra személtet.  

 

 

27. ÁBRA: AUSZTRIA BIOMASSZA IMPORTJÁT FEDEZŐ KONTINENSEK  
Forrás: (Erb, 2004) 

                                                      
2 A kereskedelem révén ugyanez a helyzet a tőkével és a humán erőforrással is. 
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Az import és export viszonyára jellemző, hogy az Ausztriához hasonló, fejlett iparú 

országok fizikai kereskedelmi mérlege pozitív, azaz a nagytömegű import nyersanyagoknál 

kisebb tömegben kerülnek ki az ország területéről a feldolgozott anyagok és késztermékek. 

Az input oldali mutatószámokhoz hasonlóan vizsgálható a kibocsátások oldalán a 

teljesítmény-változás. A DPO – melynek nagysága pl. Németország esetében kb. 15 tonna/fő 

évente – GDP-re eső mértékét vizsgálva néhány fejlett nemzetgazdaság példáján 

szembesülhetünk azzal a jelenséggel, hogy a fajlagos javulás, azaz DPO/GDP mutató 

folyamatos csökkenése ellenére (28. ábra), a DPO mutatószám abszolút mértékben növekedést 

mutat (29. ábra). 

A relatív decoupling jelensége önmagában nem nevezhető „környezetbarát” 

jelenségnek. Ehhez az abszolút vagy progresszív szétválás jelenségének kell bekövetkeznie, 

azaz a környezetterhelés abszolút mértéke stagnálásának vagy csökkenésének a gazdasági 

növekedés ellenére. Bár a relatív decouplingra számos példát lehetne sorolni fejlett 

nemzetgazdaságok egyes környezeti és anyag- valamint energiahatékonysági mutatóit 

vizsgálva, utóbbi esetre alig akad gyakorlati példa! 

 

 

 
28. ÁBRA: A DPO/GDP MUTATÓ CSÖKKENÉSE 1975 ÉS 2000 KÖZÖTT NÉHÁNY FEJLETT GAZDASÁG PÉLDÁJÁN  

Forrás: (Matthews et al., 2000) 
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29. ÁBRA: A DPO AZONBAN ABSZOLÚT MÉRTÉKBEN NÖVEKEDETT 1975 ÉS 2000 KÖZÖTT 

Forrás: (Matthews et al., 2000) 
 

 

A teljesség kedvéért hangsúlyozom ismét, hogy az mutatószámok alkalmazási területei 

egyelőre még részben vitatottak, hiszen a szükséges adatok elérhetősége, a statisztikai adatok 

megbízhatósága és rendelkezésre állása is nagyon változó lehet. A TMR például a 

legalkalmasabb az elsődleges erőforrás-felhasználás leírására, de a statisztikai 

megbízhatósága a legrosszabb. A DMI vagy DMC kiszámításához szükséges statisztikai 

információk ugyan rendelkezésre állnak, de a rejtett vagy disszipatív áramok nagyságáról nem 

tartalmaznak adatot a statisztikák. 
 

4.5 MAGYARORSZÁG ANYAGÁRAMLÁS-SZÁMLÁI ÉS MUTATÓSZÁMAI NEMZETKÖZI 

ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN 

2006 előtt Magyarország anyagáramlás-számláira és (kizárólag input oldali) mutatószámaira 

csak három fő primer publikációs forrásban publikált, külföldi kutató intézetek által készített 

becslések álltak rendelkezésre: 

1. A SERI Mosus projektje3 az 1980-2002 közötti időszakra, kizárólag a felhasznált és fel 

nem használt belföldi kitermelésű anyagáramlásokra tartalmaz adatokat. Ezidáig ez a 

leghosszabb összefüggő időintervallumra rendelkezésre álló adatsor, ugyanakkor 

kizárólag e két adatot tartalmazza, melyeket nemzetközi statisztikák alapján állítottak 

össze. 
                                                      

3 A Mosus projekt honlapja elérhető: http://www.materialflows.net/ 
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2. A Wuppertal Institute adatbázisában 1992-1999 közötti periódusra találhatunk 

adatokat a DMI és DE-re. Ugyanezeket az adatsorokat jeleníti meg Pomázi és Szabó 

hazai publikációikban (pl. Pomázi és Szabó, 2006a). 

3. Az eddigi legrészletesebb Magyarországra vonatkozó adatsor a SERI munkatársainak 

eredménye. (Hammer és Hubacek, 2003) által készített, nemzetközi statisztikák és 

koefficiensek alapján a következő anyagáramlásokra és mutatószámokra született adatsor 

az 1993-1997 közötti periódusra: TMR, DMC, DMI, TMC, UDE, DE, I, E, PTB. 

Bár ezek a számítások nem tekinthetők hivatalos adatsornak, nagyságrendileg mindenképpen 

megfelelő pontosságúak. A következő részben bemutatom azokat a hivatalosan elkészített 

adatsorokat, melyeket a KSH munkatársaival állítottunk össze, majd az előző tanulmányok 

adataival kiegészítve az EU más tagállamaival is összehasonlítom a hazai adatokat. 

 

4.5.1. Az első hivatalos magyar anyagáramlás-számlák összeállítása 

Az ETC/RWM-ben végzett munkám révén 2005-ben csatlakoztam a KSH-ban éppen akkor 

induló projekthez. Az anyagáramlás-számlákkal kapcsolatos módszertani fejlesztéseket 2005 

januárja és 2006 decembere között az Eurostat két, úgynevezett Grant-pályázat keretében 

támogatta, amely részeként lehetőség nyílt szakmai konzultációkra is az osztrák 

Umweltbundesamt és az IFF Social Ecology (elsősorban Nina Eisenmengerrel) intézet 

munkatársaival. Az ő tanácsaik és javaslataik nagyban hozzájárultak a projektek sikeréhez, de 

személyes szakmai kapcsolataim révén a prágai Károly Egyetem Környezeti Központjának 

(Charles University Environment Center, CUEC) kutatatói (elsősorban Jan Kovanda), 

valamint a Wuppertal Institute szakértőjével (Stephan Moll) sikerült a folyamatos szakmai 

egyeztetést biztosítani. Az én feladatom az input oldal számítása során elsősorban 

módszertani konzultáció volt, míg az output oldalon a disszipatív veszteségekre az első hazai 

adatsor kiszámítását és összeállítását kaptam feladatul a munkacsoporton belül. 

A KSH munkatársaival közösen végzett, két évig tartó munka első évében a számlarendszer 

úgynevezett input oldala, második évében pedig az output oldala került kidolgozásra. 

A magyarországi munka során kiindulási alapként az Eurostat módszertani kézikönyve, illetve 

más európai uniós tagországok fejlesztési eredményei kerültek felhasználásra. 
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Az anyagáramlás számlák input és output oldalának főbb komponenseire vonatkozóan a 

2000-2003 közötti időszakra állnak rendelkezésre adatok4, amelyek részben statisztikai célú 

adatgyűjtéseken, vagy adminisztratív adatforrásokon, részben pedig nemzetközileg is 

elfogadott becslési eljárásokon alapulnak. Munkánk során nyilvánvalóvá vált, hogy az output 

oldalhoz szükséges adatok közel sem állnak olyan részletezettségben rendelkezésre, mint az 

input oldal adatai. Ez az észrevétel egybevág a nemzetközi módszertan megállapításával, 

mely szerint általánosságban lényegesen több problémát vet fel a kibocsátási oldal 

adatsorainak összehasonlítása. 

A magyarországi adatsorban is akadnak hiányosságok, amelyeknek jövőbeli kiküszöbölése 

érdekében további környezetstatisztikai módszertani fejlesztés és megfelelő adatregiszter 

létrehozása szükséges. 

 

 

 

 Adatok jellege Adatok forrása 
INPUT OLDAL 

1.1. Hazai kitermelés   
 1.1.1. Fosszilis 
tüzelőanyagok 

adminisztratív adatok Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal  

 1.1.2. Ércek és nemfémes 
ásványi nyersanyagok 

adminisztratív adatok Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal  

 1.1.3. Biomassza adatgyűjtés KSH  
1.2. Importált nyersanyagok 
és termékek 

adminisztratív adatok KSH  

OUTPUT OLDAL 
2.1. Levegőszennyezés adatgyűjtés KvVM 
2.2. Lerakott hulladék adatgyűjtés KvVM, KSH 
2.3. Vízszennyezés adminisztratív, adatgyűjtés + 

becslés 
KvVM, Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségek 

2.4. Termékek szétszóródó 
felhasználása 

adatgyűjtés, becslés FVM, KSH, Közút Kht. 

2.5. Szétszóródó veszteségek becslés BME (saját számításaim) 
 

7. TÁBLÁZAT: INPUT ÉS OUTPUT OLDALHOZ FELHASZNÁLT ADATOK TÍPUSA ÉS FORRÁSAIK5 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

 

                                                      
4 A következő 10 oldalon a Drahos, E., Herczeg, M., Szilágyi, G.(2007): A nemzetgazdasági szintű anyagáramlás-számlák Magyarországon. 

Statisztikai Szemle, 85. évfolyam 9. számában megjelent cikkünk alapján (módosítva és átszerkesztve, részben bővítve, részben rövidítve) 

közlöm a legfontosabb anyagáramlás-számlákat. 

5 A számok az Eurostat módszertana szerinti anyagkategória-besorolást jelölik. 
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4.5.2. Inputok 

Hazai kitermelés 

A hazai vagy belföldi kitermelés (DE) magában foglalja az adott időszak során a termelési 

folyamatba bekerült valamennyi kitermelt nyersanyagot. Az MFA ezen „fejezete” talán a 

leginkább kiforrott az egységes módszertan és az adatok hozzáférhetősége tekintetében az EU 

tagországaiban, és hazánkban is ennek a fejezetnek az összeállítása okozta/okozza a 

legkevesebb problémát.  A hazai kitermelésre (DE) vonatkozó adatokat a 8. (összefoglaló) 

táblázat tartalmazza, megoszlását pedig a 30. ábra grafikonjai szemléltetik. 

 

 

 2000 2001 2002 2003 

Hazai kitermelés összesen 99 051 112 495 108 112 109 202 

ásványi nyersanyagok 73 498 79 582 80 167 85 383 

biomassza 25 553 32 913 27 945 23 819 
 

 

8. TÁBLÁZAT: HAZAI KITERMELÉS ÖSSZESEN, 2000-2003 (EZER TONNA) 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

A hazai kitermelési (DE) mutató különböző komponenseit vizsgálva megállapítható, hogy az 

összes kitermelés jelentős részét az ásványi nyersanyagok, azon belül pedig az építőipari 

nyersanyagok adják. 2000-ben az összes hazai kitermelésnek 47%-a, 2003-ban pedig 54%-a 

volt építőanyag-ipari nyersanyag. Az ásványi nyersanyagok kitermelésén belül ezen 

nyersanyagok aránya 2000-ben 63%, 2003-ban már 69% volt. A legjelentősebb az építési 

homok és kavics kitermelése, az összes építőipari nyersanyag termelésének körülbelül 

kétharmadát ezek teszik ki. 

A fosszilis tüzelőanyagok kitermelése az összes hazai kitermelés 19%-át adta 2000-ben, 

2003-ban ez az arány már csak 16%. Hazánk fosszilis tüzelőanyag-szükségleteinek közel felét 

hazai kitermelés útján elégíti ki. A hazai termelés csökkenésével párhuzamosan nő a 

behozatal nagysága. A tüzelőanyagokon belül a legjelentősebb a kőszén és a lignit termelése, 

az összes kitermelés körülbelül háromnegyede, melyet a földgáz és a kőolaj kitermelése követ 

18, illetve 6%-kal. 
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30. ÁBRA: MAGYARORSZÁG HAZAI KITERMELÉSÉNEK MEGOSZLÁSA 

Forrás: (Drahos et al., 2007) 
 

Az ércek és nemfémes ásványi nyersanyagok hazai kitermelése 2000-ről 2003-ra 55 millió 

tonnáról 68 millió tonnára növekedett. Ennek fő oka az építőanyag-ipari ásványi 

nyersanyagtermelés növekedése volt, 46 millió tonnáról 59 millió tonnára. Az építőanyag-

ipari ásványi nyersanyagtermelés részaránya az érc és nemfémes ásványi 

nyersanyagtermelésben 2000-ben 84% volt, ez 2003-ra 3%-kal nőtt. Az ércek kitermelése 

hazánk geológiai adottságainál fogva nem túl jelentős, az ércek és az ásványbányászati 

nyersanyagok együttes kitermelése 2000-ben nem haladta meg az összes hazai kitermelés 9%-

át. Az érc és nemfémes ásványi nyersanyagok összes kitermelt mennyiségén belül ez az arány 

2000-ben 16%, 2003-ban pedig 12% volt. 

A hazai kitermelés körülbelül 7%-át adja az ásványbányászati nyersanyagok termelése, míg 

az érc és nemfémes ásványi nyersanyagok termelésének 9-12%-át. Az ásványbányászati 

nyersanyagok termelésének 60%-a agyagtermelés. Ennek oka a nagy mennyiségben 



 

72 

4. TELJES GAZDASÁGI ANYAGÁRAMLÁS-SZÁMLÁK

bányászott kerámiaipari agyagok ásványbányászati nyersanyagokhoz sorolása, az építőipari 

nyersanyagok helyett. 

Az építőanyagipari ásványi nyersanyagszükségletet főképp hazai termelésből elégítik ki. 

A kitermelés növekvő tendenciát mutat, de az egy főre jutó termelés nem éri el a régi 

tagországok átlagát. Az építőanyag-ipari ásványi nyersanyagtermelés részaránya a hazai 

termelésben folyamatosan növekedett (46%-ról 54%-ra), az ásványi nyersanyagtermelésben 

pedig 63-ról 69%-ra nőtt. A hazai építőanyagipari ásványi nyersanyagtermelés nagy részét a 

homok és kavicsbányászat adja (62-70%). 

A legtöbb régi EU tagországban az egy főre jutó érc és ásványbányászati nyersanyagtermelés 

nem éri el az 1 tonna/fő értéket. Magyarországon ez az érték 0,9 tonna/fő, melynek kb. fele a 

kerámiaipari agyagok közé tartozik. 

Az EU-15 országaiban az egy főre jutó fosszilis tüzelőanyag termeléséhez képest a 

Magyarországra számított 1,9 tonna/fő érték éppen megegyezik a régi tagállamokra jellemző 

átlaggal. 

A biomassza kitermelése meglehetősen egyenetlen képet mutat, amely a mezőgazdasági 

termelés sajátosságainak tudható be. A biomasszára vonatkozó adatok a Központi Statisztikai 

Hivatal Mezőgazdasági és környezeti statisztikai főosztályának adatgyűjtéseiből származnak. 

A 9. táblázat összefoglalóan mutatja a négy éves időszak adatait. 

 

 

 2000 2001 2002 2003 
Mezőgazdaságból származó 21 572 29 078 24 101 19 912 
  ebből termények 20 517 27 872 23 049 18 975 
  ebből melléktermékek  455 507 474 403 
  ebből haszonállatokkal lelegeltetett 600 699 577 534 
Erdőgazdálkodásból származó  3 936 3 793 3 798 3 855 
Halászatból származó 20 18 18 18 
Vadászatból származó 10 12 14 12 
Egyéb tevékenységből származó   15 11 15 21 
Biomassza összesen 25 553 32 913 27 945 23 819 

 

9. TÁBLÁZAT: A BIOMASSZA HAZAI KITERMELÉSE, 2000-2003 (EZER TONNA) 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

 

Magyarországon 2000-ben a hazai termelés (DE) egynegyede (25,3%-a) volt szervesanyag. 

Ez az arány EU-15 szinten számottevően magasabb volt, 29,3%-ot tett ki. Az egy főre jutó 

biomassza termelés hazánkban 2,5 tonna az (EU-15 átlagában 3,8 tonna) volt.  
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Az egy főre jutó biomassza termelés az EU-15 országokban laza kapcsolatban állt az egy főre 

jutó termőterület nagyságával. Az EU-15 országok közül a hatalmas erdőterülettel rendelkező 

Finnország és Svédország nyerték ki (döntően fakitermeléssel) lakosságszámukhoz 

viszonyítva a legtöbb biomasszát, továbbá az intenzív gyepgazdálkodást folytató Írország 

mutatója igen figyelemre méltó. 

A termőterülethez viszonyítva magas biomassza produkcióra az EU magját képező, intenzív 

mezőgazdaságú térség: a Benelux államok, valamint a velük szomszédos Franciaország és 

Németország, és ezen kívül még Dánia volt képes.  

Magyarország termőterületén belül kedvezően magas (exportra termelést is lehetővé tesz) a 

mezőgazdasági terület aránya, ennek hasznosítása azonban mindössze az EU tagállamok 

sereghajtóinak szintjét éri el. 

A szántóterület aránya az EU-15 államok közül mindössze Dániában hasonlóan magas, mint 

hazánkban. Magyarországon a szántó héttizedén gabonatermelést folytatnak. Gabonafélékből 

2000-ben 3620 kilogrammot takarítottak be hektáronként, 37%-kal kevesebbet, mint az EU-

15 országokban.  

Az EU-15 országokhoz viszonyítva Magyarországon ma már rendkívül alacsony – az utóbbi 

két-három évtizedben ugyanis jelentősen csökkent – a kérődző állatfajok (a szarvasmarha és a 

juh) állománya. Emiatt a melléktermékként képződő gabonaszalma felhasználására jóval 

szűkösebb a lehetőség, melyet a kialakult technológiák tovább rontanak. A gyepterületek 

jelentős része ma már szintén mindössze talajvédelmi funkciót szolgál. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a kalászosok melléktermékeként képződő szalmának 

mintegy kilenctizedét nem viszik el a területről, hanem beszántják a talajba. Ennek fő oka, 

hogy a szarvasmarha- és juhállomány az EU „élenjáróihoz” viszonyítva rendkívül alacsony: 

100 ha mezőgazdasági területre 2001-ben az EU-15 országokban 57 db szarvasmarha és 75 db 

juh, Magyarországon pedig 13 db szarvasmarha és 18 db juh jutott. A kérődző 

állatállományhoz viszonyítva hasonlóan eltérő a melléktermékként képződő gabonaszalma 

mennyisége. A melléktermékek energetikai célú hasznosítása is egyelőre még elenyésző. 
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4.5.3. Import és export 

2003-ban Magyarország nyersanyag és termék behozatala 45 millió tonnát, kivitele pedig 23 

millió tonnát tett ki. 2000-hez képest az import mennyisége 21, az exporté pedig 14%-kal 

növekedett. A 10. táblázatban a behozatalra és a kivitelre vonatkozó összefoglaló adatok 

láthatók. Az összesítés alapját az Eurostat módszertani kézikönyvének importált és exportált 

anyagokra, illetve termékekre vonatkozó csoportosítása képezi. Az exportra vonatkozó 

adatokat az MFA mérlege eredetileg az output oldalon szerepelteti, mi az elemzések miatt 

mégis ezen a helyen foglalkozunk vele. 

 

 

 

IMPORT 2000 2001 2002 2003 
Nyersanyagok 22 704 22 042 22 491 25 153 

Félkész termékek 4 180 4 626 5 873 5 651 
Késztermékek 10 247 11 277 13 053 14 127 
Összesen 37 131 37 945 41 418 44 931 
     

EXPORT 2000 2001 2002 2003 
Nyersanyagok 4 068 5 488 6 577 5 336 
Félkész termékek 4 478 4 732 5 204 5 037 
Késztermékek 11 065 11 494 11 249 12 437 

Összesen 19 612 21 714 23 030 22 811 
 

 

10. TÁBLÁZAT: NYERSANYAGOK ÉS TERMÉKEK IMPORTJA ÉS EXPORTJA, 2000-2003 (EZER TONNA) 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

A nyersanyagok és késztermékek behozatalának és kivitelének az Eurostat nemzetgazdasági 

szintű anyagáramlás számlák kialakítására vonatkozó módszertana szerinti csoportosítása 

lehetőséget biztosít nem csupán az anyagok külkereskedelme szerkezetének, hanem az 

importált és a hazai kitermelésű nyersanyagok arányainak vizsgálatára is. 

Valamennyi importált és exportált nyersanyagot a megfelelő kategóriába rendezve képet 

kaphatunk a nemzetgazdaság erőforrás-függőségéről is. 

A 11. táblázatból is látható, hogy a magyar gazdaság energiaszükségletének jelentős részét 

importból fedezi, az energiamérlegben meghatározó szerepet betöltő földgáz, kőolaj és kőszén 

importja adja a főként fosszilis tüzelőanyag eredetű importált anyagok nagy részét. 
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IMPORT 2000 2001 2002 2003 
Főként fosszilis tüzelőanyag eredetű 21 568 22 164 23 653 25 384 

Főként érc és nemfémes ásványi 
eredetű 

12 443 12 526 14 481 15 905 

Főként biomassza eredetű 3 120 3 255 3 284 3 642 
Összesen 37 131 37 945 41 418 44 931 
     

EXPORT 2000 2001 2002 2003 
Főként fosszilis tüzelőanyag eredetű 2 746 3 249 3 544 3 544 

Főként érc és nemfémes ásványi 
eredetű 

9 370 9 178 10 180 11 173 

Főként biomassza eredetű 7 496 9 287 9 306 8 093 

Összesen 19 612 21 714 23 030 22 811 
 

 

11. TÁBLÁZAT: BEHOZATAL ÉS KIVITEL A FŐBB ANYAGKATEGÓRIÁK SZERINT, 2000-2003 (EZER TONNA) 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

 

4.5.4. Outputok 

Levegőszennyezés 

A légszennyező anyagok egységesítése számos problémát vet fel, hiszen a szén-dioxid 

egyenértékben megadott adatokat át kellett váltani az egységes mértékegységre, tonnára. 

A légszennyezők közül a szén-dioxid kibocsátása a legjelentősebb, míg a halogénezett 

klórozott és fluorozott szénvegyületek (HCFC-k) és a kén-dioxid kibocsátása csökkenő 

tendenciát mutat. A 12. táblázat a főbb légszennyezők kibocsátását mutatja a vizsgált 

időszakban. 
 
 

 

 2000 2001 2002 2003 
Szén-dioxid 57 803 59 360 57 703 60 461 
Kén-dioxid 482 398 366 345 
Nitrogén-oxidok 181 184 183 183 
Nem-metán illékony szerves 
vegyületek 

171 163 153 152 

Szén-monoxid 633 576 563 565 
Szilárd részecskék 127 122 119 123 
Dinitogén-oxid6 41 44 41 40 
Ammónia7 71 66 65 67 
HCFC-k 1 1 0 0 

 

 

 

12. TÁBLÁZAT: LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSA MAGYARORSZÁGON, 2000-2003 (EZER TONNA) 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

 
                                                      
6 Beleértve a mezőgazdaságból származó emissziót is. 

7 Beleértve a mezőgazdaságból származó emissziót is. 
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Hulladékok (lerakásra került) 

Az ellenőrzött, illetve nem ellenőrzött módon lerakásra került hulladékokra vonatkozó adatok 

(13. táblázat) forrása a KSH és a KvVM adatgyűjtései. Az ipari hulladékokra vonatkozóan a 

Nemzeti Hulladékgyűjtési Terv készített becslést a 2000. évre, a későbbi évekre nem állt 

rendelkezésre adat. A KvVM által üzemeltetett Hulladék Információs Rendszer üzemszerű 

működésével a közeljövőben megnyílik a lehetőség a különböző hulladékáramok statisztikai 

célú megfigyelésére. 

 

 

 2000 2001 2002 2003 
Lerakásra került hulladék     
ellenőrzött 3 237 3 560 3 695 3 790 
nem ellenőrzött 217 136 146 176 
ipari hulladék8 12 900  .. ..  ..  
szennyvízkezelésből származó 143 113 193 109 

 

 

13. TÁBLÁZAT: LERAKÁSRA KERÜLT HULLADÉK MAGYARORSZÁGON, 2000-2003 (EZER TONNA) 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

 

Vízszennyezés 

A 14. táblázat a legfontosabb, vizet szennyező komponensek kibocsátását mutatja a vizsgált 

időszakban. A táblázat a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek 

által rendszeresen vizsgált szennyvízkibocsátók adatai alapján készült, tartalmazza a nem 

rendszeresen vizsgált kibocsátókra vonatkozó becsült adatokat is. 

 

 

 

 2000 2001 2002 2003 
Vízszennyezés     
Nitrogén 18 21 20 18 
Foszfor 2 3 2 2 
Szerves vegyületek 159 164 141 137 
Egyéb anyagok 1 2 1 2 
Összesen 179 190 164 159 

 

14. TÁBLÁZAT: VÍZSZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSA MAGYARORSZÁGON, 2000-2003 (EZER TONNA) 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

 

Annak ellenére, hogy az anyagáramlás-számlákhoz szükséges adatok általánosságban 

rendelkezésre állnak, az időbeli összehasonlítás problémákat vet fel, mivel az adatfeldolgozás 

                                                      

8 Becsült adat, Nemzeti Hulladékgyűjtési terv. 
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régiónként eltérő módon történik. Ennek többek között az az oka, hogy nincs egységesített 

módszertana a mért adatokból történő anyagáram-elemzésnek. 

A 14. táblázat adatai becslésként használhatók a vízszennyezők, azaz a vízbe áramló anyagok 

számbavételére, azonban az adatminőség javítása érdekében a jövőben jelentős fejlesztések 

szükségesek. 
 

 

Termékek szétszóródó felhasználása 

Ebben a csoportban elsősorban a mezőgazdaságban felhasználásra kerülő, úgynevezett 

szétszóródó termékek (dissipative use of products) szerepelnek (15. táblázat), amelyek 

használatuk során/után a környezetbe kerülhetnek. Az utakon használt szétoszló termékek 

között a legjelentősebb a közutak síkosság-mentesítésére használt homok és só. 

A komposzttermékek felhasználása nem jelentős Magyarországon, a háztartások 

komposztfelhasználására sajnos semmilyen becslés nem áll rendelkezésre. 

 

 

 2000 2001 2002 2003 
Termékek szétoszló felhasználása     
Mezőgazdaságban használt .. .. 30 090 26 983 
      műtrágya9 355 395 437 439 
      szerves trágya10 5 057 6 897 6 546 7 517 
      szennyvíziszap 31 22 32 28 
      komposzt11 .. .. 11 10 
      növényvédőszer 10 11 14 14 
      betakarítási maradvány12 20 517 27 872 23 049 18 975 
Utakon használt 60 98 68 105 

 

 

15. TÁBLÁZAT: SZÉTSZÓRÓDÓ TERMÉKFELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGON, 2000-2003 (EZER TONNA) 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

 

 

                                                      
9 Aktív hatóanyag-tartalom, tonnában. 

10 Becsült adat. 

11 A háztartások komposztfelhasználását nem tartalmazza. 

12 Becsült adat. 
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Szétszóródó szennyezőanyagok  

A szétszóródó szennyezőanyagoknak (dissipative losses) az alábbi csoportjait különböztetjük 

meg:    

1. Kopások (gumiabroncsok, fékek) 

2. Vegyi balesetek 

3. Szivárgások (pl. földgáz) 

4. Infrastruktúra kopása, eróziója (utak) 

 

A szétszóródó szennyezőkre vonatkozó számítási módszerek a nemzetközi szakirodalomban 

is a legkényesebb, legkevésbé standardizált eszközök közé tartoznak. A magyarországi 

mutatószámokat jelenleg az első és a negyedik kategóriára sikerült kiszámolnom, mivel a 

szétszóródó vegyi anyagok mennyiségéről szóló adatok nem megbízhatóak, becslésük pedig 

nem célszerű, hiszen a balesetek bekövetkezése rendkívül sztochasztikus jelenség. 

A témakör módszertani fejlesztése során segítséget kaptam a prágai CUEC munkatársaitól, a 

gumiabroncsok és utak kopásából eredő veszteségek kiszámításához pedig nagy segítséget 

nyújtottak a Közlekedéstudományi Intézet munkatársai is. A kopási veszteségeket a 

következő koefficiensekkel vettük figyelembe ( 16. és 17. táblázat): 
 

 

Tényező Mértékegység Koefficiens Megjegyzések 
Kopás (egy abroncsra) [g/km] 0,03  

Kopás (személygépkocsik és 
buszok) 

[g/km] 0,12 Átlagosan 4 
abroncs/jármű 

Kopás (kamionok és teherautók) [g/km] 0,18 Átlagosan 6 
abroncs/jármű 

 

 

16. TÁBLÁZAT: GUMIABRONCSOK KOPÁSI VESZTESÉGEI 
Forrás: (CUEC, 1997 in Drahos et al., 2007)  

 

 

Tényező Mértékegység Koefficiens 
Kopás (szgk. által) [g/km] 0 

Kopás (buszok) [g/km] 3,3 
Kopás (kamionok és teherautók) [g/km] 2,64 

 

 

17. TÁBLÁZAT: ÚTFELÜLETBEN OKOZOTT KOPÁS 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

 
A veszteségek számítását végül a fenti kopási koefficiensek és az úthasználat valamint a 

járműpark figyelembevételével végeztem, számításaim eredménye a következő (18. táblázat): 
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 mértékegység 2000 2001 2002 2003 
Járművek száma      
Személygépjármű db 2 364 706 2 482 827 2 629 526 2 777 219 
Busz db 17 855 17 817 17 873 17 877 
Kamion és teherautó db 342 007 355 221 369 295 377 111 
Megtett távolság    
Személygépjármű millió jármű km         23 647         24 828         26 295          27 772 
Busz millió jármű km             714             713             715              715 
Kamion és teherautó millió jármű km         13 680         14 209         14 772          15 084 
Becsült kopási 
veszteség 

   

Gumiabroncsonként g/km 0,03 0,03 0,03 0,03 
Autónként és buszonként g/km 0,12 0,12 0,12 0,12 
Teherszállítónként g/km 0,18 0,18 0,18 0,18 
Összesen ezer tonna              5,4              5,6              5,9               6,1 
Becsült útfelület-kopás    
Autó km-enként g/km 0 0 0 0 
Busz km-enként g/km 3,3 3,3 3,3 3,3 
Kamion km-enként g/km 2,64 2,64 2,64 2,64 
Összesen ezer tonna        38,5        39,9        41,4         42,2 
 

 

 

18. TÁBLÁZAT: A JÁRMŰVEK GUMIABRONCSÁNAK KOPÁSI VESZTESÉGE ÉS AZ ÚTFELÜLET KOPÁSA 
MAGYARORSZÁGON, 2000-2003 

Forrás: saját számítások (in Drahos et al., 2007)  
 

4.5.4. MFA mérőszámok Magyarország társadalmi metabolizmusának mérésére 

A kétéves munka révén az Eurostat-módszertannak megfelelő anyagáramlás-számlák alapján 

a következő mutatószámok kerültek összeállításra: 

• Közvetlen anyagbevitel (DMI): hazai kitermelés + import 

• Hazai anyagfelhasználás (DMC): hazai kitermelés + import – export 

• Fizikai külkereskedelmi egyenleg (PTB): import – export 

 

A fenti három mutatószámra vonatkozó magyarországi adatok a projekt keretében a 2000-

2003-as időszakra készültek el, melyeket a 19. táblázat tartalmaz és az adatok alapján készített 

31. ábra szemléltet. 
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 2000 2001 2002 2003 

DMI  
Közvetlen anyagbevitel 

136 182 150 440 149 531 154 133 

DMC  
Hazai anyagfelhasználás 

116 570 128 726 126 501 131 322 

PTB 
Fizikai külkereskedelmi egyenleg 

17 519 16 231 18 389 22 120 
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19. TÁBLÁZAT ÉS 31. ÁBRA: MFA MUTATÓSZÁMOK, MAGYARORSZÁG, 2000-2003 (EZER TONNA) 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

 

Szembeötlő, hogy négy év alatt is szignifikáns változást mutat a DMI mutatószám értéke: 

2003-ra túllépte a 154 millió tonnát, ami a 2000. évhez viszonyítva 13%-os növekedést 

jelent. A DMC mutató szintén közel 13%-kal nőtt ezen időszak alatt, míg a PTB 26%-kal. 

A főbb mutatószámok egy főre jutó értékét tartalmazza a 20. táblázat. Ezen mutatók 

alkalmazása nagymértékben megnöveli a nemzetközi összehasonlíthatóságot. 
 

 

 2000 2001 2002 2003 
DMI/fő 13,6 14,7 14,7 15,2 
DMC/fő 11,6 12,6 12,4 12,9 
PTB/fő 1,7 1,6 1,8 2,2 

 

20. TÁBLÁZAT: A FŐ MUTATÓSZÁMOK A LAKOSSÁG ARÁNYÁBAN MAGYARORSZÁGON (2000-2003) 
Forrás: (Drahos et al., 2007)  

Magyarországon azonban az egy főre jutó DMI és DMC alacsonyabb az EU-15 

tagországainál. Az egy főre jutó DMI hazánkban 1 tonnával kevesebb, mint Olaszországban 

(amely a következő ország a sorban) és 3,2 tonnával alacsonyabb, mint az EU-15-ök átlaga. A 
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DMC esetében a helyzet hasonló: Magyarország egy főre jutó anyagfelhasználása 4 t-val 

kevesebb, mint az EU-15 Tagországának átlaga (32. ábra). 
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32. ÁBRA: FŐ MUTATÓSZÁMOK A LAKOSSÁG ARÁNYÁBAN MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ EU-15-RE, 2000 

(TONNA/FŐ) 
Forrás: (Eurostat és KSH adatbázisai) 

 

Ha elfogadjuk a Wuppertal Institute által készített korábbi időszakra vonatkozó adatokat is, 

akkor láthatjuk (a 33. ábrán), hogy a DMI/fő értéke kb. 50%-kal növekedett 1992-höz 

képest. Ez azt jelenti, hogy ha figyelembe vesszük a Mosus Projekt adatbázisában a korábbi 

évekre becsült hazai kitermelési adatokat is, hogy elsősorban az anyagimport növekedett 

jelentősen az elmúlt 15 év során (1992 és 1999 között kb. 60%-kal), tehát a pozitív előjelű 

fizikai kereskedelmi mérleg változását tekintve Magyarország iparosodott ország képét 

mutatja, amely nyersanyagokat hoz be és késztermékeket exportál. 

Ennek ellenére a hazai kitermelés adja még mindig a hazai anyagfelhasználás 83-87%-át a 

2000-2003-as időszakban. A DMI nagy részét a nem megújuló ásványi nyersanyagok 

adják, ami az összes DMI 76-82%-át teszi ki. Az ércek és nemfémes ásványi nyersanyagok 

(főként az építőanyag-ipari ásványi nyersanyagok) hazai felhasználása az összes DMC több 

mint 50%-át adja. A fosszilis tüzelőanyagok 30%-kal, míg a biomassza 15-21%-kal 

részesedik. 
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33. ÁBRA: MAGYARORSZÁG EGY FŐRE JUTÓ KÖZVETLEN ANYAGBEVITELE DMI/FŐ (TONNA) 

Forrás: (Wuppertal Institute és KSH) adatai alapján számítva 
 

Az anyagok felhasználásának hatékonysága a GDP-hez viszonyítva megmutatja, hogy a 

nemzetgazdaság által közvetlenül felhasznált egységnyi anyagmennyiségből milyen értékű 

GDP-t állítottak elő. A hányados értéke az általunk vizsgált 2000 és 2003 közötti időszakban 

90-97 ezer Ft/tonna között mozgott. Ha az anyagfelhasználás hatékonyságát  GDP (2000. évi 

áron)/DMC arányként számoljuk, ez az érték 106-113 ezer Ft/tonna. 

A Mosus Projekt on-line adatbázisában elérhető adatokból látszik, hogy egyrészt az egy főre 

jutó abszolút hazai anyagkitermelés az 1990-es évek elején jelentősen csökkent (34. ábra), 

másrészt a GDP-re vetített hazai anyagextrakció is folyamatosan csökkent (35. ábra). 
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34.  ÁBRA: MAGYARORSZÁG BELFÖLDI KITERMELÉSE EGY FŐRE VETÍTVE 

Forrás: (Mosus Projekt on-line adatbázis) 
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35. ÁBRA: MAGYARORSZÁG BELFÖLDI KITERMELÉSE 1995-ÖS 

KONSTANS USD ÁRAKON VETT GDP-RE VETÍTVE 
Forrás: (Mosus Projekt on-line adatbázis) 

 

 

 
 
 

Ha felhasználjuk a Wuppertal Institute adatait és saját számításainkat is, akkor azonban 

meglepő eredményt kapunk, ha a GDP-re vetített DMI értéket vesszük figyelembe (Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.36 ábra). 

Bár a fenti adatok tanúsága szerint 1992 és 2002 között az anyagfelhasználáson belül 

fokozatosan javult a hazai erőforrás-extrakció gazdasági hatékonysága (DE/GDP), az import 

figyelembevételével számított DMI/GDP anyagfelhasználás-hatékonysági mutatószám 

nem mutat szignifikáns javulást. 
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36. ÁBRA: AZ ANYAGFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON  
Forrás: saját számítás a (Mosus on-line adatbázis és Drahos et. al, 2007) adatai alapján 
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Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a hazai gazdaság anyaghatékonysága (öko-

hatékonysága) 1992 és 2002 között mindössze 5%-kal javult! Ez az eredmény messze 

elmarad a Faktor 4 vagy a Faktor 10 által elvárt javulási kényszertől, azaz 

Magyarországon az EU15 tagállamaival szemben (lásd 23. ábra a 62. oldalon!) egyelőre nem 

beszélhetünk a gazdaság dematerializációjáról, azaz a gazdasági növekedés és erőforrás-

felhasználás szétválásáról. 

A DMI GDP-re vetített értékét más európai országok adataival összehasonlításban (37. ábra) 

megvizsgálva látható, hogy Magyarország (1999-es adatok szerint) a középmezőny végén 

foglal helyet. Bár más közép és kelet-európai országokra jellemző 4200-17000 tonna/EUR 

értékhez képest a kb. 3000 tonna/EUR viszonylag jónak mondható, az EU15 országaira 

jellemző 800-1800 tonna/EUR értékhez mérve megállapítható, hogy a gazdasági aktivitáshoz 

képest az ország erőforrás-felhasználása európai viszonylatban magas. 
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37. ÁBRA: AZ ANYAGFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA EURÓPA ORSZÁGAIBAN, 1999 

Forrás: saját számítás a Wuppertal Institute adatai alapján 
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A fentiek folyamatok figyelembevételével nyilvánvaló, hogy hazánk importjával járó indirekt 

anyagáramlások, melyek más országok területén jelentkeznek az extrakciós szektorokban 

szükségszerűen növekszenek, tehát a behozott anyagok révén a „külső ökológiai 

lábnyomunk” is folyamatosan növekszik. 

Ezt a jelenséget pontosan csak a TMR és a TMC mutató révén vizsgálhatnánk, erre azonban 

jelenleg még nincsenek hivatalos adataink, csupán (Hammer és Hubacek, 2003) tanulmánya 

szolgál támponttal az 1993 és 1997 közötti időszakra vonatkozóan. Hammer számításai (38. 

ábra) igazolni látszanak e feltételezést. 

A DMI és TMR viszonyát vizsgálva nyilvánvalóvá válik, hogy a TMR hozzávetőlegesen a 

háromszorosa a DMI mutatónak, ami megfelel az EU-15 átlagának, és pontosan az 

előbbiekben kifejtett sejtést igazolja: az anyagintenzív, nagy ökológiai hátizsákkal bíró 

erőforrások jelentős részét fedezzük importból, melyek révén a behozatalt biztosító 

országban a behozott mennyiség többszöröse jelenik meg. 

Magyarország tehát erőforrásfelhasználás oldalon környezetterhelései egy részét is 

„kiszervezi” (outsourcing). 
 

 
38. ÁBRA: A TMR SZERKEZETE ÉS ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON (TONNA/FŐ, 1993-1997) 

Forrás: (Hammer és Hubacek, 2003) 
 

Bár output oldali mutatószámok a jelenlegi adatsorok birtokában nem képezhetőek, annyi az 

ismert környezetstatisztikai adatok figyelembevételével (lásd pl. a 12. táblázat adatait a 75. 

oldalon) is megállapítható, hogy az erőforrás-hatékonysággal szemben a kibocsátások 

területén javulás állt be. A keletkező hulladékok, légszennyező anyagok mennyisége nem 

követi a gazdasági növekedést, tehát az öko-hatékonyság elsősorban a tisztább technológiák 
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terjedésének és a gazdaság (éppen az előbbiekben részletezett) szerkezetváltozásának 

köszönhetően javult. 

Ugyanakkor, a disszipálódó veszteségeket vizsgálva megállapítható, hogy a növekvő személy 

és áruforgalomnak köszönhetően a gépjárműabroncsok és aszfaltfelület kopása is 

folyamatosan növekszik. Ez a tendencia számításaim alapján 2000 és 2003 között is 

megfigyelhető (39. ábra). 
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39. ÁBRA: DISSZIPATÍV VESZTESÉGEK (MAGYARORSZÁG, 2000-2003) 

Forrás: saját számítások 

 

4.5.5. Következtetések 

Magyarország bemutatott anyagáramlás számlái alapján, a rendelkezésre álló adatok 

birtokában számított MFA-mutatószámokra támaszkodva a következő megállapítások 

tehetők: 

1. Magyarország hazai kitermelésének nagyobb része nem megújuló erőforrásokból 

áll. 

2. Az egy főre jutó anyagfelhasználás valamivel elmarad az EU15 átlaga mögött. 

3. A belföldi anyag extrakció GDP-re vetített értéke a gazdasági szerkezetváltás óta 

folyamatosan csökken. 

4. A nyersanyagok behozott mennyisége folyamatosan növekszik. 

5. A behozatalhoz kötődő indirekt áramlások növekedése révén Magyarország 

ökológiai lábnyoma is elsősorban más országok területén növekszik. 
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6. A fizikai kereskedelmi mérleg pozitív, tehát a behozott anyag feldolgozásra kerül 

és (kisebb tömegben) késztermék formájában kerül exportra. 

7. Ugyanakkor a teljes anyagbevitelre vetített ökohatékonyság nem javult 

számottevően, és az ország GDP-re vetített anyagfelhasználása lényegesen 

magasabb, mint az EU15 országoké. 

8. A kibocsátások (hulladékok, emissziók) terén megfigyelhető a gazdaság és a 

környezetterhelés közötti kapcsolat szétválása. 

9. Ez azonban nem igaz a szétszóródó veszteségekre, ahol a kibocsátások 

növekedése elsősorban a megnövekedett személy- és tehergépkocsi forgalomnak 

köszönhető. 

 

Összefoglalásképpen tehát megállapítható, hogy Magyarország öko-hatékonysága az 

output oldalon némiképpen javult, míg input oldalon jellemzően a hazai kitermelés helyett 

az import felé tolódik el a nyersanyagszükséglet-fedezése. 

Leszögezhető ugyanakkor az is, hogy egyes országok vizsgálatakor a különböző 

szempontok szerint végzett vizsgálatok alapján más és más típusú információk 

nyerhetőek. A bemutatott mutatószámok közül mindenképpen a DMCés DMI 

mutatószámokník a TMR és PTB mutatók melletti együttes alkalmazását tartom helyes 

megközelítésnek, mert csak így biztosítható, hogy egy adott nemzetgazdaságra jellemző 

anyagáramlás-számlákat a lehető legpontosabb módon interpretáljunk.  
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5. KÉMIAI ANYAGÁRAM-ELEMZÉS  
 

5.1 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

Mint azt korábban bemutattam, a társadalmi metabolizmus vizsgálatának tárgyát nemcsak az 

aggregált anyagáramlások vizsgálata, hanem a nagyságrendekkel kisebb mennyiségű, de 

súlyosabb környezeti hatásokat előidéző kémiai anyagok nyomonkövetése is képezheti. 

A kémiai anyagok áramlásainak elemzése (Substance Flow Analysis, SFA) egy adott 

kémiai anyag vagy anyagcsoport (pl. nehézfémek, PCB stb.) áramlásának követését teszi 

lehetővé valamely meghatározott rendszerben, ezzel az anyagáramlás-elemzés olyan eszközét 

alkotva, amely a vizsgálat tárgyát képező kémiai anyagok áramlásait vizsgálja (Udo de Haes 

et al., 1997). Az SFA fizikai tárgyát jól definiált kémiai anyagok és vegyületek alkotják – a 

fizikai-kémiai meghatározottság szintje igen magas.  

A kémiai anyagok áramlásának elemzését az 1990-es évek elejétől kezdték alkalmazni 

Nyugat-Európa néhány országában (pl. Ausztria, Németország, Dánia, Svájc, Svédország) 

elsősorban veszélyes anyagok, főként nehézfémek és perzisztens szerves szennyezőanyagok 

áramlásainak vizsgálata során. Az összegyűjtött adatok alapján azonosíthatóak azok a 

pontok, ahol a vizsgált anyag belép a lehatárolt rendszerbe, ahol a kémiai anyag 

felhalmozódik (pl. termékek), illetve a környezeti elemekbe történő kibocsátás, továbbá 

a jövőbeni kibocsátások becslésére is lehetőséget ad. 

Alkalmazása irodalmi források szerint rendszerint a vegyi anyagok szabályozásával 

kapcsolatos stratégiák és a vonatkozó környezetpolitika kialakításához szükséges információ 

biztosításához járul hozzá. Bevett környezetpolitikai gyakorlat azon anyagok megjelölése, 

melyeket bizonyos környezeti problémák okozóiként tartanak számon.  

Az SFA alkalmazása gyakran együtt jár az elemzés határainak antroposzférán túl történő 

kiterjesztésével, mivel bizonyos kémiai anyagok esetében a természetben megtalálható 

áramlásokat is vizsgálni kell. Femia és Moll (Femia és Moll, 2005) a következőket állapítja 

meg az SFA révén általában nyerhető információkkal kapcsolatban: 

• A kémiai anyagok áramlásának elemzése feltárja a vizsgálat középpontjában álló 

veszélyes anyag eredetét, alkalmazását a gazdasági rendszerben és végső állomását. 

Ezzel segíti a szennyezések megelőzését célzó politikák hatékony beavatkozási 

helyeinek meghatározását.  
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• A környezetbe kerülő és ott problémát okozó anyagok kilépési pontjaira és 

mennyiségekre vonatkozó, az eljárás során nyert információk elősegítik az ezen 

pontokat szabályozó környezetpolitikai mérőszámok meghatározását. 

• Az eljárás a technikai folyamatok során történő anyaghasznosítás hatékonyságának 

növelését biztosító, és a veszélyes anyagok mennyiségének csökkentésére vonatkozó 

lehetőségek feltárására is alkalmas. 

• Az SFA a szennyezőkre, illetve egyéb anyagokra vonatkozó környezetpolitika 

hatékonyságának utólagos megfigyelésére is használható. 

• Az SFA erőssége, hogy rendszerszemléletű, kvantitatív fizikai információval szolgál a 

vegyi anyagok megfelelő menedzsmentjének kialakításához. Hozzájárulhat az ipari 

folyamatok hatékonyságának javításához, valamint veszélyes anyagok kevésbé 

veszélyes anyagokra való kiváltásához az SFA korlátai között. 

  

5.2 EURÓPAI SFA TANULMÁNYOK ELEMZÉSE 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency, EEA) 

koppenhágai székhelyű Erőforrás- és Hulladékgazdálkodás Témaközpont (European Topic 

Centre on Resource and Waste Management, ETC/RWM) szakértőjeként 2005-ben vezető 

szerzője voltam annak a tanulmánynak, amelyben kollégáimmal együtt egy hét európai 

országra kiterjedő kutatás (Herczeg et al., 2006) eredményeire építettük fel 

megállapításainkat. 

Munkánk alapvető célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy széleskörűen elkészíthetőek-e a 

jelenlegi feltételek mellett a teljes európai SFA-k. Száznál több irodalmi forrás, személyes 

interjúk és eszmecserék alapján szerzett információkra (interjúkra) és adatokra támaszkodva 

összegeztük, milyen módszertani alapokon, mely kémiai anyagokra és milyen adat-, és 

számításigény mellett készültek el az eddigi SFA tanulmányok Európában. Kutatócsoportunk 

több európai országban – Ausztria, Dánia, Hollandia, Németország, Norvégia, Svédország, 

Svájc – végzett felmérésére alapozva a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszertant 

megvizsgálva válaszoltam meg azokat a kutatási kérdéseimet, melyek az SFA szélesebb körű 

alkalmazhatósága révén a jelenkori környezetpolitikák fontos céljainak elérésének 

lehetőségeit vizsgálják. 

A szekunder kutatás azon tapasztalatait, melyek a vizsgált anyagokra, alkalmazott 

módszertanra és adatforrásokra vonatkoznak a 21. táblázatban foglaltam össze. 
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Ország Vizsgált Anyagok Adatforrások és módszertan 
Ausztria SFA tanulmányok készültek a vegyiparon 

belül: műszál-, műtrágya- és  műanyaggyártás. 
 
Becslés a vegyipar teljes tömegmérlegére. 
 
Egyes anyakora készült SFA: PCB, cink (Zn), 
ezüst (Ag) Bécs szennyvízében, Bécs város 
Ólom (Pb), nitrogén (N) és szerves szén (C) 
mérlege. 
 

Az alapadatok főleg a statisztikai 
rendszerekből (ÖSTAT) származnak: 
termelési statisztikák, fogyasztási statisztikák, 
környezetstatisztikák és vállalati 
adatkérőlapok alapján. 
 
Az adatok részben (sztöchiometrikusan) 
számítottak a kémiai reakciók, valamint 
műszaki eljárások alapján 
 
A legtöbb esetben leginkább mérlegek vagy 
leltárak készültek. 
 

Dánia Fémek és nehézfémek: alumínium (Al), arzén 
(As), kadmium (Cd), króm (Cr), kobalt (Co), 
réz (Cu), ólom (Pb), higany (Hg), nikkel (Ni), 
ón (Sn) 
 
Szerves vegyületek: azo-színezékek, AMPA, 
brómozott égésgátló vegyületekre, CFCs, 
HCFC-k, HFC-k, klórozott paraffinok, 
klórfenolok, diklór-metán, dioxinok, 
organotin, flurciklobután, fluoroetán, 
fluorhexán, fluorpropán, formaldehid, 
metilbromid, nonilfenolok és 
nonilphenolethoxilátok, PCB/PTB, ftalátok, 
szulfur-hexafluorid, tetrakloretilén, 
triklóretilén 
 

Műszaki szabványok, valamint kereskedelmi, 
gyártói és import statisztikák. 
 
Elsősorban mérlegek készültek a Dán 
Környezetvédelmi Ügynökség (DEPA) 
módszertani ajánlása alapján. 

Németország Endokrin zavaró vegyületek: biszfenol A; 
dibutilftalát, benzilbutilftalát, nonilfenol, 
alkilfenoletoxilát 
 
Nehézfémek: ólom (Pb), réz (Cu), kadmium 
(Cd), alumínium (Al) 
 
Szerves komponensekre: nitrogén (N), foszfor 
(P), nátrium (Na), valamint 
klór (Cl) vegyületekre és PVC-re. 
 

Adatok közlekedési, gyártói és termelői 
statisztikák, eladások és környezetstatisztikák, 
valamint szakminisztériumoktól begyűjtött 
adatok alapján, számos becslés és közelítés. 
Az MFA-ban is felhasznált adatokat a Német 
Szövetségi Statisztikai Hivatal is gyűjti. 
 
Van példa mérlegekre, statikus és dinamikus 
elemzésekre egyaránt. Szoftverekkel 
támogatott eljárások. 
A nagyban standardizált német MEFA-k a 
kibocsátás oldalon a légszennyezőkre, 
hulladékra és szennyvízkibocsátásra 
tartalmaznak adatokat. 
 

Hollandia Nehézfémek: réz (Cu), cink (Zn), ólom (Pb), 
króm (Cr), higany (Hg), kadmium (Cd), nikkel 
(Ni) 
 
Szerves komponensekre: nitrogén (N), foszfor 
(P) 
 
Klórozott vegyületek és műanyagok (PVC) 
 
 
 
 
 

Adatok elsősorban a NAMEA rendszerből 
vagy az alapján. 
 
Dinamikus és statikus módszertan 
(STREAMS) műanyagokra. Standardizált 
NAMEA. 
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Ország Vizsgált Anyagok Adatforrások és módszertan 
Norvégia Nehézfémek: króm (Cr), arzén (As), réz (Cu), 

ólom (Pb), nikkel (Ni), cink (Zn), és szerves 
ónvegyületek 
 
Szerves vegyületek: tetra-klór-etén, 
klórfenolok, széntetraklorid, triklóretán, 
abszorbensek, dioxinok, nonyfenol és 
nonilfenoletoxilátok, brómozott tűzgátló 
szerek,ftalátok és klórparaffinok,rövidláncú 
klórozott paraffinok, biocidok, muskxilének, 
perfluor-alkilszulfonátok 
 
Továbbiak: endokrin zavaró vegyületek, 
festékpatronokban és tonerekben 
(fénymásolók, nyomtatók) lévő veszélyes 
anyagok, építőanyagokban lévő PCB: fuga, 
adalékok, burkolatok, (vízálló) festékek és 
zománcok, közlekedésben használt 
vegyületek, endokrin zavaró vegyületek, 
gépjármű tisztító és ápolószerek, festékek és 
lakkok. 
 

Statisztikai hivatal, termékregiszter 
Ipari és kereskedelmi szervezetek 
Importőrök és felhasználói statisztikák 
 
Elsősorban mérlegek és leltárak. 

Svédország SFA-k Stockholmra: 
 
Nehézfémek: kadmium (Cd), króm (Cr), réz 
(Cu), ólom (Pb), higany (Hg), nikkel (Ni), 
cink (Zn) és antimon (Sb),  
 
Szerves vegyületek:  Polibrómozott-difeni-
éter, policiklusos aromás szénhidrogének, 
alkllfenoletoxilát, Di(2-etilhexil) ftalát és 
perfluoroktán szulfonát.  
 

Elsősorban a talaj-, levegő- és víz- monitoring 
adatok a statisztikai rendszerből. 
 
Elsősorban Stockholmra készült helyi szintű 
SFA tanulmányok. 

Svájc Nehézfémek: kadmium (Cd) 
 
Szerves vegyületek: vinil-klorid, halogénezett 
oldószerek, dioxinok és furánok, 
polibrómozott égésgátlók, klórozott paraffinok 
 
Egyéb: nitrogén (N), fém és nem fém 
elektronikai alkatrészek 
 

statisztikai adatok: levegő, víz, hulladék, talaj 
és vízminőség monitoring eredmények 
 
A Zürichi Szövetségi Műszaki Intézet (ETH) 
módszertana szerint. 

A táblázat az alábbi források alapján készült: 
• Ausztria: (Daxbeck et al., 1997), (Hüttler et al., 1998), (UBA, 1996), (UBA, 1998), (RMA, 2000), (Windsperger and Schneider, 1999) 
• Dánia: (DEPA, 1996), (DEPA, 1996a), (DEPA, 1996b), (DEPA, 1996c), (DEPA, 1996d), (DEPA, 1996e), (DEPA, 1996f), (DEPA, 

1997), (DEPA, 1997a), (DEPA, 1998), (DEPA, 1999), (DEPA, 1999a), (DEPA, 2000), (DEPA, 2000a), (DEPA, 2003), (DEPA, 
2003a), (DEPA, 2003b), (DEPA, 2004), (DEPA, 2004a), (DEPA, 2004b), (DEPA, 2004c), (Hansen és Lassen, 2003). 

• Németország: (Bringezu, 2002), (Leisewitz,1997), (Erdmann et al., 2004). 
• Hollandia: (OECD report, 2005), (van der Voet, 1996), (Jooesten et al, 2000), (Annema et al, 1995) 
• Norvégia: (SFT, 1991), (SFT, 1992), (SFT, 1992a), (SFT, 1992b), (SFT, 1992c), (SFT, 1993), (SFT, 1993a), (SFT, 1993b), (SFT, 

1994), (SFT, 2003), (SFT, 2003a), (SFT, 2004), (SFT, 2004a), (SFT, 2004b) 
• Svédország: (Bergbäck et al., 2001) 
• Svájc: (BUWAL, 1993), (BUWAL, 1995), (BUWAL, 1995a), (BUWAL, 1996), (BUWAL, 1997), (BUWAL, 1999), (BUWAL, 2002), 

(BUWAL, 2003), (BUWAL, 2004) 
 

 

 

21. TÁBLÁZAT: SFA TANULMÁNYOK EURÓPA HÉT ORSZÁGÁBAN 
Forrás: ( Herczeg et al., 2006)  
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5.2.1. Következtetések a vizsgált tanulmányok alapján 

Az egyes országokban készített tanulmányok vizsgálata alapján egyértelművé vált, hogy az 

SFA tanulmányok eredményei néhány országban szakpolitikai változásokat idéztek elő, 

vagy új problémák azonosításában segítettek: pl. a zárt klór-ciklusra törekvés helyett a 

veszélyes emissziók csökkentésére, a higany-állomány kezelésére a klór-alkáli eljárásokban, 

forrás-orientált szabályozás alkalmazására nem lebomló vegyületek esetében. Sok esetben 

nem is a környezetpolitikai alkalmazhatóságban, hanem már egyes iparágakon belüli 

alkalmazásokban értek el eredményt. A következő területeken számos olyan részterületet 

azonosítottam (Herczeg et. al, 2006), ahol az SFA alkalmazása révén hasznos információk 

nyerhetők. 

  

Termelés, kereskedelem és fogyasztás 

Az SFA alkalmazás információval szolgálhat azon termékek hazai és nemzetközi gyártásáról, 

forgalmáról és kereskedelméről, amelyekben a vizsgált (veszélyes) anyag előfordulhat. A 

vizsgált anyag teljes mennyiségének becslése, valamint olyan anyagok forgalmának 

vizsgálatára, ami az adott kémiai anyagot tartalmazza (pl. üzemanyag-adalékok). Olyan 

kibocsátások térképezhetőek fel, melyek adott termékek gyártása során kerülhetnek a 

környezetbe. Ezen túl az adott anyag vagy vegyület végső felhasználási módjait tekintve is 

többletinformációkhoz segíthet. Az import és export áramlások révén nyomon követhető a 

nemzetközi kereskedelem révén történő „terjedése” a vizsgált anyagnak. 
 
Vegyi anyagok nyomonkövetése 

Az SFA révén megbecsülhetőek, felfedhetők esetleges rejtett áramlások, valamint 

megérthetővé válik az ok-okozati összefüggés a termelés-fogyasztás és kibocsátások között. 

Könnyebben azonosíthatóak azok a pontok, ahol esetleg a társadalom-gazdaság rendszerében 

„elszivárog” a vizsgált vegyi anyag. Nyomon követhetőek az ipari metabolizmus 

célrendszerének megfelelően az anyagáramlások zárásának kívánalma, az újrahasznosítás, 

vagy éppen a veszélyes hulladékok és emissziók. A vegyi anyagok útjának nyomonkövetése 

révén a humán expozíció is könnyebben felbecsülhető. 

 

Szabályozás és szakpolitikai döntések 

A környezetszabályozásban fontos szerepe lehet az SFA-nak a számszerű és minőségi célok 

elérésében, az egyes intézkedések prioritásainak meghatározásában és célszámok kitűzésében. 
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Az információk révén könnyebben összehangolható és hatékonyabbá tehető a nemzeti és 

nemzetközi szabályozás, valamint segítenek a hatékony szabályozóeszközök megtalálásában, 

a már meglévő szabályozók hatékonyságának nyomon követésében. Hozzásegíthet a további 

szükséges szabályozás kidolgozásában, pontosításában, valamint a monitoring-rendszerekkel 

együtt a felhasználások és kibocsátások nyomon követésében. Az SFA révén azonosíthatóak a 

primer források. Az SFA alkalmazása révén pontosabban meghatározhatóak a jelentési 

kötelezettségek is. 

 

Alkalmazott módszertan 

A vizsgált SFA tanulmányok alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem létezik 

egységes módszertan. Ez sajnos megnehezíti a tanulmányok összekapcsolhatóságát, azaz az 

egyes régiókra készült tanulmányok nem extrapolálhatók nagyobb régiókra. A 

szabványosítás hiánya természetesen magában hordozza a nem konzisztens adatgyűjtést is 

(Helias et al, 1997). Bár standardizált eljárás egyelőre nem létezik, de a gyakorlatban az 

alábbi fő lépések alkotják a vizsgálat főbb elemeit (Van der Voet et al. in OECD, 2000), 

amely nagyban hasonlít az LCA felépítéséhez: 

 

(1) rendszer kijelölése 

A vizsgált rendszert az alábbi szempontok szerint kell kijelölni: 

• térben (pl. város, megye, ország), 

• időben (általában éves bontás), 

• a vizsgált anyag(ok) köre (pl. higany) és 

• a vizsgált funkciók (pl. iparágak). 

 

(2) áramlások és meglévő állományok leírása és kvantifikálása 

A vizsgált anyag áramlásainak leírása, az érintett folyamatok és meglévő állományok (pl. 

termékekben felhalmozott anyag) számszerűsítésével, az áramlás jellegének és irányának 

leírásával. 

 

(3) eredmények interpretálása 

A kapott eredmények, pontosabban az áramlások folyamatábrán való ábrázolása segítségével 

jól szemléltethetőek és értelmezhetőek a vizsgálat eredményei. 
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Az elemzés elvégzése során a releváns adatok felderítése és a megfelelő modell felállítása a 

két legfontosabb lépés. 

 

A gyakorlatban háromféle részletességi szinten találunk az SFA elvégzésére példákat (van der 

Voet et al. In OECD, 2000): mérlegkészítés, statikus és dinamikus modellezés. Míg az első 

és legelterjedtebb módszer a „leíró statisztika” eszköze, utóbbi kettő esetén már bonyolultabb 

egyenletrendszerek felállítása is szükséges a teljes körű elemzés elvégzéséhez, mivel a be- és 

kilépő áramlások és a rendszerben lévő felhalmozott állományok időbeli változását is 

figyelembe kell venni. 

Azonban nemcsak a módszertan, de tulajdonképpen a terminológia sem konzisztens: a 

„mérleg”, „leltár”, vagy „analízis” szó jelentheti teljesen ugyanazt, vagy egészen más 

módszertani megközelítést is. 

 

Adatigény 

Az SFA-k elkészítése rendkívül adatigényes feladat. A kémiai szabályozás erősödésével a 

későbbiekben feltehetőleg javulni fog az adatok elérhetősége és minősége, de jelenleg meg 

kell állapítani, hogy a vegyi anyagok többségével kapcsolatban nem rendelkezünk 

kielégítő információval sem az anyag öko-toxikológiai hatások, sem pedig a társadalom-

gazdaság rendszerében való előfordulás tekintetében. 

Elsőként egy holland kutatócsoport (Elshkaki et al, 2004) tett kísérletet arra, hogy egy SFA 

tanulmányt készítsenek (az ólom-áramlások vizsgálatára) egész Európára. Ester van der Voet,  

az SFA egyik legismertebb európai szakértője,  aki a holland kutatócsoport tagjaként részt 

vett a fenti kutatásban, személyes e-mail kommunikációban kifejtette, hogy a különböző 

országok esetében az adatigény már akkora, hogy a nem konzisztens adatgyűjtés gyakorlatilag 

lehetetlenné teszi az elemzések elkészítését. Például egy dinamikus modell esetében, ami 10-

50 év távlatában vizsgálhatná egyes anyagok áramlását, gyakorlatilag teljesen 

kivitelezhetetlen az elemzés, mivel sok ország esetében ilyen időtávon egyáltalán nem áll 

rendelkezésre adat. Tapasztalatok alapján a kisebb, de erősen szabályozott országok (pl. 

Dánia, Hollandia) esetében valósítható meg legkönnyebben a megfelelő adatgyűjtés. 

 

A vizsgált anyagok fizikai-kémiai tulajdonságai 

A vizsgált európai tanulmányok alapján megállapítható, hogy leggyakrabban jellemzően 

nehézfémek, illetve nehezen lebomló (perzisztens) szerves vegyületek állnak az elemzések 
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fókuszában, mivel ezek normális környezeti körülmények között állandóak. Jóllehet, ez a 

kémiai anyagok nagy részére természetesen nem igaz. 

Sok esetben a kilépő anyagáramlások éppen emiatt nehezen becsülhetők: pl. az illékony 

szerves vegyületek esetében az áramlások mértéke erősen sztochasztikus (akárcsak az MFA 

esetében a disszipatív veszteségek azon része, amely a vegyi balesetek révén a környezetbe 

jutó anyagmennyiséget veszi figyelembe). Ezekre a vegyi anyagokra az SFA 

alkalmazhatósága rendkívül korlátozott. 

 

Költségek 

Pontos költségbecslést természetesen nehéz adni. Femia és Moll megállapítja (Femia és Moll, 

2005), hogy a legtöbb esetben az „idő, pénz és megfelelő szakértelem” hiányzik – tehát 

majdnem minden feltétel. Becslésük szerint egyetlen anyagra is legalább egy teljes 

kutatóévet és ennek megfelelő költséget kell szánni az eddigi tapasztalatok alapján. 

 

5.3 MÓDSZERTANI JAVASLAT AZ SFA EGYSZERŰSÍTETT ALKALMAZÁSÁRA 

Az európai tapasztalatok tehát egyértelművé teszik, hogy egy legalább részben 

standardizált módszertan nagyban hozzájárulhatna az SFA alkalmazhatóságának 

javításához: egy standardizált módszertan révén csökkenthetőek a költségek, harmonizálható 

az adatgyűjtés módja és fókusza, kompatibilissé tehetőek az egyes országok vagy más területi 

egységek szintjén összegyűjtött adatok, melyek révén akár európai szintre is kiterjeszthető 

lehet az SFA-k hatóköre. 

Az eddigi tapasztalatok alapján indokolt egy egyszerűen, a hagyományos statisztikai 

rendszerekből és adatközlések alapján összeállítható elszámolási rendszer kialakítása. 

Javaslatom lényege, hogy az MFA standardizált elszámolás módszertana szerint 

készítsünk elszámolást kémiai anyagokra is. A 41. ábrán a javasolt modell látható. A modell 

az MFA által javasolt módszertant követi, de módosításokkal. A hazai extrakció mellett az 

előállítás is megjelenik, hiszen számos vegyület elsősorban a vegyipar termékeként 

„keletkezik”. A javasolt modell tartalmazza az export és import áramokat, de nem veszi 

figyelembe az ezekhez kötött rejtett áramlásokat, mivel az SFA esetében elsősorban nem a 

nemzetgazdaság az elemzés fókusza, hanem maga a vizsgált vegyi anyag áramlása az 

elsődlegesen fontos. 
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A 41. ábrán az egyes számok azt mutatják, milyen típusú környezeti információkat 

szolgáltathat25 a jelölt áramlás elszámolás. 

Természetesen a javasolt modell nem a vizsgálandó kémiai anyag nyomon követésére és 

felderítésére szolgál, sokkal inkább az összegyűjtött információk rendszerezését és 

mérlegszerű megjelenítését segíti. Az adott anyag fizikai-kémiai tulajdonságai, felhasználási 

módjai határozzák meg elsősorban, hogy milyen területeken kezdünk hozzá a szisztematikus 

adatgyűjtéshez. Az általam javasolt általános áramlási hálózat a 40. ábrán látható. 
 

 

 
HULLADÉK 

 
FELDOLGOZÁS 

 
TERMELÉS 

 
FOGYASZTÁS 

IMPORT 
nyersanyag 

 

nyersanyag 
KITERMELÉS 

belföldön 

IMPORT 
termék 

 

EXPORT 
nyersanyag 

 

EXPORT 
hulladék 

 

TALAJ 
FELSZÍN 

ALATTI VÍZ 

FELSZÍNI 
VÍZ 

LEVEGŐ 

LERAKÁS 
ÉGETÉS 

EXPORT 
termékek 

 

 
40. ÁBRA: KÉMIAI ANYAGÁRAMLÁSOK NYOMONKÖVETÉSÉRE JAVASOLT ÁLTALÁNOS SÉMA 

Forrás: saját  
 

Természetesen a jelenlegi adatgyűjtési módszerek mellett várhatóan nem számíthatóak az 

egyes áramlások még az MFA esetében elérhető pontossággal sem, ugyanakkor a 

közeljövőben, elsősorban a már korábbiakban említett, vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH (Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals) rendelet alkalmazása révén drasztikusan javulhat 

a kémiai anyagokkal kapcsolatos információk minősége és mennyisége. A módszertan 

tesztelésére a hazai higany-áramlások vizsgálata szolgált. 

                                                      

25 Bővebben lásd: [HERCZEG, M. – CARLSEN, R. – NEMESKÉRI, R., 2007]: Feasibility assessment of using the Substance Flow 

Analysis Methodology for chemicals information at macro-level. Technical report No 1/2007 European Environment Agency, 2007. 
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Fenti ábrán a nyilak vastagsága nem jelzi az áramlások nagyságát.  Minden anyag kg/év vagy tonna/évben feltűntetve. A környezeti hatások vizsgálata nem szerves része a vizsgálatnak. 
 
[1] Fizikai-kémai tulajdonságok a vizsgált anyagról [2] Térbeli, földrajzi információk  [3] Információ a kibocsátásokról 
[4] Adatok toxicitásról (talaj, víz, talajvíz, levegő) [5] Öko-toxikológiai tesztek  [6] Monitoring adatok [7] Monitoring és környezetszabályozás  
[8] Vegyi anyagok sorsának elemzése  [9] Kockázati modulok   [10] Humán toxicitás [11] Humán kockázat/expozíció 

41. ÁBRA: AZ MFA JAVASOLT ADAPTÁCIÓJA EGYSZERŰSÍTETT SFA KÉSZÍTÉSÉHEZ  VALAMINT A NYERHETŐ KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK TÍPUSAI 
Forrás:  saját (Herczeg et al., 2006 alapján)  

 

Gazdaság-társadalom  [7] 

Belföldi előállítás 
 
Anyagextrakció 
vagy előállítás 

Fel nem 
használt 
állomány 
[2] 

Import Export 

Emissziók 
Talaj [3] [4] [5] [6] 

Levegő [3] [4] [5] [6] 

Víz [3] [4] [5] [6] 

Akkumuláció 
(nettó állománygyarapodás) 

[10] [11]

Anyagátvitel 
 

Termelés 

Fogyasztás 

[10] [11] 

 

újrahasznosítás

Környezet   [1] [2]  

Hulladékok 
[3] [4] [5] [6]  

Fel nem 
használt 
állomány 
[2] 

Hatások 
Flóra 

[8] [9] 

Fauna 

[8] [9] 

Emberi 

egészség 

[8] [10] [11] 
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5.4 MAGYARORSZÁG HIGANY-LELTÁRA A JAVASOLT MÓDSZERTAN ALAPJÁN 

A higany nem esszenciális, kis mennyiségben is toxikus fém, de a természetes táplálékláncon 

keresztül az élelmiszerekbe és az emberi szervezetbe is eljuthat (Minamata-betegség). 

A higany és gőze, valamint vegyületei mind heveny, mind idült mérgezést is okozhatnak. Az 

előbbi tünetei a fémes szájíz, a nyelőcső-, gyomor- és bélfájdalom, a hasmenés és az ájulás, az 

utóbbi esetben szájnyálkahártya-gyulladás, ingerlékenység, fáradékonyság, foghullás, 

kézremegés, ideggyulladás, emlékezetkihagyás lép fel. A higany rendkívül kis töménységben 

is gátolja a fitoplanktonban végbemenő fotoszintézist. 

Fenti tulajdonságait tekintve érthető, hogy a higany előállítása, forgalomba hozatala és 

felhasználása területén napirenden van nemzetközi és elsősorban európai korlátozó 

intézkedések kidolgozása1. A korlátozó intézkedések kidolgozásához, valamint ezeknek a 

hazai alkalmazásához szükség van a magyarországi helyzet felmérésére. 

A hazai higany-áramlások felmérésére kíséreltük meg a KvVM és a VITUKI 

munkatársaival együttműködve módszertani javaslatom alapján felderíteni és „könyvelni” a 

hazai higanyforrásokat, állományokat és kibocsátásokat, valamint a termékekben 

felhalmozódott állomány felmérésére és részleges kvantifikálására is.  Ez a későbbi 

kibocsátások becslését is segítheti majd. 

A mérleg elkészítéséhez a legfontosabb a megfelelő információforrások azonosítása és az 

adatok beszerzése volt: azonosítottuk azokat a forrásokat (statisztikai adatok, termelési 

adatok, külkereskedelmi statisztikák, fogyasztó oldali statisztikák, környezeti statisztikák, 

kibocsátások, hulladékok mennyiségére és minőségére, kezelésére vonatkozó adatok stb.) 

amelyekből feltérképezhető volt a higanyáramlások és állományok nagysága. 

Eleinte törekedtünk, hogy egy adott évre vonatkozó statisztikákat és információkat gyűjtsünk 

össze, ezt az elhatározásunkat azonban az adatok rendkívül nehéz elérhetősége miatt feladtuk, 

és megkíséreltük az elérhető legtöbb adatot beszerezni a 2001 és 2005 közötti időszakra. 

Mivel a higanyáramlások és állományok feltételezhetően nem ingadoznak nagymértékben, az 

ebből eredő hiba valószínűsíthetően nem jelentős. Nemcsak a konkrét állományokra, input és 

output adatokra támaszkodtunk, de a várható trendekre is próbáltunk adatokat szerezni. 

A nem ismert, vagy hiányos adatokkal leírt áramlások esetén az esetleges részfolyamatokra 

                                                      
1 Pl. A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a higanyra vonatkozó közösségi stratégiáról. COM(2005) 20 

végleges Brüsszel, 2005.01.28. 
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(pl. bizonyos termékek gyártástechnológiája) vonatkozó további információk felhasználásával 

végezhetünk becsléseket. A 40. ábrán látható általános modell szerint kezdtük meg az 

áramlások felderítését, azzal a kiegészítéssel, hogy néhány elem értéke várhatóan zérus volt 

(azaz nincs hazánkban higanybánya), de a modell elméleti helyessége megköveteli, hogy 

szerepeljen a modellben. A 22. táblázat azon elemeket tünteti fel, amelyekre az adatgyűjtést 

végül lefolytattuk. 
 

 

 

Input 
 

Társadalom/gazdasági 
rendszer 

Output 
 

Nyersanyag import 
(higany v. higany tartalmú 

nyersanyagok) 

Belföldi feldolgozás 
(higany tartalmú nyersanyag 

előállítás) 

Nyersanyag export 
(higany v. higany tartalmú 

nyersanyagok) 
Termék import 

(higanyt tartalmazó 
késztermékek) 

Belföldi termelés 
(higany tartalmú termékek 

előállítása) 

Termék import 
(higanyt tartalmazó 

késztermékek) 
Belföldi kitermelés 

(higany tartalmú nyersanyag 
kitermelése) 

Belföldi fogyasztás 
(higany tartalmú termékek 

fogyasztása) 

Környezeti elemekbe 
történő emissziók: levegő, 
felszíni víz, talaj és felszín 

alatti víz 
 Felhalmozódott állományok 

(higany használatban lévő 
termékekben) 

Szilárd hulladékok 
 

Újrahasznosítás 
Nettó állománygyarapodás 

 

 

 

22. TÁBLÁZAT:  A VIZSGÁLT ÁRAMLÁSOK A MAGYAR HIGANY-MÉRLEG KÉSZÍTÉSE SORÁN 
Forrás: saját 

 

Higanyfelhasználás és kibocsátások 

A higany társadalom-gazdaság rendszerében való előfordulásának legfontosabb területei, 

illetve higany tartalmú termékek különböző irodalmi források alapján a következők: vegyipari 

alkalmazások, klór-alkáli elektrolízis üzemek (higany-tartalmú iszap), elemek, akkumulátorok 

(pl. higany-oxid, ólom-oxid és alkáli elemek), fogászat (amalgám tömések), műszerek 

(vérnyomás, manométer stb.), hőmérők, analitikai laboratóriumi berendezések, elektronikai 

berendezések (egyes relék, kapcsolók, szenzorok), fénycsövek, higanygőz lámpák, 

tükörgyártás, festékek (higany-szulfid), papíripar, mezőgazdasági csávázószerek (esetleges 

maradékok illegális használata). 

 

Higany kis mennyiségben előfordul továbbá a fosszilis tüzelőanyagokban (olaj, szén), 

esetenként biomasszában rendkívül alacsony koncentrációban jellemző. Például a néhány 

szárazelem-fajtában, higanygőz izzóban és régi festékekben előforduló higany égetése 

(veszélyes hulladékégető művek) során keletkező magas hőmérséklet hatására gőzzé válik és 
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a hulladékégető kéményén át távozik. A leghatásosabb technológiák is csak a higany 75%-

85%-át képesek eltávolítani. A levegőben lévő higany a transzmisszió révén eljuthat a 

tavakba, forrásokba és talajvízbe, ahonnan aztán bekerülhet a táplálékláncba. Az égetés után 

fennmaradó hamu szintén jelentős koncentrátumban tartalmazhat veszélyes kémiai anyagokat. 

A hulladékokban előforduló leggyakoribb nehézfém is a higany. Az emissziók jelentős része 

származhat a krematóriumokból (amalgám fogtömések) valamint a szén és olajtüzelésű 

erőművekből. 

 

5.4.1. Összegyűjtött adatok és információk 

A témában végzett munka1 feladata volt tehát a higany-mérleg, vagy -leltár elkészítéséhez 

szükséges információk beszerzési forrásainak felderítése és a rendelkezésre álló információk 

beszerzése. Az alábbi lényeges információk kerültek megállapításra (KvVM, 20062): 

 

Fényforrásgyártás 

Higanyt Magyarországon a legnagyobb mértékben világítótestek gyártásához használnak. 

A fényforrásokba, mint termékekbe beépülő higany mennyisége jelenleg a nagyobb 

fényforrásokat gyártó telephelyeken 1,1-1,3 tonna/év, összesen kb. 4,5 tonna. A gyártási 

technológiában alkalmazott higanydiffúziós vákuumszivattyúkban lévő higany mennyisége 

3,2-3,4 tonna/év. A vákuumszivattyúkban lévő higany mennyisége teljes mértékben 

visszaforgatásra kerül. 

A 300 mg higany tartalmú HID lámpák felhasználása erősen csökkenni fog a következő 

években. Ezeket a lámpákat kb. 85 %–ban a kisebb higany tartalmú nátrium és kerámia 

fémhalogén lámpák váltják majd fel. A fényforrásokba, mint termékbe beépülő higany 

mennyisége előre láthatóan 6-10 év múlva fog jelentősen csökkenni, amikor a higanymentes, 

nagy hatásfokú fénycsövek megjelennek a piacon. 

Jelenleg a nagynyomású kisülő lámpák (HID) tekintetében 2-350 mg/lámpa, míg fénycsövek 

tekintetében 3-10 mg/lámpa higanyt használnak fel. A fénycsövek területén a higany 

felhasználása szintén tovább csökken az 5 mg felhasználási szint alá. Megnehezíti a higany 

                                                      
1 A KvVM számára 2006 szeptemberében  készített munkaközi anyag kivonata. Az adatgyűjtést az általam készített módszertan alapján 

Kozák Kristóf (KvVM) és Csepregi István (VITUKI) végezte. 

2 A részletes adatokat az 1. melléklet tartalmazza. 
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felhasználásának és termékekben való jelenlétének csökkentését azonban az, hogy a piacon 

jelenlevő, esetleg ellenőrizetlen importból származó, olcsó kompakt fénycsövek higany 

tartalma sokkal magasabb, mint az ellenőrzött gyártású és forrású lámpáké, elérheti akár az 

50-100 mg/lámpa értéket is. Ezért ezen állományok pontos megbecslése nagyon nehéz. 

 

Laboratóriumi technológiák 

A mérési technológiák változása nyomán az éves higany felhasználás, e területen, jelenleg 

150-200 kg/év. A teljes lecserélésre kerülő mennyiség veszélyes hulladékként begyűjtésre 

kerül. 

 

Szárazelemek 

A szárazelemek, köztük a higanytartalmú szárazelemek, begyűjtése folyamatos, jogszabály 

intézkedik róla. A begyűjtött szárazelemek veszélyes hulladékként, veszélyes hulladéklerakó 

telepekre kerülnek. A higanytartalmú szárazelemek, akkumulátorok forgalmazása már 

jogszabályilag korlátozásra került. Magyarországon ma nincs szárazelemgyártás, vagyis nem 

folyik Hg- tartalmú primer energiaforrás előállítása. 

 

Ipari alkalmazások 

A higanynak a hagyományos vegyipari technológiákban történő alkalmazása az 1990-es évek 

végére teljesen megszűnt, beleértve a higanykapcsolók gyártását is. 

A jelenleg még működő, higanykapcsolókat tartalmazó berendezésekben lévő higany 

mennyisége 0,8-1,1 tonna mennyiségre becsülhető. Ezek kiváltása várhatóan 2010-ig 

megtörténik, a berendezésekben lévő higanynak veszélyes hulladékként történik a begyűjtése.  

Ipari méretű metrológiai alkalmazás lépett be 2005-ben, gépkocsi katalizátorok kerámia 

betéteinek porozitás mérésére. A metrológiai technológia higany felhasználása  1,2-1,3 

tonna/év, amely mennyiség folyamatosan növekszik. A felhasznált higanymennyiség becslés 

szerint 1% veszteség mellett reciklálásra kerül. A higannyal szennyezett kerámiát veszélyes 

hulladékként gyűjtik és kezelik. 

Az ipari méretű, higanytartalmú hőmérők berendezésekbe való beépítése 2001 előtt már 

gyakorlatilag megszűnt. A működő berendezésekben lévő hőmérőkből, leselejtezés révén, 
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évente mintegy 80-100 kg higany kerül begyűjtésre, szemben az előző évek 150-200 kg/év 

mennyiségével. Kiváltásuk, a technológiák kihordási ideje miatt, csak 2015-re várható.  

A kőolaj és gázipari alkalmazás során évi 100-200 kg higanyt tartalmazó veszélyes hulladék 

(iszappal együtt) keletkezik, amely begyűjtésre és lerakásra kerül. 

Magyarországon egyetlen telephelyen üzemeltetnek még higanykatódos klór-alkáli 

technológiát. Az üzemben jelenleg 210 tonna higany mennyiséggel dolgoznak, annak egy 

részét tárolva. Ez a mennyiség előreláthatólag, mint egy 10-15 évre elegendő mennyiség. 10-

15 év múlva a technológiát várhatóan le fogják állítani, majd az elszennyeződött higanyt egy 

spanyolországi higanybányába fogják szállítani szerződés alapján. 

 

Fogászati alkalmazások 

Az 1980-as évek elejéig, évente a felhasználás 1500 kg amalgám por és kb. ugyanennyi 

higany volt. Mára a fentiek felhasználása mintegy egytizedére csökkent. A megkevert 

amalgám kb. kétharmad része kerül a fogakba tömés formájában (kb. 200 kg/év), egyharmada 

(100 kg/év) hulladék. A csatorna hálózatba kerülő amalgám mennyisége ennél valamennyivel 

több, mely a régi amalgám tömések eltávolításából adódik. Információink szerint az 1980-as 

évekig tartó időszakban, a döntő mennyiségben amalgámmal történő fogtömésekből eredő 

környezetszennyezés döntő része a temetőket és a krematóriumok kibocsátásait érinti. Ezen 

szennyezések magyarországi mértékéről nincsenek elérhető információk, de becslések a teljes 

higany kibocsátás 10-15%-ra teszik a fogászati alkalmazásokból származó kibocsátások 

nagyságát. 

 

Erőművek kibocsátásai 

Szakértői becslések szerint a hazai erőművek éves szinten kb. 90 kg higanyt bocsátanak ki az 

eltüzelt fűtőanyagok higanytartalmától függően. 

 

Higanytartalmú eszközök a kórházakban 

A kórházakban lévő higanytartalmú eszközök (lázmérők és vérnyomásmérők) felmérése 

céljából két budapesti kórházban történt vizsgálat. 
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A Szent Imre Kórházban higany tartalmú hőmérők vannak rendszeresítve, mert a többi 

hőmérőtípus (digitális és alkohol tartalmú) kevésbé pontos. A higanyt tartalmazó hőmérők 

száma ágyanként 1 db, plusz még osztályonként kb. 10 db. A pótlás becslés szerint, kórházi 

szinten, havi 200 db. A vérnyomásmérők még mindig jelentős mértékben higanyos mérők, 

mivel a higanymentes változatok szintén nem elég pontosak és megbízhatóak. Az eltört 

higanyos vérnyomásmérőket a műszerészek javítják, a higanyt összegyűjtik és 

újrafelhasználják, ezért higanyt évtizedek óta nem kellett beszerezni. A kórház higany 

kibocsátása 1997 óta az előírt határértéket nem haladja meg. Korábban előforduló határérték-

túllépések legfőbb oka a fogászati osztályok tevékenysége és a higany tartalmú kenőcsök 

alkalmazása volt. 

A Szent János Kórházban higany tartalmú hőmérők vannak rendszeresítve, mert a többi fajta 

hőmérő (digitális és alkohol tartalmú) nem pontos. A hőmérők gyakori pótlása miatt kb. 500 

darabos tartalékot tartanak. A higanyos vérnyomásmérőket itt is helyben javítják, a higanyt 

összegyűjtik és felhasználják a javított vérnyomásmérőkhöz. Néhány évente vesznek kb. 1 kg 

higanyt vettek pótlásra. 

A kórházi ágyak átlagából extrapolált lázmérők száma Magyarországon 2004-ben 58090 db a 

statisztikai évkönyvekben megadott 79605 ágyszámhoz. A kórházakra jutó vérnyomásmérők 

átlagából a Magyarországon 2004-ben a statisztikai évkönyvekben megadott 184 db kórház 

esetén 29440 db volt. Magyarországon a humángyógyászatban már nem alkalmaznak (tiltott) 

higany tartalmú injekciókat, oltóanyagokat. 

 

Egyéb adatok 

A festékipari Kutató Kft-től származó információ szerint Magyarországon nem forgalmaznak 

higany tartalmú festékeket. 

A higany tartalmú csávázószerek használatát a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet betiltotta. 

Ilyen szerhulladék veszélyes hulladékként, néhány helyen elvileg még fellelhető lehet, bár a 

növényvédő szer hulladékok begyűjtésére a KvVM akciót szervezett. 

A Papíripari Kutató Intézet tájékoztatása szerint Magyarországon a papíriparban nem 

alkalmaznak higanyt, higany vegyületet. 
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által üzemeltetett Hulladék Információs 

Rendszer (HIR) veszélyes hulladékokat nyilvántartó rendszeréből lekérdezhetők a higany 

tartalmú hulladékok adatai is. 

 

5.4.2. Eredmények és következtetések 

A fentiekben felsorolt és az első mellékletben részletesen bemutatott adatok alapján 

megállapítható, hogy jelenleg, a rendelkezésre álló adatok és információk alapján nem lehet a 

teljes körű higanymérleget felállítani, mert főként az input oldal belépő anyagáramainak és 

az állományokban lévő higany mennyiségére vonatkozó adatokat (termékek, termékekben 

lévő higany mennyisége stb.) igen nehéz megszerezni. Ugyanakkor megállapítható, hogy sok 

esetben olyan adatok sem állnak rendelkezésre a gyakorlatban, amelyeknek elméletileg 

elérhetőeknek kellene lenniük (pl. vállalatok veszélyes anyagmérlegeiből). 

A részlegesen rendelkezésre álló adatok alapján felállítható hazai higany-leltár csak 

nagyságrendileg pontos adatokat szolgáltathat. A közeljövőben aktuálissá váló higany-

kivonási stratégia kidolgozásához elengedhetetlenül fontos a jelentési kötelezettség 

szigorúbb betartatása, továbbá a rendelkezésre álló adatok elérhetőségének javítása. 

Ezáltal lehetőség nyílhat majd a leletár bővítésére, a mérleg pontosítására. 

A 23. táblázatban bemutatott adatsor, amely a módszertan szerinti adatgyűjtés alapján készült 

tehát hiányos, egy teljes mérleg elkészítéséhez további – egyelőre rendelkezésre nem álló 

– adatokra van szükség. Az áramlások nagyságrendje azonban egyértelművé teszi, hogy a 

higany kivonása során az emissziós határértékek szigorú betartatása mellett elsősorban a 

meglévő állományok felszámolására kell majd koncentrálni, másodsorban az új higany-

tartalmú termékek felhasználását lehet korlátozni. 

Mivel a higany rendkívül veszélyes és mérgező nehézfém, ezért célszerű addig is az első 

fejezetben bemutatott ipari ökológiai alapelvek alkalmazása révén a zárt rendszerű 

felhasználást előnyben részesíteni. 
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INPUT ÁLLOMÁNYOK OUTPUT 
FÉNYCSŐGYÁRTÁS 

5000 kg/év 
 
 
 

FOGÁSZATI CÉLOKRA 
200 kg/év 

 
 
 

HŐMÉRŐK 
182,5 kg/év 

 
 
 
 
 

VÉRNYOMÁSMÉRŐK 
64,76 kg 

(1% veszteség fedezésére) 
 
 
 
 
 

ERŐMŰVEK TÜZELŐANYAGÁBAN 
90 kg/év 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ISMERETLEN INPUTOK 

Higany tartalmú termékek importja és az 
illegális behozatal mennyisége ismeretlen! 

FÉNYCSŐGYÁRTÁS 
3200-3400 kg 

zárt rendszerű vákuumszivattyúkban 
 
 

HIGANYKAPCSOLÓK 
800-1100 kg 

(használatban 2010-ig) 
 
 

HIGANYKATÓD KLÓR-ALKÁLI 
IPARBAN 
210000 kg 

zárt rendszerben egyetlen telephelyen 
(használatban kb. 2020-ig) 

 
 

KÓRHÁZAK 
6476 kg  

vérnyomásmérőkben 
(99%-ban újrahasznosítva eltörés esetén) és 

45 kg 
hőmérőkben 

 
 

EGYÉB MÉRÉSEKHEZ 
Gépjárművek katalizátorainak 

porozitásának méréséhez használt higany 
kb. 4800-5200 kg/év 

(99% újrahasznosítás mellett) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ISMERETLEN ÁLLOMÁNYOK 
A használatban lévő termékekben 

fénycsövek, elemek, akkumulátorok, 
festékek, csávázószerek raktározott higany 

mennyisége ismeretlen! 

LABORESZKÖZÖKBŐL 
50-200 kg/év 

 
IPARI HŐMÉRŐKBŐL 

80-100 kg/év 
 

VÉRNYOMÁSMÉRŐK 
64,76 kg/év 

(1% veszteség) 
 

KATALIZÁTOROK POROZITÁS-
MÉRÉSÉBŐL 

12-13 kg/év 
(1% veszteség) 

 
VESZÉLYES HULLADÉKOK 

LERAKÁSA (OLAJIPAR) 
100-200 kg/év 

 
FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOKBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
100kg/év 

 
HULLADÉKÉGETŐK 

81,61 kg/év (levegő) 
 

CEMENTGYÁRAK 
35,16 kg/év (levegő) 

 
IPARI TELEPHELYEK 

179 kg/év (levegő) 
 

IPARI TELEPHELYEK 
43,53 kg/év (víz) 

 
ERŐMŰVEK 

90 kg/év 
 

IPARI TELEPHELYEK 
3 kg/év (egyéb veszteség) 

 
SZENNYVÍZ 
132,6 kg/év 

 
ISMERETLEN OUTPUTOK 

krematóriumok, temetők, használt 
fényforrások és más higanytartalmú 

hulladékok, valamint az exportz 
mennyisége ismeretlen! 

ISMERT ÖSSZESEN 
5537,36 kg/év 

ISMERT ÖSSZESEN 
225321-226221 kg/év 

ISMERT ÖSSZESEN 
891,66-1162,66 kg/év 

 
ÚJRAHASZNOSÍTÁS 

Kb. 11163,24-11559,24 kg/év 
 
 

NETTÓ ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS ÉVENTE 
ISMERETLEN 

 
 

 

23. TÁBLÁZAT:  MAGYARORSZÁG BECSÜLT HIGANY-MÉRLEGE 
Forrás: saját számítások az összegyűjtött adatok alapján 
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Ilyen terület lehet a mérőműszerek higanyszükségletének fedezése a vákuum-szivattyúk 

kivonása révén felszabaduló higany felhasználásával. Bár a laboratóriumi felhasználás higany 

szükséglete teljes egészében importból származik ugyan, de ennek mennyisége csekély, mivel 

az import részben „formális”. Az importált metrológiai alkalmazás viszonylag jelentős higany 

szükséglete a gyakorlatban a beszállító által visszavett (reciklált) „hulladékanyagra” épül. A 

metrológiai alkalmazások higany-igényének növekedésével párhuzamosan azonban a 

vákuum-szivattyúk fokozatos kiszorulása a fényforrásgyártásból nagy mennyiségű higanyt 

kínálhat. Ez a mennyiség lehetővé fogja tenni, hogy a metrológiai alkalmazások 

higanyszükségletének egy részét ebből fedezzék. 

Nyilvánvaló azonban, hogy hosszútávon a kereslet csökkentése kell, hogy a legfontosabb 

célkitűzés legyen, melynek legfontosabb eszköze az innováció, a higanymentes technológiák 

kidolgozása. 
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Disszertációmban a társadalmi metabolizmus pontos leírásának alapvető szükségszerűségére 

világítottam rá, megvizsgálva az egyes anyagáramlási módszerek alkalmazásának jelentőségét 

és lehetőségeit, valamint az egyes módszerek környezetpolitikai alkalmazási területeit. 

Kutatásom kérdéseit és céljait tekintve a következő hipotéziseket fogalmaztam meg, melyek 

kapcsán az alábbi összefoglaló megállapítások tehetők az egyes fejezetekben leírtak alapján. 

 

HIPOTÉZIS 1: 

A TÁRSADALMI ÉS IPARI METABOLIZMUS FOLYAMATAINAK FIZIKAI LEÍRÁSA ÉS 
KVANTIFIKÁLÁSA ALKALMAS A FENNTARTHATÓSÁGI ÉS KÖRNYEZETPOLITIKAI CÉLOK 
MEGALAPOZÁSÁRA ÉS NYOMONKÖVETÉSÉRE. 
 

Disszertációm 2. fejezetében bemutattam, hogy a különböző szinten (globális, 

nemzetgazdasági, vállalati stb.) értelmezett fenntarthatósági elméletek számos közös vonást 

tartalmaznak. Megállapítottam, hogy a fenntarthatóság különböző megközelítései a 

környezet, a társadalom és a gazdaság összhangjára, azaz integrált, interdiszciplináris 

szemléletre építenek, ezért komplex, multidiszciplináris rendszerszemléletű vizsgálatokat 

igényelnek. Bizonyítottam, hogy a globálisan és lokálisan definiált szigorú és gyenge 

fenntarthatósági megközelítések, a vállalati szinten értelmezett ipari ökológia, ipari szimbiózis 

elméletek közös elemeként jelenik meg a gazdaság-társadalom és az ipar által keltett 

anyagáramlások környezeti hatásainak visszaszorítása, az erőforrásfelhasználás 

hatékonyságának drasztikus javítása, a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése, 

a szennyezési lánc megtörése. 

Bizonyítottam, hogy a fentieknek megfelelően a fenntarthatóság egyes dimenzióinak 

mérésére bár számos megközelítés és szubjektív elemeket is tartalmazó mutatószám ismert, a 

környezeti szempontú fenntarthatóság (a többi fenntarthatósági dimenziótól független) 

mérése mindegyik megközelítésben elengedhetetlen, ezért szükséges az anyagáramlások 

rendszerszemléletű, pontos és számszerűsített elemzése és mutatószámok alkalmazása révén 

történő nyomonkövetése. 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vizsgált környezetpolitikai és fenntarthatósági 

megközelítések egyaránt igénylik a vizsgált egységek anyagáramlásainak pontos modellezését 

a társadalmi és ipari metabolizmus vizsgálatát. 
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HIPOTÉZIS 2: 

AZ ANYAGÁRAM-ELEMZÉS MÓDSZERTANI CSALÁDJA A TÁRSADALMI ÉS IPARI 
METABOLIZMUS FOLYAMATAINAK LEÍRÁSÁT HATÉKONYAN TÁMOGATÓ ESZKÖZRENDSZER. 
 

A 3. fejezetben tárgyaltam, hogy az anyagáramelemzés különböző módszerei alkalmasak az 

ökológiai és a társadalom-gazdasági rendszer közötti kapcsolat számszerűsített 

leírására. A módszertani csoport jelentősége az anyagok felhasználására vonatkozó újszerű 

könyvviteli és elemző szemléletű megközelítéséből fakad, mely révén a környezetpolitikai 

gyakorlatban alkalmazott PSR vagy DPSIR keretrendszerek összetevői közül közvetlenül a 

környezeti terhelésekre (P) vonatkozó információk szerezhetőek. 

Definiáltam, hogy az anyagáram-elemzés különböző rendszerszinteken és részletességgel 

végezhető, és tárgyaltam, hogy az egyes röviden bemutatott módszerek révén szerezhető 

információk részletességének spektruma a nagyon aggregált szinttől az egészen részletesig 

terjedhet. Megmutattam, hogy az anyagáramlás-elemzések ugyanakkor összekapcsolhatóak a 

pénzáramlások elemzésével is, továbbá kiegészíthetőek környezeti hatások vizsgálatával 

is. 

Megállapítottam, és összefoglaltam, hogy a különböző szintű fenntarthatósági, 

környezetpolitikai és vállalati környezetvédelmi célrendszerek által feltett kérdések vizsgálata 

és megválaszolása az anyagáram-elemző módszerek megfelelő megválasztása esetén mely 

eszközökkel támogatható hatékonyan. Egyértelmű, hogy egyetlen módszer sem alkalmas 

minden szintű és típusú vizsgálat elvégzésére, de a megfelelő célmeghatározása esetén 

megválasztható a megfelelő anyagáramlás-elemzési módszer. 

Megállapítottam továbbá, hogy az egyes anyagáram-elemzési szintek között elméleti 

homológia fedezhető fel, amely révén a mikro-, mezo- és makroszintek közötti 

anyagáramelemzési módszerek elméletileg összekapcsolhatóak. 
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HIPOTÉZIS 3: 

A TÁRSADALOM-GAZDASÁG ÉS A KÖRNYEZET KÖZÖTTI FIZIKAI KAPCSOLAT AGGREGÁLT 
LEÍRÁSÁT A TELJES GAZDASÁGI ANYAGÁRAM-SZÁMLÁK ÉS MUTATÓSZÁMOK KIDOLGOZÁSA 
SEGÍTI. A MAGYARORSZÁGI ADAPTÁLÁST A HAZAI STATISZTIKAI ADATOK LEGALÁBB 
RÉSZBEN LEHETŐVÉ TESZIK. 

 

A 4. fejezet első részében bemutattam, hogy az Eurostat által 2001-ben standardizált MFA 

alkalmazása révén nyerhető információk és mutatószámok széleskörűen alkalmazhatóak a 

társadalmi metabolizmus nemzetgazdasági szintű anyagáramlásainak leírásán túl, az adott 

nemzetgazdaság anyagfelhasználását biztosító globális források felhasználásának 

vizsgálatára, a gazdaság anyagintenzitásának, anyaghatékonyságának nyomon 

követésére is. 

Bizonyítottam továbbá, hogy az MFA mutatószámok alkalmazása révén a fenntarthatósági 

értelmezések dilemmáira (pl. lokális és globális fenntartható erőforrásgazdálkodás 

kérdésére, erőforrás-extrakció kiszervezésére stb.) vonatkozóan is válasz adható.  

Bemutattam továbbá, hogy a hazai statisztikai adatok révén összeállíthatók a közvetlen 

anyagbevitelre vonatkozó adatok (DE, I) és részben az output oldali anyagáramlás-számlák 

(export, disszipatív termékhasználat és veszteségek, hulladék-kibocsátás, légszennyezők) is 

összeállíthatók. Konkrétan a következő hazai MFA mutatók kerültek összeállításra a 

2000-2003 közötti időszakra: közvetlen anyagbevitel (DMI), hazai anyagfelhasználás 

(DMC), fizikai külkereskedelmi egyenleg (PTB). A KSH munkatársaival közösen 

összeállított adatsorokat a nemzetközi irodalomban fellelhető három további forrás 

felhasználásával egészítettem ki, így hosszabb idősorok figyelembevételére és 

következtetések levonására is lehetőségem nyílt. 
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HIPOTÉZIS 4: 

 A MAGYARORSZÁGRA ELKÉSZÍTENDŐ MFA VIZSGÁLAT BIZONYÍTHATJA, HOGY A HAZAI 
ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS NEM FENNTARTHATÓ, ÉS MEGVILÁGÍTJA AZON KEDVEZŐTLEN 
TENDENCIÁKAT, MELYEKKEL SZEMBEN A HAZAI FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEKNEK FEL 
KELL LÉPNIÜK. 
 

A 4. fejezet második felében tárgyaltam, hogy a hazai anyagáramlás-számlák világossá tették, 

hogy Magyarország túlnyomórészt nem megújuló természeti erőforrásokat használ fel 

nyersanyagként és energiahordozóként. Bár Magyarország egy főre jutó anyagfelhasználása 

4 t-val kevesebb, mint az EU-15 Tagországának átlaga, az ország anyagfelhasználása a 

gazdasági növekedéssel együtt folyamatosan növekszik: négy év alatt is szignifikáns 

változást mutat a DMI, a DMC és leginkább a PTB értéke. Ezek a folyamatok merőben 

ellentétesek a környezeti fenntarthatóság célrendszerével. 

Vizsgáltam a hazai DMI/GDP anyagfelhasználás-hatékonysági mutatószám alakulását, 

amely az elmúlt években nem mutatott szignifikáns javulást. Megállapítottam, hogy a 

hazai gazdaság forrás-oldali hatékonysága 1992 és 2002 között mindössze 5%-kal javult, 

ezért Magyarországon az EU15 tagállamaival szemben nem beszélhetünk a gazdaság 

dematerializációjáról. 

A PTB vizsgálata alapján megállapítottam, hogy Magyarország iparosodott ország képét 

mutatja, amely nagy tömegben nyersanyagokat hoz be és kisebb tömegben késztermékeket 

exportál. 

Bizonyítottam, hogy Magyarország anyaghatékonysága az elmúlt két évtizedben javult ugyan, 

de ehhez hozzájárult az, hogy az anyagintenzív kitermelés révén elérhető nyersanyagokat 

növekvő mértékben importból fedezzük. Hazánk belföldi kitermelése csökken ugyan, de 

ezért a növekvő erőforrás-felhasználást az import növekedéséből fedezzük, ami együtt jár 

az indirekt anyagáramlások növekedésével is, amelyek más országok területén jelentkeznek 

az extrakciós szektorokban. Ez azt jelenti, hogy a behozott anyagok révén a külső ökológiai 

lábnyomunk is folyamatosan növekszik, amit a TMR mutató vizsgálata is alátámasztott. 

Ez azt jelenti, hogy bár az output oldali kibocsátások tekintetében a hazai gazdaság környezeti 

teljesítménye javul, az input oldali erőforrás-gazdálkodás tekintetében az öko-hatékonyság 

javulás nem számottevő. 
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HIPOTÉZIS 5: 

 A KÉMIAI-ANYAGÁRAM ELEMZÉSEK RÉVÉN NYERHETŐ INFORMÁCIÓK A VESZÉLYES 
KÉMIAI ANYAGOKNAK A TÁRSADALOM-GAZDASÁG RENDSZERÉBŐL VALÓ KIVONÁSÁT 
SEGÍTIK, EZÉRT INDOKOLT LENNE A VIZSGÁLATOK KITERJESZTÉSE EURÓPAI SZINTRE. 
 

A disszertáció 5. fejezetében bemutattam, hogy hét európai országra kiterjedő kutatásunk 

eredményei szerint az SFA alkalmazása révén számos rendkívül fontos környezetpolitikai és 

kémiai biztonsági kérdés vizsgálható. Több olyan részterületet azonosítottam, ahol az SFA 

alkalmazása révén fontos információk nyerhetőek a vegyi anyagok nyomonkövetésében és a 

szabályozási és szakpolitikai döntések kidolgozásában, melyek révén a termelés, a 

kereskedelem és fogyasztás kémiai biztonságának javítása elősegíthető. 

Az egyes országok egyedi gyakorlatának vizsgálata révén egyértelművé vált, hogy jelenleg 

nem létezik standardizált módszertan és szisztematikus adatgyűjtés, amely révén az SFA 

nagyobb hatóköre nagyobb földrajzi egységekre (pl. Európa) kitágítható lenne, de a 

módszertani egyezés hiányában az egyes kisrégiókra, országokra készült tanulmányok 

nem extrapolálhatók nagyobb földrajzi egységekre. 

 

HIPOTÉZIS 6: 

A KÉMIAI ANYAGÁRAM-ELEMZÉSEK EGYSZERŰSÍTVE ELVÉGEZHETŐEK ORSZÁGOK 
SZINTJÉN AZ ANYAGÁRAMLÁSI-SZÁMLÁK MÓDSZERTANA ALAPJÁN. E MÓDSZERTANT 
KÖVETVE LEGALÁBB RÉSZBEN ELKÉSZÍTHETŐ MAGYARORSZÁG HIGANY-MÉRLEGE, AMI A 
KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN A HAZAI HIGANY-KIVONÁSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁHOZ 
NYÚJTHAT ALAPVETŐ INFORMÁCIÓKAT. 
 
Az 5. fejezet második felében bemutattam, hogy az MFA módszertan elméletileg 

adaptálható az SFA-k elkészítése céljából is, így számos környezeti információ deríthető fel. 

A standardizált megközelítés révén, természetesen a vizsgált kémiai anyag jellegzetes 

tulajdonságainak (felhasználás, előfordulás, fizikai-kémiai tulajdonságok stb.) 

figyelembevételével az adatgyűjtés is standardizált módon végezhető. 

A javaslat alkalmazása hazai higany-áramlások vizsgálatán keresztül került tesztelésre. Bár az 

elszámolás egyelőre (szintén adathiány miatt) még nem teljes, de az leszögezhető, hogy a 

higany kivonása során Magyarországon az emissziós határértékek szigorú betartatása 

mellett elsősorban a meglévő állományok felszámolására kell majd koncentrálni, 

másodsorban az új higany-tartalmú termékek felhasználását lehet korlátozni. 
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TOVÁBBI KUTATÁSI IGÉNYEK 
Egy kutatási folyamat, és egy kutatási jelentés soha nem zárulhat le teljesen. Disszertációm 

készítése során számos olyan további kérdés is felmerült, mely további kutatást-kutatásokat, 

esetleg gyakorlati lépések megvalósítását (pl. adatgyűjtés standardizálása) igényelne. 

A kutatómunka és a disszertáció megírása során felmerült, kutatást igénylő  kérdések közül a 

legfontosabbak a következők: 

 

1. TERÜLET 
A magyarországi MFA adatsorban is akadnak hiányosságok, amelyeknek jövőbeli 

kiküszöbölése érdekében további környezetstatisztikai módszertani fejlesztés és minden 

környezeti területen megfelelő adatregiszter létrehozása szükséges. A hazai adatsorok 

összeállítása során nyilvánvalóvá vált, hogy az output oldalhoz szükséges adatok közel sem 

állnak olyan részletezettségben rendelkezésre, mint az input oldal adatai. 

 

2. TERÜLET 
A hazai MFA adatsorok összeállítása is megerősítette azt az általános vélekedést, hogy a fel 

nem használt hazai kitermelés (UDE), a nettó állomány-gyarapodás (NAS), a disszipatív 

veszteségek, az importhoz és exporthoz kötődő rejtett áramlások (IFIM és IFIM) pontosabb 

számítása még további kutatómunkát igényel a megfelelő becslési eljárások és koefficiensek 

kidolgozása terén. Ezek közül elengedhetetlenül fontosnak látszik a TMR mutató, az IFIM és 

UDE értékek pontosabb becsléséhez szükséges módszertani javaslatok további pontosítása, 

hiszen a fejlett országok esetében egyre inkább bizonyítható, hogy az ország gazdasága által 

keltett anyagáramlások nagyobbik része nem kerül közvetlenül felhasználásra. Ezért ezen 

áramlások mérése mindenképpen szükséges részét kell képezzék a rendszer- és életciklus-

szemléletű környezetpolitikáknak. 

 

3. TERÜLET 
A különböző erőforrás-hatékonysági mutatók vizsgálata, az un. Faktor 10 és Faktor 4 

koncepciók megközelítései rávilágítanak arra, hogy a relatív decoupling önmagában 

szükségszerűen nem eredményez környezetterhelés csökkenést. Indokoltnak tartom olyan 

további kutatások folytatását, amelyek az abszolút, illetve progresszív decoupling irányába 

történő előrelépés lehetőségeit vizsgálják. 
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4. TERÜLET 
Az eddigi kutatások során egyértelművé vált, hogy a legalább részben standardizált 

módszerek alkalmazhatósága nagyban javul nemcsak az eljárás pontosabb volta miatt, hanem 

a hozzákapcsolódó standardizált módszertan szerinti adatgyűjtés révén is. A REACH 

szabályozás célrendszerét is figyelembe véve, szükségesnek tartom az SFA módszertan 

további standardizálási lehetőségeinek vizsgálatát, illetve az általam javasolt módszertan 

szerinti adatgyűjtési lehetőségek pontosítását, tisztázását is. 

 

Összességében elmondható, hogy az anyagáramlás-elemzési módszerek területén már eddig is 

születtek olyan eredmények, amelyek az alkalmazásokat indokolják. Szükségszerű, hogy a 

következő évtized kutatásai a társadalmi és ipari metabolizmus folyamatainak leírását 

szolgálva, az eddigieknél szélesebb körű és egyszerűbben való alkalmazhatóság irányába 

mutatnak, elősegítve ezzel a hatékonyabb fenntarthatósági lépések megtételét. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Disszertációm nyilvánvalóan nem született volna meg, ha nem kapok szakmai és emberi 

segítséget és jóindulatot sokaktól. Köszönet illeti elsősorban témavezetőmet,  Dr. Kósi 

Kálmán Tanár Urat, akit már hosszú évek óta tekinthetek tanszéki mentoromnak és 

munkatársamnak. Az ő szakmai hozzáértése mellett baráti támogatása is sokat jelentett 

számomra e munka elkészítése közben is. 

Köszönet illeti Prof. Szlávik János tanszékvezető Tanár Urat, aki az elmúlt évek során 

nagyfokú önállóságot és kutatói szabadságot biztosított számomra munkám során. 

Köszönettel tartozom továbbá tanszéki kollégáimnak, az ETC/RWM nemzetközi 

kutatócsapatának, a KSH elhivatott szakemberinek és mindazoknak, akik munkámat 

szakmailag vagy emberileg segítették, kutatómunkámban osztoztak: 

Aujeszky Pál, KSH 

Baranyi Rita, BME 

Dr. Bartus Gábor, BME 

Rikke Carlsen, ETC/RWM 

Dr. Csepregi István, VITUKI Kft. 

Drahos Enikő, KSH 

Kontor Gizella, BME 

Jan Kovanda, CUEC 

Dr. Kozák Kristóf, KvVM 

Birgit Munck-Kampmann, ETC/RWM 

Nemeskéri Róbert, ETC/RWM 

Nina Eisenmenger, IFF 

Siklós Vera, BME 

Dr. Stephan Moll, Wuppertal Institute 

Szilágyi Gábor, KSH 

Torma András, BME/Audi Hungária 

Dr. Valkó László, BME 

…és még sokan mások! 

Végül, de nem utolsósorban köszönöm Családom támogatását és velem szemben tanúsított 

türelmét, amire óriási szükség volt ahhoz, hogy a disszertáció megírásával és azt megelőző 

kutatómunka elvégzésével járó, sokszor nagyon zaklatott napokat közösen átvészeljük. 

Köszönöm tehát a támogatást és segítséget Mindenkinek, akit köszönet illet!
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1. MELLÉKLET. A MAGYARORSZÁGI HIGANYLELTÁR ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÖSSZEGYŰJTÖTT 

ADATOK 
 

 
 

 

EWC 
számok 
szerint 

Hulladékok  megnevezése 

010407 nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 
hulladékok 

010505 olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok 

010506 veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok 

020108 veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok 

030204 szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 

050103 tartályfenék iszapok 

050105 kiömlött olaj 

050106 üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok 

050107 savas kátrányok 

050108 egyéb kátrányok 

050109 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezelésből származó, veszélyes anyaot 
tartalmazó iszapok 

050117 bitumen 

050601 savas kátrányok 

050603 egyéb kátrányfélék 

050701 higanyt tartalmazó hulladékok 

060204 nátrium- és káliumhidroxid 

060313 nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 

060315 nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 

060404 higanytartalmú folyadék 

060602 veszélyes szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok 

060703 higanyt tartalmazó bárium-szulfát 

070214 veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok 

070413 veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 

0705 gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó 
hulladékok 

0707 finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok 

080111 szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok 

080113 szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok 

080115 szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-tartalmú vizes 
iszapok 

080117 festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyébveszélyes anyagokat 
tartalmazó hulladékok 

080119 szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk tartalmú vizes 
szuszpenziók 

080121 festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 
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100118 gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

101401 füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok 

160213 veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 160209-től 
060212-ig felsorolt tételektől 

060215 használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok 

160303 veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok 

160603 higanyt tartalmazó elemek 

160606 elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit 

170503 veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 

170901 higanyt tartalmazó építési és bontási hulladékok 

180106 veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló 

180110 fogászati célokra használt amalgám hulladék 

190702 hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz 

190808 nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladékai 

191005 veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók 

191107 füstgáz tisztításából származó hulladékok 

191301 szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 

191303 szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

191305 szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

191307 szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek, 
tömény vizes oldatok 

200121 fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 

200127 veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 

200133 elemekés akkumulátorok, amelyek között 160601, 160602 vagy a 160603 kódszám alatt felsorolt 
elemek és akkumulátorok is megtalálhatók. 

200135 veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyeik 
különböznek a 200121 és 200123 kódszámú hulladékoktól 

 

 

 

24. TÁBLÁZAT:  HIGANYT POTENCIÁLISAN TARTALMAZÓ HULLADÉKOK 
Forrás: (KvVM, 2006) 



 

 

MELLÉKLETEK

 
 

 

Vámtarifa számok      Termékek megnevezése 
280540     higany 
252590 50 00 higany-oxidok 
283329 70 00 higany- és ólom-szulfát 
293100 95 01 szerves higanyvegyületek 
841410     vákuumszivattyú 
850630     higany-oxid elemek 
  10 00 hengeres 
  30 00 gombelem 
  90 00 más 
853932     higany- vagy higanygőz lámpa 
 10 00 higanygőz lámpa 
854810 91 01 használt primer cella, primer elem, akkumulátor, stb. 
 99 01 egyéb használt primer cella, primer elem, akkumulátor 
9025     sűrűségmérő és hasonló, folyadékban úszó műszer, 

hőmérő, stb. 
902511 91 00 orvosi és állategészségügyi lázmérő 
 99 00 másféle hőmérő 
902620 10 99 egyéb nyomásmérő 
901890 10 00 vérnyomásmérő műszer és készülék 

 
 

 

25. TÁBLÁZAT:  HIGANY TARTALMÚ TERMÉKEK 
Forrás: (KvVM, 2006) 

 

 
 

 

Hg tartalmú lázmérők       
Szent Imre kórház lázmérők (db) 850 pótlás: 2400 db/év 
  kórházi ágyak száma (db) 733   
Szent János kórház lázmérők (db) 500 pótlás: 3075 db/év 
  kórházi ágyak száma (db) 1000   
184 db kórház 
Magyarországon 

kórházi ágyak száma 2004-ben   

    79605   
  lázmérők becsült száma (db) a két 

kórház alapján 
163035 becsült adat! 

Hg tartalmú vérnyomásmérők       
Szent Imre kórház vérnyomásmérő (db) 98   
Szent János kórház vérnyomásmérő (db) 223   
184 db kórház 
Magyarországon 

vérnyomásmérők becsült száma (db) a 
két kórház alapján. 

29440 
 

 

 

26. TÁBLÁZAT:  KÓRHÁZI HIGANY TARTALMÚ ESZKÖZÖK 
Forrás: (KvVM, 2006) 
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hulladékégető neve telephelye égető kibocsátott Hg 
(kg/év) 

2003 és 2004 
Nógrádi Erdőkémia Kft. 2657 Tolmács, Arany J. u. 2. 2 0,0034 
Miskolc Városi Közlekedési Rt. 3527 Miskolc, Szondi Gy. U. 1. 1 0,0072 
Köszol Kft. 9025 Győr, Tarkarét u. 2. 2 0,011 
LAB International Magyarország 
Kft. 

8200 Veszprém, HRSZ: 028/1 1 0,016 

Szabolcs- Szatmár- Bereg M. Önk. 
Jósa András Kórház 

4400 Nyíregyháza, Szt. István u. 68. 1 0,018 

Bubiv Palota Bútorgyár Kft. 1151. Budapest, Szántóföld u. 2. 2 0,019477 
BORSODKOMM Kft. 3792 Sajóbábony, Ipari Park 1 0,02404 
Galla- Teher Kft. 2800 tatabánya, tarjáni t 1. 2 0,032 
Progress-B'90 Kft. 2145 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 1 0,038 
ONYX magyarország Kft. 2510 Dorog, Bécsi út 131.HRSZ: 04/06 1 0,063 
SZOTE Szolgáltató Kht. 6720 Szeged, SZOTE Déli Terület, HRSZ: 

20294 
1 0,489 

HAJDÚKOMM Kft. 4031 Debrecen, Határ u. 1022. HRSZ: 
17.177/56 

1 0,66 

SEPTOX Kft. 1129. Budapest, Pihenő út 1. 1 1,104 
Győri Hulladékégető Kft. 9010 Győr- Bácsa, HRSZ: 0610/2 1 1,22 
ECOMISSIO Kft. 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 1 1,4 
ECOMISSIO Kft. Tiszavasvári, Kabay J. u. 29 1 1,55 
MOL Dunai Finomító 2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. 1 2,347 
Holcim Hungária Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. 2 3,09 
Duna-Dráva Cement Kft. 7827 Beremend HRSZ: 064/2 2 32,7 
FKF Rt. 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10- 12. 1 72 
ÖSSZESEN   81,61 

Megjegyzés: 1 kód égető        2 kód együttégető 
 

 

27. TÁBLÁZAT:  HIGANYT KIBOCSÁTÓ HULLADÉKÉGETŐK ÉS EGYÜTTÉGETŐK 
Forrás: (KvVM, 2006) 

 
 

 

 

cementgyár telephelye kibocsátott Hg 
(kg/év) 

Holcim Hungária Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. 3,09 
Duna-Dráva Cement Kft. 7827 Beremend HRSZ: 064/2 32,7 
ÖSSZESEN  35,16 

 

 

28. TÁBLÁZAT:  HIGANYT KIBOCSÁTÓ CEMENTGYÁRAK 
Forrás: szakértői becslések 
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Név telephely címe mennyiség 
(kg/év) 

  levegőbe vízbe 
BorsodChem Rt. Kazincbarcika, Bólyai tér 1. 94 3 
Fényforrásgyár Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. 14  
Budapesti Vegyi Művek Zrt. Budapest, Illatos u. 19-23.  1,53 
Holcim Hungária Cementipari Rt. Hejőcsabai telephely, Miskolc, Fogarasi u. 6. 45  
DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.  39 
MAL Rt. Timföld ágazat Ajka, Gyártelep 26  
Magyarországon összesen 179 43,53 

 

 

 

29. TÁBLÁZAT:  EPER KÜSZÖBÉRTÉKET MEGHALADÓ TELEPHELYEK 
Forrás: (KvVM, 2006) és saját gyűjtés 

 

 
 

 

adatforrás tevékenységi terület 2001 
(t) 

2005 
(t) 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium     
  fényforrásgyártás 2,5 1,3* 

5,0 
  vákuumszivattyú 4,4 3,4 
  labortechnológiák 0,3 0,2 
  orvostechnikai alkalmazás 0,3 0,1 
  fogászat 0,5 0,15 
  szárazelemek n.a. n.a. 
  még meglévő Hg-kapcsolókban n.a. 1,1 
  ipari mérető metrológiai alkalmazás n.a. 1,3 
  kőolaj- és gázipar n.a. 0,2 
Borsodchem RT kősó elektrolízis n.a. 210 
ÖSSZESEN    221,75 
* szakértői becslések szerint legalább 5 
tonna 

   
 

 

30. TÁBLÁZAT:  FŐBB HIGANY FELHASZNÁLÁSOK 
Forrás: (KvVM, 2006) és saját információgyűjtés 

 

 

 

 

 



 

121 

MELLÉKLETEK

 

 

 

 

Település Szennyvízkibocsátó kg/év 
Budapest FCSM  Rt. Észak-pesti szennyvíztisztító telep 32,3 
Budapest FCSM Rt. Ferencvárosi szivattyútelep 18,9 
Százhalombatta MOL RT Dunai Finomító,Százhalombatta 12,4 
Budapest FCSM Rt. Ördögárok szabadkiömlő 12,1 
Budapest FCSM  Rt. Dél-pesti szennyvíztisztító telep 11,2 
Budapest FCSM Rt. Kelenföldi szivattyútelep 9,4 
Budapest FCSM  Rt. Zsigmond téri szivattyútelep 6,6 
Budapest FCSM Rt. Lágymányosi utcai szabadkiömlő 3,6 
Budapest FCSM Rt. Bem téri szabadkiömlő 2,5 
Budapest FCSM Rt. Batthyany téri szabadkiömlő 2,4 
Budapest FCSM  Rt. Békásmegyeri szivattyútelep 2,2 
Budapest FCSM  Rt. Albertfalvai szivattyútele 2,1 
Budapest FCSM Rt. Bertalan Lajos utcai szabadkiömlő 1,9 
Budapest DUNAPACK RT Csomagolópapírgyár (Csepel) 1,8 
Budapest FCSM Rt. Budafok Sörház utcai szabadkiömlő 1,7 
Budapest FCSM Rt.  Csepeli szivattyútelep 1,4 
Budapest FCSM Rt.  Budafok-hárosi szivattyútelep 1,2 
Budapest Csepeli Erőmű Rt. 2-0-0 kifolyó 1,2 
Budapest FCSM Rt. Nagytétény Vasút utcai szabadkiömlő 0,8 
Kazincbarcika BORSODCHEM Rt. 0,8 
Budapest FCSM Rt. Nagytétényi szivattyútelep 0,7 
Budapest Csepeli Erőmű Rt. 1-0-0 kifolyó 0,7 
Budapest FCsM Rt Mária Terézia úti szivattyútelep 0,7 
Budapest FCSM Rt. Mozaik utcai szabadkiömlő 0,5 
Budapest MIRELIT Csepel Hűtőipari KFT Csepel 0,4 
Budapest FCSM Rt. Vám utcai szabadkiömlő 0,4 
Budapest FCSM  Rt. Pók utcai szivattyútelep 0,4 
Budapest FCSM Rt. Üstökös utcai szabadkiömlő 0,4 
Szigetszentmiklós Csepel Autógyár, Szigetszentmiklós 0,3 
Budapest FCSM Rt. Kavics utcai szabadkiömlő 0,3 
Budapest FCSM Rt. Gellért téri szabadkiömlő 0,2 
Budapest FCSM Rt. Harcsa utcai szabadkiömlő 0,2 
Budapest FCsM Rt Margitsziget Déli szabadkiömlő 0,2 
Szeghalom Szeghalom szennyvíztisztító telep 0,144 
Békés Békési szennyvíztisztító telep 0,144 
Budapest FCSM Rt. Budafok Tóth J. utcai szabadkiömlő 0,1 
Budapest FCSM Rt. Benedek Elek utcai szabadkiömlő 0,1 
Bugyi DAKöV Kft Bugyi új szivattyú (öntözés) 0,1 
Budapest FCSM Rt. Budafok Vágóhíd utcai szabadkiömlő 0,1 
Gyula Békés m.-i Képviselőtestület Tüdőkórháza 0,056 
Apc B.T.Holding-QUALITAL öntöde Kft.Apc Szociális szv 0,0 
Mezőberény Mezőberényi szennyvíztisztító 0,030 
Gyömrő PEVDI Vegyipari Kft. Gyömrő 0,0 



 

 

MELLÉKLETEK

Füzesgyarmat Füzesgyarmati szennyvíztisztító telep 0,005 
Köröstarcsa Köröstarcsai szennyvíztisztító telep 0,005 
Kazincbarcika BC Rt. - sósvíz leeresztés 0,004 
Körösladány Körösladányi szennyvíztisztító telep 0,003 
Sarkad Sarkadi szennyvíztisztító telep 0,003 
Békéscsaba Hőszolgáltató KFT 0,001 
 ÖSSZESEN  132,6 

 

 

31. TÁBLÁZAT:  SZENNYVÍZZEL HIGANYT KIBOCSÁTÓK 
Forrás: (KvVM, 2006) 
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