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ként a használt sÜt

gyan szeri nt egyébolajjelent s része _

dízelaut k tankja mellett - az állati takarmányba jut. lVtint Deák cyorgy rámutat, annyira felment a novényi olajok ára,
hogy egyre inkább megéri használt sÜt a

olajokb l p tolni atakarmányoknakezt
az osszétev jét, noha ez tilos. A szakember szerint a legut bbi németországi
d

ioxi

n

bot r ány nál, am i kor egyes takarmá-

nyokban a bekevert sÜt olajb l szárma-

z ,s

lyosan

rákkelt méreganyagot mu-

tattak ki, a szálak éppen Magyarországra vezettek.
Zqák Péte1 a konyhai élelmiszerthulladék és lejárt szavatosság élelmiszer
begy jtéséreszakosodott Biotrans Kft.
ugyvezet je is gy látja, hogy novekszik

Hulladékhegr

menet

Ujraosztaná a lapokat
az"egyre nyíizsg bb
hulladékpiacon a szerepl h
egy része, e az adu
az áIIamnáI van,
ut kkal járjákavárost, csapatost l
fosztogatják a szelektív hulladékgyÍÍjt ket Pécsett. A sorosd o bozo k

szííkenés drágán mérik a kolcsonoket. A
a visszaforgatott nyereségnek
koszonhet en abban a szerencsés helyzeta feketehasznosítás részesedése, s feler eddig sem maradtak sokáig gazdátben van, hogy nem szorul m íkodésihitelsodott a használt sut olaj megszerzésé- lanul, de egy ideje már a papírra is lecsapre. SchneiderJános, a vállalat rigyvezet je
ért indított harc: olyan begyíÍjt k jelen_
nak,tobb milli forinttalrovidítve mega he- és résztulajdonosa nagy ívífejlesztéseket
tek meg a piacon, akik irreálisan magas lyi kornyezetgazdálkodási társaságot. Ám tervez. Magasabb létszámra lesz szÜkség a
árat is megadnak érte. Márpedig ez csak ami a hivatásos begyíjt k számáraveszteválogatásh oz, így n het a mostani 90-]00
rlgy érheti meg nekik, ha az anyagot feség, aza hu l ladék felvásárlásával, kezelésé- f s állomány. A papírjobb korrilmények koketén hasznosítj ák _ azaz nem a feldol- vel és é rté kesítésével foglal k ozo cégek szá- zotti tárolá sáhozrlj csarnokot szeretne, nogoz knak adják el, hiszen ilyen árszinttel márapozitív is lehet.
velné az iskolákhoz kihelyezett konténerek
ez elképzelhetetlen.
Két évvel ezelott, a válság kozepén szinte
számát,valam i nt rij berendezésekbe, présA ragad s folyadék sorsának nyomon megsz nt a kereslet a papír- és a m íanyag- gépekbe is invesztálna.
kovetése a piaci szerepl k szerint nincs hulladékok iránt, a nagyobb szerepl k kozut
Kevésbélát1a pozitíVan a piaci folyamamegnyugtat an megoldva. Ráadásul Ma- af városiEreco Zrt.felis hagyott ezekgy j- tokat Mak Balázs, a debreceniszékhely
gyarországon szerintÜk tril konnyíi meg- tésévelés kereskedelmével. A piacon maraP.M.R. Kft. Ügyvezet je. Szerinte agyííjtési
szerezni a begy íjtéshezszÜkséges szol- d knakj ideigveszteségeketkellettelviselkedv er sodése ellenére sem lett érdem_
gáltatási engedélyt; mé8 nagyobb beruniÜk, a kicsikés kozepesekkoztil pedigsokan
ben tobb hulladék, így a cégek csak egyházás,telephely se m kel l hozzá. E lege nd
elbuktak. Azotanagyot fordult avilág, számás rovására tudnak novekedni. Ktjlon
egy komposzttelepet uzemeltet cégt l m os anyag f a1ta ár ad u p áj ára- háro mszo ro - probléma számukra a Hamburger Hungábefogad, nyilatkozatot kérni a hulladék sára emelkedett a mélyponthoz képest. En- ria Kft. duna jvárosigyárának papíréhsége.
átvételére , és ezzel az okmánnyal még nek nyomán ismét megn tt a gy jtési kedv, A 2009-ben beindított uzem az évi mintegy olyan ltisvállalkoz is belevághat a bár a fe lvásárl k egybe han g beszámoloi
egy 600 ezer tonnás termeléséhez szukbizniszbe, akinek mindossze egy aut - szerint azosszeszedett mennyiség még így séges h ul ladékpapír nagyjáb l felét szerzi
ja van e célra. Az elm lt években tobb sem éri el a válság el tti szintet.
be idehaza, és mindent megtesz a menymint száz begy
vállalkozás alakult,
nyiség novelése érdekében. Egyebek melqsÚcsou. A partnerein keresztÜl országos lett olyan osztonz rendszert vezetett be,
de a tényleges szám ennél akár j val nagyobb is lehet. Deák Cyorgy informáci i begy )tohál zattal rendelkezcí, papírhulla- amelynek keretében a beszál l ít ok a rogzíszerint ugyanis tiszavirág élet társaságok
dékra koncentrál SCH-ozon Kft. kitudta
tettnél magasabb árat kapnak, ha a szerzoalakulnak, majd sz nnek meg, amelyekfel
használni az elm11lt másfél év áremelkedédésben foglaltnál tobb hulladékot hordasem tt]ntetik, de zikezta tevékenységet' sét. Az árrés ugyan nem n tt, de a nagyobb
nak be. A Hamburger-cégcsoporttal egyA Figyel megkereste az Ügyb en azállatmen nyiségnek koszon het en gyarapodott
azon tulajdonosi korhoz tartoz Duparec
egészségrigyi hat ságot is, de ott csak ké- a profit. Erre szÜkségÜk is Van/ a magasabb
Kft. ráadásul onmagában is jelent s szes bbre í8értek tájékoztatást.
felvásárlási árak miatt ugyanis n tt a finanrepl , már a csomagol papírok korÜlbeszkozásiigény, m kozben a ban kok továbbra
lril felét gyíjti be.
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ger Hungária kereslete jelentkezik. A mostani árszint stabilizál dását azért is nak

j

tartaná, mert megfelel nyereségtartal mat
biztosít, és így legalább a szinten tart beruházásokat el tudják végezni. A piac egyel re alapvet en nem rendez dottát, no_
ha ismét nagy számban aktivizálták magukat kisebb vál lal
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A nagy helyezkedés kozepette sokszem-

pontb l azállam mondja majd kiaz utols
sz t, ahulladékgazdálkodási rendszer átala-

n

kításával. Néhány biztosnakt
dolgot leszámítva azonban az érdekeltek egyel re
csak találgatják a kormányzat szándékait (a

Z(

tervezet részleteit lásd kÜlon).

te

csÁeírAs. A m ííanyagh u

h

ladékok ára szintén emel kedett, am i helyen ként cs f kovet-

Határozott elképzelésekkelrendelkezik a ktirnyezetvédelmi kormányzat a hulladékgaz_

el bbitertileten megszunnének az eddlgi koordináI szervezetek, utoduk az államitulajdonban lévo 0rszá_
dálkodás és a termékdíj rendszer átalakításával kapcsolatban. Az

gos HulladékhasznosÍtási Ügyniikség tenne. Ez még nem okozna nagy ÍelÍordulást a
hu!ladékhasznosít k és keresked k ktirében, legalábbis ha a koordinál szervezetek
kel ktitiitt szerz déseik automatikusan átszállnak az j iigyntikségre.
Nem hivatalosan szoba keriilt azonban az is, hogy a begyujtést, hasznosítást, ke_
reskedelmet is állami, iinkormányzatiszervezetekvégezzék.Ezer s homlokráncolást
váltott ki az érintettekb l, hiszen ellehetetlenÍtené mukridéstiket, miktizben korábban
komoly beruházásokat hajtottak végre. Bízhatnak ugyanakkor abban, hogy az iinkormányzatok ttibbségénekmost kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy saját hulla-

dékkezelo lnfrastrukturába Íektessen. Az ágazatot a termékdíirendszer átalakÍtása pozitívan és negatívan is érintheti. A cél egyrészt ugyanis a keletkez hulladékok
mennyiségének cstikkentése, másrészt viszont az, hogy ntivekedjen a hasznosítás ará_
nya' egyre klsebb mennyiség kertiljtin a lerak kba és az égettíkbe. A két tertilet szabályozása nem ment át olyan gyorsan a parlamenten, ahogyan azt lllés Zoltán ktirnye_
zetligyért felelos államtitkár tavaly lapunknak valoszíntisítette (Fizessen a károkozol

Figyel
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2010/46. szám} Mindkét jogszabály az

-

el készítésiÍázisnál tart, azelfogadás

valoszíniisíthet idŐpontját csak a hulladékgazdálkodásittirvény kapcsán adta meg a
Vid ékf ej lesztési M n isztéri u m, az,y árhatoan m é g az idén" m e gttirté n k.o
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rafe l osztásár ai rányu

l

tore kvése k

melletta hektikusan változoárak is nehezítik
a tervezést. Az ut bbifél évben el fordult,
hogyegyh napon beltll kétszer-háromszor
is változott a kurzus. A duna jvárosi igények
által nem érintett nyomdai papíroknálvalamivel nyugodtabb a helyzet, ebben a szeg-

mensben az ut bbi hetekben valamelyest le
is morzsol dtak a korábban csricsokat donto árak.Mak Balázs szerinta kozeljov ben
további csokkenés várhat .,,Most éppen egy
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hullám tetején vagyunk, de nemsokára ismét

jon

volgymenet" - mondj a az ugyvezeto.
Akkorazuhanásra azértnem számít, mint a
válság idején, de fejlesztésekben egyel re
a

csak visszafogottan gondol kozik.
Farkas
zseí, az Eszak-Magyarországi
M ÉH Nye rsanyaghaszn osít Zrt. v ezérigaz-

)

gat ja szerint ugyanakkor minden feltétel
adott ah ho z, hogy apapírárak magasan maradjanak. KÜlonosen persze abban a Csoma-

gol anyag-szegmensben, ahol

a Hambur-

is

l

b

kezményekkel járt. B uzg onj elolt begyíÍjt k a haszon reményébenszeméttelepet
csináltak a kertjukb ol, és kés n jottek rá,
hogy aválogatás nélktjl osszehordott kupacok elszállításáértmég nekik kell fizetniÜk.
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Stricz Péter; az els sorban m anyagok jrahasznosításával foglal koz Poly- Pack 2000
Kft. ugyvezetoje és résztulajdonosa gyakran találkozik ilyen esetekkel.,,Magánem-
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berek és cégek is gy érzik, hogy konnyen
pénzhezjuthatnak, mikozben a m anyagokfelismerése is gyako.rlatot kíván'' - jegyzi meg az ijzletember. Ó arraszámít, hogy
az áremelkedés tart s marad, mert a k olaj
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az uy aÍeldolgozott alapanyag alte rnatívájaként továbbra is viszonylag d rága, a hulladék

pedig korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. Ebben bízva j beruházások indítását tervezi, ám el bb tudni szeretné, milyen irányba lép a kormányzat.
A fémhulladék forgalmaz kat és feldolgoz kat kevésbé mozgatta meg aZ áremelkedés, noha a mértékitt is hasonl . A begy jtési kedv novekedését ugyan érzékeli
Kovács Erno, aMÜ-Cu Kft. Ügyvezet jeis,
de szerinte ezrészben a tavasznak tudhat
be. N em számít azátvett me n nyiség érd em i
novekedésére, évek ta korulbelul ugyanakkora tétellel dolgoznak. Szablyár Péter, a
Fémszovetség titkára sem vár nagy beru há-
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zási hullámot a szektorban, hiszen rendel- H
Lr..l
kezésre állnak a szukséges kapacitások. A
oz
feldolgozás m i n ségi fejlesztése ugyanakkor sz ba johet, ha majd tisztán lehet látni .)
i:E
az állam szándékaival kapcsolatban.
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