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Bevezetés 

Környezetünk védelme alapvető fontosságúvá vált a legújabb kor tapasztalatai alapján. Föl-

dünk egyre kevésbé viseli el az iparosodó emberiség bioszférára gyakorolt hatásait, mind ne-

hezebben képes kompenzálni a még meglevő földi tartalékokat növekvő ütemben kiaknázó 

tevékenységek legtöbbször a természetet direkt, vagy indirekt módon rongáló hatásait. 

Míg a ma fejlettnek mondott nyugati világban a több évtizede – néhány helyen több mint száz 

éve – viszonylagos jólétben élő társadalmak egyre növekvő aggodalommal figyelik 

a folyamatosan romló környezeti állapotokat, addig a Föld gyorsan fejlődő régiói (elsősorban 

India, Kína, Brazília és Oroszország) rohamléptekben kívánja behozni lemaradását 

a fogyasztói társadalmak életvitelének minden „áldását” nyújtva állampolgárainak. 

Ma azt figyelhetjük meg, hogy az egyes országokban növekszik az átlagos járműállomány 

mértéke és az EU-t és a fejlettnek tekinthető országokat leszámítva nem elsődleges szempont 

ezeknek a gépkocsiknak a környezetre gyakorolt hatása.  

A mind nagyobb gépkocsipark növeli az elégetett tüzelőanyagok okozta emissziókat, amelye-

ket a mezőgazdasági művelésbe bevont kivágott erdőterületek – ezek közül a legfontosabb 

esőerdők – egyre kevésbé képesek természetes módon, a fotoszintézis útján megkötni. 

A modern ember ma már mindenhez a legmodernebb (energiát és más erőforrásokat fogyasz-

tó) gépeket birtokol, ezek számát még akkor is növeli, ha arra igazán nincs is átgondolt mó-

don szüksége. Ezt sugallja neki a globalizált fogyasztói társadalom megannyi üzenethordozó-

ja, a televízió-csatornák, a szórólapok, az üzletek mind erőszakosabban eladást ösztönző 

hangjai. És a magát civilizáltnak tekintő ember sokszor már robotként engedelmeskedve el-

költi akár utolsó megtakarításait is, vagy gyakran még képes akár eladósodásba is verni ma-

gát, csakhogy a legújabb divatos eszközt birtokba vehesse. Az esetek többségében ezek az 

eszközök pár napon, héten belül már nem is annyira érdekesek, jelentőségüket, használati 

értéküket vesztik a felhasználó szempontjából, hiszen jönnek más gyártók, más termékek, 

amelyen ébren tartják ezt a vásárlói őrületet. Ha a természetből akarunk példát venni a mo-

dern ember vásárlói mohósága a cápák táplálkozási őrületéhez hasonlítható és aktuálisan 

mindig a rendelkezésre álló, gyorsan és kedvezően megszerezhető készlet teljes birtokba véte-

léig – a cápáknál az aktuális préda utolsó darabjának elfogyasztásáig – tart, majd a következő 

kedvező alkalommal mindez újra kezdődik… 

A fogyasztó társadalmakban elvált az alapvető szükséglet a trendi fogyasztói szellemiség által 

ösztönzött vásárlási szokásoktól, a modern ember lényegesen több dolgot szerez meg magá-

nak, mint amire szüksége van. 

Az emberi életminőséget a fejlődő világban ma még a tiszta ivóvízhez, élelemhez jutásban, 

az iskolázottság kiteljesítésében, a csatornázottság megteremtésében és betegségek leküzdé-

sében mérik, eközben a nyugatinak nevezett kultúráknál ez a kérdés már a második, harmadik 

autó, lakás, nyaraló, év közbeni nyaralások biztosításában és a minél szélesebb körű és mo-

dernebb eszközök megszerzésére irányuló beszerzésekben nyilvánul meg. 
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Eközben a fejletlen világban tombolnak a másutt már ismeretlennek tekintett betegségek, még 

mindig hihetetlenül magas a gyermekhalandóság és a lakosság nagyobbik része nem jut meg-

felelő életkörülményekhez (ivóvízhez, ételhez, iskolázottsághoz), ami a magas népesedési ráta 

mellett nyomorának további növekedését okozza. 

Nem meglepő, hogy a mai trendeknek megfelelően ezeknek a fejlődő régiónak a polgárai – 

mivel azt tapasztalják, hogy a fejlett világ igen lassú ütemben civilizálja szülőföldjüket – 

gyakran tömegesen felkerekednek és ezekben a fejlett országokban keresik életük álmainak 

kiteljesedését, sorsuk jobbra fordulását. Mindez persze további társadalmi, gazdasági és öko-

lógiai problémákat is okoz, ugyanis ezek az újonnan érkező, más kultúrkörnyezetben nevel-

kedett emberek nem feltétlenül érzik magukra is érvényesnek a befogadó ország írott és írat-

lan elvárásait, működési alapelveit. Ezekben a multikulturális közösségekben szinte előre bo-

rítékolhatók a legkülönfélébb alapon felszínre törő konfliktushelyzetek, amelyek alapvetően 

nehezítik az emberek egymás melletti harmonikus életvitelét, egymás és a befogadó környezet 

tiszteletét, a természeti állapotok megőrzésére irányuló szemléletmód kialakulását. 

 

Ennek a könyvnek alapvető célja a felnövekvő mérnökgenerációk, ezen belül is a járművek 

tervezésével, gyártásával, üzemeltetésével, karbantartásával, javításával és esetlegesen újra-

hasznosításával foglalkozó szakemberek környezetvédelmi szemléletének megteremtése, glo-

bális látókörének tágítása, bizonyos fajta akár triviálisnak is tekinthető példa, tendencia, elvá-

rás felsorolásával, ismeretanyagának átadásával. 

Emellett ajánlható minden olyan műszaki és egyéb területen tevékenykedő szakembernek, aki 

a járművek környezeti hatásai és ennek csökkentési módszerei iránt érdeklődik. 

A fejezetek úgy épülnek egymásra, hogy az általános környezetvédelmi definíciórendszerek 

megismerését követően egyre mélyebb járművek felépítésével, működésével, javításával, kar-

bantartásával kapcsolatos ismeretek kerülnek átadásra, majd a szerző szakterületének megfe-

lelően egy igen részletes elhasznált gépjárművek újrahasznosítását taglaló fejezet következik. 

A könyvet mintegy keretbe foglalva egy nem kevésbé fontos, de kevesebb műszaki szakmai-

ságot igénylő témakör zárja, ez pedig a környezettudatos oktatás, nevelés kérdései és eszközei. 

 

Reményeim szerint mindenki, aki ezt a könyvet a kezébe veszi, elolvasását követően úgy érzi 

majd mindez hozzájárult látásmódjának kiszélesedéséhez, globális szemléletmódjának javítá-

sához. 

Ha így történt, talán nem volt hiábavaló a hozzátartozó anyagok összegyűjtése és rendszerbe 

foglalása. 

 

A szerző 
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1. A környezetvédelem és a környezetgazdálkodás 

1.1. A környezetvédelem-környezet gazdálkodás területei 

A környezet a bennünket körülvevő világ olyan része, amelyben élünk és tevékenységünket 

folytatjuk, illetve amelyre az általunk végzett tevékenység hatása kiterjed. Ennek megfelelően 

beszélhetünk mikro-, mezo- és makrokörnyezetről. 

Környezetünk legfontosabb alkotó elemei lehetnek élők és élettelenek, természetes és mestersé-

ges képződmények, gyorsan és lassan változóak, közvetett vagy közvetlen terhelésnek kitettek. 

A legfontosabb környezeti alkotó elemek: 

A Föld – geológiai közegként (kőzetek): 

- termőföld, talaj; 

- ásványi kincs vagyon. 

A vizek: 

- felszíni vizek; 

- felszín alatti vizek. 

A levegő: 

- alsó légkör (troposzféra); 

- a felső légkör (sztratoszféra). 

Az élővilág: 

- növényvilág; 

- állatvilág; 

- mikroorganizmusok. 

A táj: 

- a védett természetes táj; 

- a nem védett kultúrtáj. 

Települési környezet: 

- lakóterület; 

- műszaki infrastruktúra; 

- műemlékek. 

Fontos tudni, hogy a környezet egyes alkotó elemei összefüggésben vannak egymással. 

Az egyik károsodása hatást gyakorolhat a másikra, egyikük védelme befolyásolhatja a másik 

védelmét is. A környezet károsodása megjelenhet az egyik elemben, de akár többen, vagy 

mindegyik elemben is. Végkifejletként valamennyi környezetkárosítás az emberre hat, annak 

életkörülményeit, életének minőségét rontja. A modern kor emberének túlélését a környezettel 

való harmonikus együttélés garantálhatja. Más megközelítésben a környezeti elemek védel-

me, megóvása nélkül nem lehet fenntarthatóságról beszélni, nem garantálható a folyamatos 

gazdasági, társadalmi, műszaki fejlődés Földünkön. 
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Ezekre épülve a környezetvédelem tudománya olyan összefoglaló tudományág, amelynek 

alapvető célja a természetes és az emberiség által megalkotott környezeti rendszerek működé-

sének és működési zavarainak feltárása, megismerése. Mindezek egyaránt igényelnek elméleti 

megfontolásokat és gyakorlati módszertanok kidolgozását is. 

Az emberiség létét, fejlődését, a társadalmi funkciók ellátását és a gazdaság egészének műkö-

dését az élővilág hátterét is biztosító bioszféra teszi lehetővé. A bioszféra a földkéreg (litosz-

féra), a vizek (hidroszféra) és a légkör (atmoszféra) azon része, ahol az ismert élet létezik. 

A ma ismert életformák működése akkor lehetséges, ha a bioszféra az ehhez szükséges vala-

mennyi feltétellel rendelkezik. Ha a szükséges feltételek negatív irányban változnak, akkor a 

környezet állapotában romlás következik be, amely az életminőséget rontja. A korábban csak 

természetes hatások által befolyásolt környezeti állapot normál földi folyamatok (pl. vulkánok 

kitörése), vagy emberi tevékenység (erdőirtás, mezőgazdasági tevékenység fokozása) hatására 

instabillá válhat, mindez a környezet saját regenerálódási folyamatait fékezheti, adott esetben 

teljesen blokkolhatja. 

Ekkor szükséges az emberi beavatkozás, amely azonban már a legritkábban eredményezi 

az eredeti környezeti állapotok visszaállítását. A környezeti állapotok változásának dinamiz-

musa jellemző az emberi környezetvédelmi tevékenységre. 

A környezetvédelem tárgya a fentiek alapján az emberi élettér minőségének megőrzése, 

a visszafordíthatatlan beavatkozások minimálisra csökkentése, a már meglevő szennyezések 

és károkozások hatásainak felszámolása. 

Elsődleges felosztása szerint megkülönböztethető az élő természet (környezet) – a bioszféra 

védelme, valamint az élettelen természet (környezet) – a litoszféra, a hidroszféra és 

az atmoszféra védelme. (1) 

 

A környezetvédelem fontosabb tevékenységi területei: 

- a környezetgazdálkodás; 

- a természetvédelem: azoknak a tevékenységeknek és intézkedéseknek az összessége, 

amellyel a természetes vagy féltermészetes élővilág populációi, fajai, az élettelen termé-

szeti értékek - melyek egyben az élővilág élőhelyeit is adják -, megvédhetők; 

- tájvédelem – feladata: a kultúrtájakban fellelhető környezeti értékek, a tájpotenciál és 

a táj esztétikai adottságainak megőrzése, a sérült, károsodott tájak, tájrészletek rehabili-

tációja és adott esetben mindezek fejlesztése. A tájvédelem és a természetvédelem kö-

zött nem húzható éles határvonal. 

- a környezetegészségtan: a környezetnek az ember egészségi állapotára gyakorolt hatá-

sával, a szennyezőanyagok egészségügyi határértékeinek kérdéseivel foglalkozik; 

- települési környezetvédelem – speciális területei például a műemlékvédelem, vagy 

a települési szilárd hulladékok kezelése. 
 

A környezetgazdálkodás a gazdasági tevékenységek olyan megtervezését, szervezését és vég-

rehajtását jelenti, amelynek során a gazdasági szereplők ésszerűen, fenntartható módon, a Föld 

és az emberiség érdekeit figyelembe vevő módon gondolkodva gazdálkodnak a természeti erő-

forrásokkal, ennek érdekében környezetkímélő technológiákat alkalmaznak, tevékenységük 
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során arra törekednek, hogy ne pusztítsanak el élőlényeket, ne károsítsanak élő rendszereket és 

élettelen természeti értékeket és emellett ne károsodjon az ember egészsége sem. 

 

A környezetgazdálkodásnak széles eszközrendszer áll a rendelkezésére. 

A tervező munkában a környezeti rendszerek sajátságaihoz, terhelhetőségéhez kell és szüksé-

ges alkalmazkodni (környezettervezés). 

A korábbi gazdálkodás során károsodott környezet állapotát javítani kell (környezetfejlesztés). 

A tervezés és a fejlesztés a környezetgazdálkodásban egymással szorosan összekapcsolódó 

tevékenységek. 

Kiemelkedő szerepe van a környezetgazdálkodásban a környezetkímélő (hulladékszegény) 

technológiák kidolgozásának. Azokban a gyártási folyamatokban, ahol elkerülhetetlen nagy 

mennyiségű hulladék keletkezése, ennek hasznosítása, kezelése, tárolása, megsemmisítése 

alapvető feladat. Vagyis a környezetkímélő (hulladékszegény) hulladékgazdálkodás a környe-

zetgazdálkodás részét képezi. (2) 

1.2. Az Európai Unió környezetvédelmi szakterületei 

Az Európai Unió több évtizedes munka eredményeként rendkívül átfogó környezetvédelmi 

szabályozást dolgozott ki. Az uniós környezetvédelmi előírások a legszigorúbbak közé tartoz-

nak a világon. Napjainkban a legfontosabb célt az éghajlatváltozás megfékezése, a biológiai 

sokféleség megőrzése, a környezetszennyezésnek tulajdonítható egészségkárosodás mérséklé-

se és a természetes erőforrások felelősségteljesebb felhasználása jelenti. Noha ezek a célok 

mindenekelőtt a környezet védelmére irányulnak, a megvalósításuk érdekében tett erőfeszíté-

sek – az innováció és a vállalkozói tevékenység ösztönzése révén – a gazdasági növekedést is 

elősegíthetik. 

1.2.1. Éghajlatváltozás 

Az éghajlatváltozás az egyik legsúlyosabb probléma, amelyre az emberiségnek megoldást kell 

találnia. Az Európai Unió azon munkálkodik, hogy globális megállapodás jöjjön létre 

az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének kérdésében. Mérföldkőnek számít e küzde-

lemben az átfogó kibocsátás-csökkentési intézkedéscsomag, melyet 2008. decemberében fo-

gadtak el az Unió vezetői. A csomag azt hivatott elérni, hogy 2020-ra az EU tagországai lega-

lább 20%-kal kevesebb üvegházhatású gázt bocsássanak ki (az 1990-es szinthez képest), 

a teljes energiaszükséglet 20%-át megújuló energiából fedezzék, energiafogyasztásukat pedig 

20%-kal csökkentsék (ahhoz a szinthez képest, amellyel a jelenlegi fogyasztási trendek folyta-

tódása esetén számolni kellene). A megújuló energiaforrások térnyerésének elősegítése érde-

kében az uniós tagállamok azt is célul tűzték ki maguk elé, hogy 2020-ra a közlekedési és 

szállítási ágazat üzemanyag-szükségletét 10%-ban bioüzemanyagból, villamos energiából 

vagy hidrogénből fedezzék. 
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1.2.2. Kibocsátás-kereskedelem 

Az éghajlatváltozás megfékezését célzó uniós stratégia sarokkövét a kibocsátás-kereskedelmi 

rendszer jelenti, mely jutalmazza a szén-dioxid-kibocsátásukat csökkentő vállalatokat és bír-

ságot ró ki azokra, melyek túllépik a megengedett határértékeket. 

A 2005-ben bevezetett rendszer alkalmazási köre mintegy 12000 gyárra és üzemre terjed ki, 

melyek együttesen az EU szén-dioxid-kibocsátásának hozzávetőleg a feléért felelősek. 

A szén-dioxid az a gáz, mely a leginkább felelőssé tehető a globális felmelegedésért. 

 

1.1. ábra A szárazföldi hőmérséklet változása Celsius-fokban kifejezve 
 

A rendszer keretében az uniós tagállamok kormányai határértékeket állapítanak meg az ener-

giaigényes iparágak szén-dioxid-kibocsátása tekintetében. Példaként említhető a villamos-

energia-termelés, az acél-, illetve a cementgyártás. Ha az említett ágazatokban működő válla-

latok a számukra meghatározott kvótát túl kívánják lépni, az energiahatékonyabb cégektől fel 

nem használt kibocsátási egységeket kell vásárolniuk. 

A jövőben az EU a rendszert más ágazatokra – köztük a légiközlekedési szektorra és a petrol-

kémiai iparra – is kiterjeszti. Az uniós tagállamok a kibocsátás ellensúlyozása érdekében ki-

bocsátási egységeket vásárolhatnak olyan Európai Unión kívül indított projektekből, melyek 

a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célozzák. 

1.2.3. Biológiai sokféleség 

Az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2010-re megállítja területén a veszélyeztetett fajok és 

élőhelyek pusztulását, majd 2010 után mindezen erőfeszítéseit fokozza, de a cél eléréséhez 

nagyon sok munkára van még szükség. Annak érdekében, hogy e kihívásnak meg tudjon fe-

lelni, az Unió szakpolitikákat és jogszabályokat hívott életre, de ezek végrehajtásához a jelen-

leginél sokkal többet kell tenni. Különösen fontos a biológiai sokféleség védelme szempont-

jából, hogy az Európai Unió bővíteni akarja a Natura 2000 elnevezésű hálózatot, mely védel-

met biztosít a területén megtalálható állat- és növényfajok, valamint azok élőhelye számára. 

A hálózat már most is több mint 26000 kijelölt területet foglal magában Unió-szerte. 
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1.2.4. Környezeti egészség 

Az Európai Unió az elmúlt évtizedek során átfogó környezetvédelmi szabályozást dolgozott 

ki. Az uniós jog számos területet szabályoz, köztük a zajvédelmet, a ritka fajok oltalmát, 

a természetes fürdővizek tisztaságát, illetve a környezeti katasztrófákra válaszul hozott szük-

ségintézkedéseket, csak néhány példát említve. A szabályozás elsődleges célja az, hogy egés-

zségügyi szempontok alapján előírásokat határozzon meg a szennyező anyagok vonatkozásá-

ban. A jogszabályok értelmében a tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük, milyen mennyi-

ségben jut több különböző szennyező anyag a környezetbe, és intézkedniük kell, ha a mért 

szintek meghaladják a biztonsági határértékeket. 

Az ezen a területen tett uniós erőfeszítések sorában az egyik legutóbbi az volt, amikor 2008-

ban az EU kötelező érvényű határértékeket állapított meg a (PM2,5 néven is ismert) finom 

por vonatkozásában. Ezek a személy- és haszongépjárművek által a légkörbe juttatott mik-

roszkopikus részecskék légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak. Az új szabályozás értel-

mében, mely 2011-ben lép életbe, az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 2020-ra 

a városokban a finom por tekintetében az expozíció átlagosan 20%-kal csökkenjen (a 2010-es 

szinthez képest). 

1.2.5. Fenntartható fejlődés 

Az uniós szakpolitikák egyik legfontosabb célkitűzését hosszú ideje a fenntartható fejlődés 

biztosítása jelenti. Az EU vezetői 2001-ben indítottak útnak első ízben fenntartható fejlesztés-

re irányuló stratégiát, melyet 2006-ban korszerűsítettek. A felülvizsgálat célja a hiányosságok 

orvoslása mellett az volt, hogy az aktualizált stratégia képes legyen számot vetni az időközben 

jelentkező új kihívásokkal. 

A felülvizsgált terv, mely szorosan összefügg az energia- és a klímapolitikával, hangsúlyozza: 

az oktatás, a kutatás és a közfinanszírozás rendkívül fontos a fenntartható termelési és fo-

gyasztási szokások kialakítása szempontjából. 

Az első stratégia kidolgozása és felülvizsgálata óta komoly szakpolitikai erőfeszítésekre ke-

rült sor. Most a hangsúly a szakpolitikai elképzelések gyakorlati megvalósításán van. 2009-

ben az Európai Bizottság intézkedéscsomagot terjesztett elő. Az ebben foglalt javaslatok 

a környezetbarát termékek térnyerését hivatottak elősegíteni. Példaként említhetők a mosógé-

peken, hűtőgépeken feltüntetett energiahatékonysági címkék. (3) 

1.3. A műszaki környezetvédelem alapjai 

A műszaki környezetvédelem alapjainak megismeréséhez célszerű meghatározni mit is értünk 

a műszaki környezetvédelem definíciója alatt. A legcélszerűbb a vonatkozó felsőfokú műsza-

ki szakképzésből meríteni, ahol jelen pillanatban már folyik műszaki környezetipari szakmér-

nök képzés. Az egyik ilyen folyamatban levő képzés célrendszere az alábbiakat mondja az ott 

folyó képzés céljairól: „A képzés célja olyan korszerű, ökológiai, műszaki, környezetirányítá-

si ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, illetve potenciá-

lis környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve 
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csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai 

megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére.” (4) 

Ugyanitt a megszerzett szakképzettség gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolatban a képzési 

forma többek között a következő kompetenciák megszerzését garantálja: 

„A szakmérnöki szakon végzettek alkalmasak 

- vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák tervezésére és irányítására, 

- levegőtisztaság-védelmi technológiák tervezésére és működtetésére, 

- kommunális és veszélyes hulladékok kezelési technológiáinak tervezésére és irányítására, 

- környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) tervezésére, kivá-

lasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra, 

- talajvédelmi technológiák tervezésére és irányítására, 

- környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére, 

- környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok irányítására, elkészítésére, 

- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó 

technikák felhasználására…” (4) 
 

A járművek teljes életciklusával kapcsolatos műszaki környezetvédelmi lépések az alábbiakra 

terjednek ki: 

- a járművek gyártása során fellépő, a talajra, élővizekre, a környezeti levegőre hatást ki-

fejtő tevékenységek környezeti hatásainak csökkentése; 

- a gyártási hulladékok képződésének minimalizálása; 

- a járművek üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, szervizelésével kapcsolatban 

felmerülő káros környezeti hatások minimalizálására irányuló lépések; 

- az életciklusuk végére ért, elhasználódott gépjárművek újrahasznosításából adódó kör-

nyezeti károkozások mérséklése. 
 

A gyakorlatban előforduló legfontosabb műszaki környezetvédelmi eszközök a járművek tel-

jes életciklus alatti környezeti hatásainak csökkentésére: 

- környezettudatos (hulladék- és emisszió-kibocsátás szempontjából optimalizált) alap-

anyag- és késztermék előállítás; 

- a már a tervezőasztalon megkezdett újrahasznosítás alapelveinek gyártás során történő 

figyelembe vétele (gyártási hulladékok mennyiségének csökkentése, újrahasznosítható 

anyagok alkalmazása, a hagyományos hulladékkezelési technológiák korlátainak terve-

zéskori figyelembe vétele…); 

- a gépjárművek zaj-, rezgés-, tüzelőanyag-fogyasztás-, károsanyag-kibocsátás, valamint 

üzemeltetési-, karbantartási-, javítási hulladékmennyiségeinek csökkentése; 

- az elhasznált gépjárművekben levő szerkezeti anyagok mind teljesebb körű visszaforga-

tása, az anyagában történő hasznosítás arányainak növelése, ennek megfelelően 

a hagyományos shredderezéses technológia korszerűsítése.   
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1.4. A környezetvédelem szakágazatainak bemutatása és azok 

technológiai kérdései 

A környezetvédelem szakágazatainak átfogó szemléltetésére legjobb példaként szolgál a kör-

nyezetvédelem szakterületéért felelős mindenkori vezető (korábban miniszter, ma szakállam-

titkár) feladat- és hatáskörét összefoglaló Kormányrendelet leírása. 

Ennek megfelelően az illetékes szakágazati vezető a környezet védelmének szakterületi irá-

nyítása körében a környezeti elemek védelme, illetőleg az elemeket veszélyeztető tényezők 

károsító hatása elleni védelem érdekében az alábbi szakterületeken lép fel, többek között 

az alábbi feladatköröket betöltve (csak a járművek teljes életciklusával összefüggő szignifi-

káns pontokat kiemelve a felsorolásból): 

 

a) a levegőtisztaság-védelem tekintetében: 

aa) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a helyhez kötött és a mozgó 

légszennyező források kibocsátási határértékeit (emisszió), valamint a légszennyezett-

ségi (immisszió) határértékeket, 

ab) kidolgozza a légszennyezettség továbbterjedésével kapcsolatos vizsgálatok, mérések, 

elemzések értékelésének rendjét, 

ac) meghatározza a védelem szabályait és követelményeit, irányítja a levegőtisztaság-

védelmi tevékenységet, 

ad) létesíti és működteti a helyhez kötött szennyező-források tekintetében a hatósági 

emisszió mérőhálózatot, valamint a légszennyezettségi, (levegőminőségi) mérőrend-

szereket (mérőhálózatokat) az érintett miniszterekkel egyetértésben; 

 

b) fellép a felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségének és minőségének védelme tekinte-

tében: 

… 

bd) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a vizeket terhelő kibocsátások 

és igénybevételek határértékeit, továbbá a vizek állapotára vonatkozó határértékeket, 

be) kidolgozza a vizek védelmére irányuló szabályozást és követelményrendszert, 

bf) meghatározza a rendkívüli vízszennyezésekkel összefüggő, a vizeket, illetve a környe-

zetet érő károk elhárítási feladatait, irányítja azok végrehajtását, és megállapítja a víz-

károk elhárításának környezetvédelmi követelményeit, 

… 

bh) kidolgozza, irányítja és figyelemmel kíséri a vizeket veszélyeztető, szennyező, károsí-

tó tevékenységek szennyezés-csökkentési intézkedési programját, 

 

c) fellép a föld védelme érdekében a talajvédelem tekintetében: 

ca) irányítja - a külön jogszabályban meghatározott termőföldvédelem kivételével - a föld-

területek általános talajvédelmi követelményrendszerének meghatározását, 
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cb) meghatározza a termőföldnek nem minősülő földterületek talajvédelmi követelménye-

it, és gondoskodik azok betartásáról, 

… 

cd) meghatározza – a földművelésügyi és vidékfejlesztési feladatok ellátásáért felelős mi-

niszterrel közösen – az Országos Talajvédelmi Stratégiát, és gondoskodik az abban 

meghatározott feladatok teljesítéséről, 

 

d) az ásványvagyon-gazdálkodás körében: 

da) közreműködik az ásványvagyon-gazdálkodási tevékenységek irányításában, 

… 

dc) érvényesíti a környezet, a természet védelmére, valamint a vízgazdálkodásra vonatko-

zó követelményeket az ásványvagyon-gazdálkodás során, 

 

e) a zaj- és rezgés elleni védelem körében: 

ea) meghatározza az emberi környezetre káros, illetve veszélyes zaj- és rezgés-kibocsátási 

határértékek megállapítási rendjét, a védelem szabályait és követelményeit, irányítja 

a zaj- és rezgésvédelmi tevékenységet, 

eb) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen – a káros zaj- és rezgéskibocsátó 

forrásokra vonatkozó kibocsátási (emissziós) határértékeket, valamint a zaj- és rezgés-

kibocsátási határértékek megállapításának, továbbá a mérés és ellenőrzés szabályait, 

ec) megállapítja a zaj- és rezgésterhelési (immissziós) határértékeket; 

 

f) a hulladékgazdálkodás körében: 

fa) meghatározza a hulladékok hasznosításának és ártalmatlanításának szakmai szabályait 

és környezetvédelmi követelményeit, 

fb) irányítja a hulladékok káros környezeti hatásai elleni védelemre irányuló, valamint 

a hulladékgazdálkodási tevékenységeket, 

fc) közreműködik a hulladékkeletkezés megelőzésében, csökkentésében, a hulladékhasz-

nosítás, másodnyersanyag-hasznosítás szervezésében; 

 

g) a környezet radioaktív sugárzás elleni védelme körében közreműködik a környezet radio-

aktív szennyezés elleni védelmével kapcsolatos követelmények meghatározásában, a vé-

delmi feladatok ellátásában; 

 

h) a környezetbiztonság körében: 

ha) meghatározza a környezeti elemek szennyezés elleni védelmével összefüggő követel-

ményeket, a környezetet érő károk elhárítására irányuló feladatokat, irányítja, illetve 

közreműködik azok végrehajtásában, 

hb) irányítja a potenciális környezeti veszélyforrások felmérését. (5) 
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Mindezek alapján a jármű teljes életciklusával kapcsolatos technológiai kérdések is elsődlege-

sen a jármű gyártása, üzemeltetése és elhasználódás utáni újrahasznosítása során keletkező 

környezeti károkozások mérhetővé tételével, a kedvezőtlen hatások csökkentésére irányuló 

lépések előírásával és ezek gyakorlati betartásának ellenőrizhetővé tételével kapcsolatosak. 

A járművek gyártása során bekövetkező hatások csökkentése elsődlegesen az alapanyag-

gyártókra és főegység-, alkatrész előállítókra vonatkozó környezetvédelmi szabályok betartá-

sán keresztül valósítható meg. Ezt figyelembe véve igazán objektív, az egyes járművek előál-

lításával összefüggésben felállítható környezetvédelmi rangsor nehezen állapítható meg, csak 

annyi mondható el általánosságban, hogy a nagyobb tömegű, nagyobb lökettérfogatú belső 

égésű motorral szerelt, több kiegészítő aggregátot tartalmazó járműegyedek előállítása a na-

gyobb mennyiségű szerkezeti anyagfelhasználáson és a több technológiai lépésen keresztül 

terheli jobban  a környezetet, ezen felül a nagyobb mozgatandó tömeg miatt a működtetési 

szakaszban is nagyobb tüzelőanyag-fogyasztást és ezzel együtt károsanyag-kibocsátást (első-

sorban CO2-emissziót) eredményez majd. Mindazonáltal az elmúlt időszakban egyre divato-

sabbá vált az összetett műszaki termékek (így a gépjárművek) teljes életciklusára vonatkozó 

mérlegek készítése, az ún. Life-Cycle-Assesment (LCA) analízisek (életciklus elemzések) 

összeállítása. A divaton túl itt természetesen egyre inkább a környezettudatos vásárló kiszol-

gálása is cél, egyre több fogyasztót érdekel ugyanis, hogy az általa választott használati esz-

köz célszerűségén, az általa nyújtott kényelmi és balesetvédelmi funkciókon felül mennyiben 

terheli a környezetet gyártása, működtetése, illetve elhasználódás utáni újrahasznosítása so-

rán. Ezek az LCA-elemzések segítettek először rávilágítani az átlagember számára azokra 

a tényekre, amelyek az elektromos autók biztató üzemeltetési emisszióinak árnyoldalaként 

mindig is fennálltak. Ha ugyanis olyan elektromos autókkal közlekedünk, amelyekhez a vil-

lamos energiát korszerűtlen széntüzelésű erőművek szolgáltatják, akkor ezek ugyan lokálisan 

(pl. egy-egy város belterületén) esetleg kisebb (vagy zérus) emissziót eredményeznek, 

az erőművek környezetében élők napi terhelése azonban jelentősen megnövekedhet emiatt. 

Ma már a környezeti ártalmak nem korlátozódnak csak és kizárólag a termelés helyszínére, 

azok sajnos „nemzetközivé váltak” és immáron valamennyi földrészen kifejtik hatásukat. 

Elegendő csak az üvegházhatás összefüggéseiben a sarki jégsapkák olvadására, az intenzí-

vebbé váló hurrikántevékenységre, az egyes helyeken megjelenő óriási szárazságra, másutt 

pusztító mértékű csapadékra, vagy az immáron egész földrészek életét befolyásoló árvizekre 

(lásd 2011. év eleji ausztrál árvizek) gondolni. Mindezek teljes mértékben átalakítják a Biosz-

férát, az emberiség így egyre távolabb kerül attól a ponttól, ahol még érdemi lépéseket tehetne 

a folyamatok visszafordítása, rendezése érdekében. Túlléptünk-e már a kritikus ponton, visz-

szafordíthatóak-e az eddig bekövetkezett változások? Azzal áltatjuk magunkat igen és erre 

hajlamosak vagyunk mindenféle részben áltudományos magyarázatokkal is szolgálni önnön 

megnyugtatásunkra. Mindazonáltal egy valami bizonyosnak tűnik, ahhoz, hogy a jövő nem-

zedékei is élvezhessék Földünk – addigra még – megmaradt értékeit, ahhoz az egyén, a kö-

zösségek, az egyes társadalmak, a földrészek és a teljes emberiség környezettudatos szemlé-

letmódjára, a mai fogyasztói kultúra gyökeres átalakítására van szükség. 
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1.5. A szakterületek gazdasági és jogi szabályozóinak alakulása, különös 

tekintettel az ország Európai Uniós tagságára 

Magyarország és az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása egy adott időszakig egy-

más mellett haladva alakult ki, az ország általában követte az európai és nemzetközi trende-

ket, természetesen az ország mindenkori gazdasági, társadalmi kötöttségeit figyelembe véve. 

A Varsói Szerződés és a szocialista blokk tagjaként Magyarországon sok esetben figyelmen 

kívül hagyták a célszerűség és ésszerűség követelményeit, ebből kifolyólag lettünk a vas- és 

az acél országa, próbáltuk fenntartani az egyre gazdaságtalanabb bányászatot, nehéz- és ve-

gyipart, szolgáltuk ki a többi szocialista országot, elsősorban a Szovjetuniót. Erre az időszakra 

– az 1950-től az 1989-es rendszerváltozásig bekövetkező időpontig – számos súlyos környe-

zetkárosítás jutott, talán elegendő a ma is aktuális vörösiszap-lerakók létrejöttére, a Bakony 

karsztvíz-készlete egy jelentős részének a titántartalmú alumínium bányászatának biztosítása 

(és annak a szovjet hadi ipar részére történő átadása) érdekében Dunába történő átemelésére, 

vagy a nehézipari üzemek által okozott maradandó negatív hatásokra gondolni. 

Az 1989-es rendszerváltással és az ország demokratikus átmenetével kapcsolatban végbement 

a gazdasági, társadalmi átmenet, amely magával hozta a fenntarthatatlan nehézipar leépülését 

(ezáltal némileg fellélegezhettünk, legalább is emisszió-kibocsátási oldalról mindenképpen) 

és az elsősorban exportvezérelt szolgáltató és feldolgozó ipar kialakulását. Ennek húzóágaza-

tai az autóipar, az elektronikai szektor és annak beszállítói lettek, eltűnt viszont szinte teljes 

egészében a könnyűipar, a textil-, konfekció- és bőripart szinte teljes egészében kiszorították a 

munkabér alapon verhetetlennek bizonyuló távol-keleti vetélytársak. A mezőgazdaság 

a korábbi szocialista TSZ-modellről egyéni gazdálkodók igen nagyszámú – és önmagában a 

kis hozzáadott értékkel bíró tömegtermelésben általában életképtelennek bizonyuló – elemi 

közösségeivé alakult, amelynek versenyképességi hátrányai ma már nyilvánvalónak tűnnek. 

A XXI. század második évtizedének kezdetén valamennyi gazdasági ágazat keresi a helyét 

a világgazdaság térképén, ami bizonyosan látható, hogy Magyarország tisztán munkabér ala-

pon immár nem alkalmas versenyképes termelésre szinte egyetlen ágazatban sem. Megoldást 

kínálhatnak viszont mind a foglalkoztatási, mind a gazdasági kihívásokra a munkavállalók 

nagy tömegeit alkalmazni képes kis- és közepes méretű vállalkozások (az ún. KKV-szektor), 

ha és amennyiben innovatív képességeiket és K+F kapacitásaikat kialakítva, megnövelve ké-

pessé tesszük őket a magasabb hozzáadott értéket megtestesítő termelési mód kialakítására, 

bevezetésére. Ez ma Magyarországon egy a második beszállítói szint alatt levő, magyar tulaj-

donú kis- és közepes vállalkozás esetében azt jelenti, hogy ennek a vállalkozásnak immáron 

nem lesz elegendő egy részére átadott gyártási dokumentációból tömegterméket előállítania, 

ezt még a bekalkulált nagy szállítási távolságból is olcsóbban végzi el egy távol-keleti beszál-

lító. Ma már olyan beszállítóra van szükség, aki képes a neki szóban, megbeszélések, egyezte-

tések keretében elmondott információk alapján önállóan specifikálni az adott alkatrészt, elké-

szíteni annak gyártási dokumentációját (magyarán megtervezni, az A-, B-, C-mintákat elké-

szíteni, szükség esetén letesztel(tet)ni, a jóváhagyást elvégeztetni) és azt versenyképes áron 

legyártva és az igényelt egyre magasabb minőségi kritériumokat teljesítve határidőre eljuttatni 

megrendelőjének. Ennek feltétele az innovatív munkaerő növekvő mértékű alkalmazása, eh-

hez tanult, kiművelt emberfőkre (mérnökökre, üzemmérnökökre, technikusokra) van szükség. 

És ehhez a kiműveltséghez egyre inkább hozzáértendő a környezettudatos gondolkodás is… 
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Az ország 2004. április 1-jével bekövetkezett EU-csatlakozásáig a hazai jogrendbe át kellett 

emelni az EU valamennyi élő környezetvédelmi szabályozását is, ezt néhány derogációs 

(csúsztatott határidővel bevezetett) eljárástól eltekintve Magyarország meg is tette. Ettől 

kezdve az ország környezetvédelmi jogrendjét tekintve az EU részeként, annak szabályrend-

szerét követve működik. 

1.6. A környezetvédelmi szabályozás rendszere Magyarországon 

Az országok többségében a legmagasabb szintű jogi intézmény az alkotmány. A Magyar Köz-

társaság 2012. január 1-jén hatályba lépő új alkotmányának Szabadság és felelősség fejezet 

XXI. cikk (1) francia bekezdése kimondja, hogy „Magyarország elismeri és érvényesíti min-

denki jogát az egészséges környezethez.”. A (2) francia bekezdés szerint „Aki a környezetben 

kárt okoz, köteles azt – törvényben meghatározottak szerint – helyreállítani vagy a helyreállí-

tás költségét viselni.”. A (3) francia bekezdés pedig kijelenti, hogy „Elhelyezés céljából tilos 

Magyarország területére szennyező hulladékot behozni.” 

Az alkotmányt követő legmagasabb szintű környezetvédelmi jogszabályunk az 1995. évi LIII. 

törvény a környezet védelmének általános szabályairól, vagy röviden, ahogy emlegetni szok-

ták: a környezetvédelmi törvény. A jogszabály általános szinten fogalmazza meg mind a ter-

mészetes személyes, mind a jogi személyiségek és intézményrendszerek általános jogait és 

kötelezettségeit élhető és megóvandó környezetet illetően. Meghatározza az egyes környezeti 

elemek lényeges jellemzőit, valamint megadja azokat a legfontosabb fogalmakat, amelyek 

alkalmazására aztán a többi, a törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály épül. 

A legfontosabb ilyen alapfogalmak: 

- környezethasználat – az emberiség (és beleértendően a bioszféra) egyedei által a kör-

nyezet elemeinek igénybe vétele élettevékenysége során. Önmagában a környezet sem-

miféle érdemi szennyezését vagy károsítását nem jelenti. 

- környezetterhelés – az emberiség (és beleértendően a bioszféra) egyedei által élettevé-

kenységük során a környezet elemeibe történő különféle – szennyező és nem szennyező 

– anyagok kibocsátása (emittálása). Önmagában a környezet semmiféle érdemi szeny-

nyezését vagy károsítását nem jelenti. 

- környezetszennyezés – az emberiség (és beleértendően a bioszféra) egyedei által élette-

vékenységük során a környezet elemeibe történő különféle szennyező anyagok kibocsá-

tása (emittálása) olyan mennyiségben, amely az egyes, emissziós határértékekre vonat-

kozó jogszabályokban előírt megengedhető határértékeket meghaladják. 

- környezetkárosítás – a környezetszennyezés olyan mértéke, amely az élő vagy az élette-

len környezetben többnyire vissza nem fordítható elváltozásokat, károkat, esetleg kör-

nyezeti katasztrófákat hoz létre. 

Az egyes környezeti elemekre vonatkozóan külön jogszabályok vannak érvényben. (1)  
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1.7. Az Európai Unió környezetvédelmi politikájának fejlődése 

Az Európai Uniót az Európai Közösségek 12 tagállama a Maastrichti Szerződéssel hozta létre. 

A Maastrichti Szerződés (1992. február 7-én írták alá és 1993. november 1-jén lépett hatály-

ba) az európai integrációt egységes intézményi keretekbe foglalva ráépül az Európai Közös-

ségre. „Az Európai Uniónak tehát nincs külön környezeti politikája, e terminológia alatt az 

Európai (Gazdasági) Közösség keretében létrehozott környezeti politika értendő, …” (6) 

A közösségi környezeti politika fejlődésének főbb állomásait az alábbi áttekintő táblázat tar-

talmazza. 

 

Időpont A szabályozás jellege, célja Jogforrás 

1957 Római Szerződés: nincsenek környezeti politikára 

vonatkozó rendelkezések, környezetvédelmi ha-

táskörök, de még utalás sincs a környezetvédelem-

re 

Római Szerződés (EGK): 

2., 100., 235. szakasz 

1972 EK Csúcskonferencia: megfogalmazzák a környe-

zeti kérdésekben való együttműködés szükséges-

ségét 

 

1973 EK Első Környezeti Akcióprogramja (1973-

1976): támogatja az egyéni kezdeményezéseket, 

de még nincs egységes környezetvédelmi koncep-

ció és politika: célok, alapelvek megfogalmazása 

 

1976 EK Második Környezeti Akcióprogramja (1977-

1981): az első akcióprogramhoz hasonló célokat 

fogalmaz meg 

 

1981 Bizottság átszervezése: a környezetvédelem a III. 

Ipari Főigazgatóságtól átkerül a XI. Környezet- és 

Fogyasztóvédelmi, Nukleáris Biztonsági Főigaz-

gatósághoz 

 

1982 EK Harmadik Környezeti Akcióprogramja (1982-

1986): elsőként említi a megelőzést, mint a kör-

nyezetvédelem egyik lényegi alapelvét 

 

1985 Európai Bíróság döntése, amely a környezetvé-

delmet beemeli a Közösség lényeges céljai közé 
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Időpont A szabályozás jellege, célja Jogforrás 

1986 Egységes Európai Okmány: „Környezet” címen új 

résszel (VII.) bővíti a Szerződést, valamint jogi 

hatásköröket alkot környezetvédelmi ügyekre, így 

a környezetvédelmi politikát más politikák integ-

rált részévé teszi – ez a módosítás fordulópontnak 

tekinthető a környezetpolitika fejlődésében 

VII. cím „Környezet” be-

iktatása (EK Szerződés 

130r-t cikkek) 

1986 EK Negyedik Környezeti Akcióprogramja (1987-

1992): a környezetvédelemnek más ágazati politi-

kákba történő integrálását helyezi a középpontba 

 

1992 Maastrichti Szerződés az Európai Unióról: a fenn-

tartható fejlődést, mint az Unió alapvető célját 

fogalmazza meg, valamint több területen előremu-

tató változásokat hoz 

EK Szerződés 2. és 3. cik-

kek, XVI. cím (= 130r-t 

cikkek) 

1992 EK Ötödik Környezeti Akcióprogramja (1993-

2001): definiálja az EU fenntartható fejlődési kon-

cepcióját és a hagyományos jogi szabályozási esz-

közökön túl a piac orientált, gazdasági eszközök 

alkalmazását kívánja előmozdítani  

 

1994 Európai Környezetvédelmi Ügynökség felállítása, 

székhelye: Koppenhága, funkciója: információs és 

kutatási központ 

 

1997 Amszterdami Szerződés: megerősíti a fenntartha-

tósági alapelvet, javítja a döntéshozatali mecha-

nizmust, valamint a környezet magas szintű vé-

delmét beemeli az Unió prioritásai közé 

EU Szerződés 2. cikk, EK 

Szerződés 2., 3. és 6. cik-

kek, XIX. cím (=174-176 

cikkek) 

2001 EK Hatodik Környezeti Akcióprogramja (2002-

2012) – címe: „2010: Jövőnk és Választásunk” – 4 

kiemelt terület: klímaváltozás, természet és 

biodiverzitás, környezet és egészségügy, valamint 

a természetes erőforrásokkal és a hulladékkal való 

gazdálkodás (7) 

 

1.1. táblázat Az Európai Közösség környezetpolitikai szabályozásának fejlődése 
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1.7.1. Az EU környezetvédelmi politikájának alapelvei  

Az Első Környezeti Akcióprogram által megfogalmazott alapelvek a mai napig alapjai a kö-

zösségi környezetpolitikának. Közülük a legfontosabbak a Római Szerződés környezeti feje-

zetébe is bekerültek, majd részben módosításra kerültek, részben újak is csatlakoztak hozzá-

juk, mindenesetre szerződéses helyük miatt ezen elvek már jogi kötelező erővel is bírnak. (8) 

Az alapelvek elsődleges célja, hogy iránymutatást adjanak mind a jogalkotók, mind a jogal-

kalmazók számára. 

 

• a szubszidiaritás elve  

A szubszidiaritás röviden annyit jelent, hogy az EU csak akkor cselekszik, ha hatékonyabb, 

mint a tagállam, vagyis ez a cselekvés optimális szintjét meghatározó eszköz.  

„Azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, a szubszidiaritás 

elvének megfelelően a Közösség csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett intéz-

kedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a tervezett intézke-

dés terjedelme vagy hatása miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók.” (EK Szer-

ződés 5. cikk)  

 

• a szennyezés, illetve a környezeti ártalmak megelőzésének elve  

Szennyezés forrásánál történő fellépés előnyben részesítését jelenti az ún. csővégi megoldá-

sokkal szemben.  

 

• az elővigyázatosság elve  

Biztosítani kell a környezet, az élővilág és az emberi egészség védelemének magas szintjét 

abban az esetben is, ha még csak a károsodás veszélye áll fenn és lehetséges az esetleges ké-

sőbbi környezeti ártalmak bekövetkezése.  

 

• a szennyező fizet elve  

A felelősségi eszközök minél komplexebb módon történő alkalmazását jelenti annak érdeké-

ben, hogy a környezet terhelőjének, szennyezőjének a lehető legteljesebb mértékű helytállása 

megvalósuljon.  

 

• a fenntartható fejlődés elve  

A jelen generáció szükségleteinek kielégítése olyan szinten kell, hogy történjen, amely lehe-

tővé teszi a jövő generáció szükségleteinek azonos szinten történő biztosítását. 

A fenntarthatóságnak megkülönböztetik a környezeti, gazdasági, szociális és intézményi di-

menzióit.  

 

• az integráció elve  

A környezetpolitikának más szektor politikáiban is érvényesülnie kell.  
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„A környezetvédelmi követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására 

tekintettel – be kell illeszteni a 3. cikkben említett közösségi politikák és tevékenységek meg-

határozásába és végrehajtásába.” (EK Szerződés 6. cikk) (9) 

1.7.2 Általános szabályok az EU környezetvédelmi szabályozásában 

Az EU környezetvédelmi szabályozása napjainkban több mint 300 jogi aktust foglal magába 

rendeletek, irányelvek (= direktívák), határozatok és ajánlások formájában.  

Az EU környezetvédelmi jogalkotása kiterjed:  

- termékekre, úgymint gépjárművek kibocsátásának ellenőrzése, fogyasztói termékekben 

megtalálható veszélyes anyagok ellenőrzése, építési eszközök zajszennyezésének elle-

nőrzése, veszélyes kémiai anyagok és eljárások ellenőrzése stb.  

- tevékenységekre, amelyek a környezetre vagy az emberi egészségre hatással vannak: 

ipari üzemek, építkezések, hulladékkezelés, természetvédelem, biodiverzitás megőrzése 

stb.  

- a környezet minőségének védelmére, úgymint levegőbe, vízbe, talajba kerülő veszélyes 

anyagok ellenőrzése, természetes erőforrások és a biodiverzitás megőrzése.  

- eljárásokra és eljárási jogokra, úgymint a környezeti hatásvizsgálat, információkhoz va-

ló hozzáférés és közösségi részvétel.  
 

Az Unió környezetvédelmi jogalkotásában az irányelvek fordulnak elő a legnagyobb szám-

ban. Abban az esetben azonban, ha az Unió rendelettel (lásd. EMAS, Ökocímke) vagy határo-

zattal szabályoz, akkor ezek a nemzeti jogba való átültetés nélkül is hatályosak a Tagállamok-

ban (9). 

A szabályozás módszertana a környezetszennyezéssel járó tevékenységekre vonatkozó jog-

szabályok és a közigazgatási határozatok kikényszerítésére épül. A környezetminőségi határ-

értékek a kibocsátások megengedhető és elfogadható szintjét határozzák meg büntetések és 

bírságok kilátásba helyezésével a túllépések esetére ("Parancs és Ellenőrzés" szemlélet). 

A hagyományos szabályozás mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az ún. piaci szabályozó 

eszközök is. A „szennyező fizet” elvén keresztül biztosítani kívánják, hogy a környezetvé-

delmi kiadásokat elsősorban a környezethasználók fedezzék azáltal, hogy ezeket a költségeket 

a piaci tényezőkkel együtt számba veszik. 

Az egyik legfontosabb környezetvédelmi szektor, a hulladékgazdálkodás területén a hulladék 

mennyiségének folyamatos növekedése az egyik legnehezebb probléma, amellyel az EU-nak 

szembe kell néznie. Az emberek által a kommunális hulladékban vagy lomtalanítás során ki-

dobott termék égetőkbe vagy lerakókba kerül (összesen 67%). A keletkező hulladék mennyi-

ségének csökkentése, valamint az újrahasznosítás növelése érdekében ezért komoly erőfeszí-

tésekre van szükség, 2000-től 2010-ig 20%-kal, majd 2050-ig 50%-kal kívánja csökkenteni 

a „végleges lerakásra” kerülő hulladék mennyiségét az EU, különös hangsúlyt helyezve 

a veszélyes hulladékokra. Ez utóbbi célkitűzések teljesítése érdekében az EU közösségi hulla-

dékgazdálkodási politikája három kiegészítő stratégiával bővült az elmúlt években: 

 

•  a termékek tervezésének, gyártásának javítása útján a keletkező hulladék mennyiségé-

nek csökkentése,  



26 KÖRNYEZETVÉDELEM 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

•  a hulladék újrahasznosításának és újrafelhasználásának ösztönzése,  

•  a hulladékégetők által okozott levegőszennyezés csökkentése.  

 

Sajnos az újrafelhasználás ösztönzésében nem sikerült eddig sok eredményt elérni, különösen 

az újrahasznosításra visszanyert anyagokból készült piacképes termékek területén. 

A teljesség igénye nélkül az egyes főbb alap hulladékkezelési jogszabályok: 

- Keretirányelvek a hulladékokról: 75/442/EGK irányelv a hulladékokról; 91/689/EGK 

irányelv a veszélyes hulladékokról; 

- 89/369/EGK és 89/429/EGK irányelv az új és már működő kommunális hulladékégetők 

légszennyezéséről; 

- 94/67/EK irányelv a veszélyes hulladék égetőkről;  

- 1999/31/EK irányelv a hulladéklerakókról;  

- 259/93/EGK rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé 

történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről. 
 

Néhány különleges hulladékra vonatkozó európai szabályozás: 

- Csomagolás és a csomagolási hulladékok: a 94/62/EK irányelv;  

- Fáradtolajok ártalmatlanítása: a 75/439/EGK irányelv;  

- a Tanács 1991.03.18-i 91/157/EGK irányelve az egyes veszélyes anyagokat tartalmazó 

szárazelemekről és akkumulátorokról;  

- az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve az elhasználódott járművekről;  

- az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 27-i 2002/96/EK irányelve az elektro-

mos és elektronikus berendezések hulladékairól és 2002/95/EK irányelve egyes veszé-

lyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korláto-

zásáról; 
 

Néhány, elsődlegesen a járművek levegőszennyezésére vonatkozó alaprendelet: 

- A Tanács 1996. szeptember 27-i 96/62/EK Irányelve a környezeti levegő minőségének 

vizsgálatáról és kezeléséről;  

- A Tanács 1999. április 22-i 1999/30/EK irányelve a környezeti levegőben lévő kén-

dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, porra és ólomra vonatkozó határérté-

kekről;  

- Az Európai Parlament és a Tanács 2000. november 16-i 2000/69/EK Irányelve a kör-

nyezeti levegőben található benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekről;  

- A Tanács 1970. március 20-i 70/220/EGK irányelve a gépjárművek külső gyújtású mo-

torjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről;  

- A Tanács 1987. december 3-i 88/77/EGK irányelve a járművekben használt dízelmo-

torok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről (9). 
 

Természetesen ezek az EU-s alaprendeletek a 2004. évi csatlakozásunk óta kötelező érvényű-

ek Magyarországon is, minden egyes jogszabálynak megvan a magyar jogrendben implemen-
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tált megfelelője is. Általános vezérlőelvként elmondható, hogy az egyes Tagállamok, így ha-

zánk is, indokolt esetben alkalmazhat szigorúbb elvárásokat az EU-s szabályoknál, azonban 

az alaprendeletek minimum-elvárásai kötelező érvényűek mindenki számára. 

1.8 Nemzetközi és hazai gazdasági ösztönzők, szabályozók 

Ma Magyarországon jellemzően az EU-s társfinanszírozású forrásokból lehet érdemi támoga-

tásokat elnyerni hazai környezetvédelmi beruházásokra, innovációkra, fejlesztésekre. 

Az Európai Unió aktuális költségvetési periódusához (2007−2013) az Új Magyarország Fej-

lesztési Terv (ÚMFT) tartalmaz 15 operatív programot, amelyek közül a környezetvédelmi 

célokat a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) tartalmazza. A KEOP hétéves ke-

rete 4,9 milliárd EUR, mely támogatást jelent környezetvédelmi, természetvédelmi, energeti-

kai és technikai segítségnyújtási célokra. 

 

A KEOP célrendszere 3 fő elemet emel ki: 

- az életminőség javítása a szennyezések csökkentésével; 

- értékvédelem és megőrzés; 

- megelőzés, takarékosság, hatékonyság. 
 

Az ÚMFT szerepét 2011. januártól kezdve kiegészíti az Új Széchenyi Terv, amelynek II. pil-

lére, a Megújuló Magyarország fejezet rendelkezik az elkövetkező időszak prioritásairól.  

 

Ezek a prioritások: 

- energetika a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés szolgálatában; 

- ellátásbiztonság és a forrásdiverzifikáció növelése; 

- az energiaimport-függőség csökkentése; 

- a megújuló energia előállítás és felhasználás kiemelt ösztönzése; 

- klímaváltozás, mitigáció és adaptáció; 

- atomenergia; 

- az energetikáért felelős kormányzati intézményrendszer és eszközrendszer felülvizsgá-

lata. 
 

A Zöld Gazdaság eszközrendszerének elemeiként az Energiahatékonyság – Energiatakarékos-

ság – Energiaracionalizálás alapelveket tekinti. A megújuló energiaforrások közül legfonto-

sabbnak a mezőgazdasági bioenergiát, a szilárd biomasszát, a bio-üzemanyagokat, a biogázt, 

a geotermikus és termálenergiát, a nap- és szélenergiát tekinti. A pillér igen fontos szerepet 

tulajdonít a zöld foglalkoztatásnak, a K+F-nek, az oktatás-képzésnek, valamint egy Zöld Fej-

lesztési Bank létrehozásának. 

Mint látható a Megújuló Magyarország pillér elsődlegesen az energetika oldaláról közelíti 

meg a környezetvédelem kérdéseit, azonban a közlekedési relevanciájú kérdések elsődlegesen 

a VII. pillér, a Közlekedés-Tranzitgazdaság fejezetben jelennek meg. Ennek környezetvéde-

lem és energiafelhasználás fejezete elsődlegesen a gépjármű tüzelőanyagok oldaláról megmu-

tatkozó energiafüggőség alternatív energiaforrások bevonása oldaláról megvalósítható csök-

kentésére koncentrál. 
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Az Új Széchenyi Terv 2011. januártól kiírásra került pályázati rendszerei ennek megfelelően 

elsődlegesen az energiafüggőség csökkentésére irányuló új alternatív energiaforrások megje-

lenésére koncentrált.   

 

A LIFE program az Európai Unió pénzügyi eszköze a környezetvédelem finanszírozására. 

1992-ben indították el, Magyarország 2001-ben csatlakozott. A 2000−2004 közötti időszak-

ban 640 millió euró volt a költségvetése. 

A LIFE általános célja a közösségi környezetvédelmi politika és jogalkotás korszerűsítésének, 

végrehajtásának segítése. Három területen nyújt támogatást: 

 

1.  természetvédelem: a természetes élőhelyek, a vadon élő flóra és fauna megőrzését szol-

gáló tevékenységekkel kapcsolatos pályázatok (47%-a a rendelkezésre álló keretnek); 

2.  környezetvédelem: a gazdasági tevékenységekhez és helyi hatóságokhoz kapcsolódó 

innovatív demonstrációs projekteket, valamint a közösségi törvényhozást és politikákat 

támogató előkészítő tevékenységeket támogat (47%); 

3.  harmadik országok támogatása: a Földközi- és a Balti-tengerrel határos harmadik orszá-

gok részére adott technikai segítségnyújtást jelenti (6%). 

 

A LIFE programban részt vehet minden természetes vagy az Európai Unióban alapított jogi 

személy, de a LIFE támogatás kizárja egyidejűleg más EU-s pályázatból történő támogatás 

elnyerését.  

Az Európai Unió LIFE programja társfinanszírozás keretében támogatja a környezetvédelmi 

tevékenységeket (10). 

 

Potenciális környezetvédelmi jellegű tevékenységeket, fejlesztéseket (elsősorban K+F-

vonalon) támogató programok még az ÚMFT-GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program) 

vállalati K+F és innovációs pályázati kiírásai, a Svájci és a Norvég Alap finanszírozási mec-

hanizmusai, valamint az innovációs alap felhasználását felügyelő Nemzeti Innovációs Hivatal 

forrásaira vonatkozó kiírások. 
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2. A gépjárművek teljes életciklusával összefüggő 

környezetvédelmi kérdések 

2.1 A gépjárműgyártással, üzemeltetéssel és javítással összefüggő 

környezetvédelmi kérdések 

A gépjárművekkel összefüggésben beszélhetünk az egyes alapanyagok előállítása során ke-

letkező környezeti terhelésről, a járművek gyártása során létrejövő környezeti ártalmakról. 

Használatuk során a járművek a felhasznált tüzelőanyagok égéstermékeivel, a javítási, kar-

bantartási, üzemeltetési hulladékaikkal, kibocsátott rezgési- és zajemissziókkal, majd elhasz-

nálódásuk után az újrahasznosításra nem kerülő őrlési maradékaikkal szennyezhetik környe-

zetüket. 

A jogalkotóknak világszerte eltökélt szándékuk ezeket a teljes életciklusra vonatkoztatott 

emissziókat a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni. 

A mai gépjárműveket már nem csak a mozgásuk biztosításához felhasznált, ma még elsősor-

ban fosszilis tüzelőanyagokból keletkező emissziók alapján ítélik meg, hanem egyre fonto-

sabb értékelési szempont lesz a teljes életciklusra vonatkozó elemzés eredménye is. Az ilyen 

elemzéseket az angol szakirodalomban az LCA- (Life Cycle Assessment) analíziseknek neve-

zik. Az LCA-analízis önálló ISO-szabvánnyá vált, míg az elemzés maga lassan külön tudo-

mányággá válik a környezetvédelmi szempontok növekvő fontosságával. A DFE (ISO 14062) 

– Design for Environment – Környezetvédelmi Szempontoknak Megfelelő Tervezés – minő-

sítés során azt vizsgálják mennyire történt környezettudatos módon az autó tervezése és fej-

lesztése, valamint annak tényét, hogy az életciklusa végére ért jármű az újrahasznosítás szem-

pontjai szerint mennyire könnyen szétszerelhető. A DFE minősítéshez előfeltétel az is, hogy 

az autó összeszerelő üzeme megfeleljen az ISO 14001-es szabványnak – amely a környezet-

központú irányítási rendszer bevezetésének szabványa. 

Az LCA (ISO 14040) életciklus-elemzés azt vizsgálja, hogy a jármű teljes gyártási folyamata, 

annak életciklusa mekkora mértékben terheli a környezetet. A vizsgálat kiterjed a gyártás so-

rán felhasznált anyagokra, technológiákra, a tüzelőanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás 

csökkentését célzó lépésekre. Jó példák erre a jármű tömegcsökkentését célzó lépések, az új-

rahasznosított alapanyagok alkalmazása, valamint a hajtáslánc hatásfokának növelésére irá-

nyuló fejlesztések.  

A reklám- és PR-érték miatt a gyártók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a gyártóművek 

mielőbbi ISO 14001-szerinti tanúsítására, mivel ez a környezetvédelem iránti elhivatottság 

egyik fontos ismérve.   

A Mercedes-Benz S-osztálya pl. 2005-ben, a C-osztály pedig 2006-ban kapott DFE és LCA 

tanúsítványt, míg a Volkswagen Passat és a Golf 2007-től felel meg az LCA szabványnak. 

Nemcsak a járműveknek önmagukban, hanem azok tüzelőanyagainak is jelentős környezeti 

hatásuk van, így pl. több vizsgálat alapját képezték már maguk a mai fosszilis eredetű benzin, 



2. A GÉPJÁRMŰVEK ÉLETCIKLUSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEK 31 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

illetve dízel tüzelőanyagok is. Az alábbi ábra egy ilyen vizsgálat összehasonlító eredményeit 

foglalja össze. 

Az ilyen vizsgálatok fontos eredménye, hogy ez által a korábban megfogalmazott alternatív 

komponensek bekeverési hatásai is értékelhetővé válnak. 

 
2.1. ábra Üzemanyagok környezeti hatásai (1) 

2.1.1. A gépjárművek emissziós kibocsátásának csökkentési lehetőségei általában 

A gépjárművek légnemű emisszióinak mennyiségét elsődlegesen a jármű tömege (a mozga-

tandó, gyorsítandó, fékezendő jármű tehetetlensége), valamint a jármű tehetetlenségét leküzdő 

hajtáslánc, azon belül főképpen a ma leginkább alkalmazott belső égésű motor hatásfoka, tü-

zelőanyag-hatékonysága határozza meg. 

A jármű tömegét elsődlegesen a könnyűépítési elv konzekvens alkalmazásával csökkenthetik, 

mindez olyan megoldások összességét jelenti, amikor a megválasztott szerkezeti anyagok és 

gyártástechnológiák révén próbálják meg a tehetetlenség mértékét csökkenteni. 

A belső égésű motorok hatékonyság növelésére a különféle szerkezeti megoldások széles tár-

háza áll rendelkezésre.  

2.2. Járművek könnyűépítési lehetőségei 

A járművek tömegcsökkentési lehetőségei közül az egyik legegyszerűbb megoldás, ha azok-

ban csökkentjük a felhasznált szerkezeti anyagok mennyiségét. Ezt kétféle úton tehetjük meg, 

egyrészt hagyományos acél alapanyag bázison megnövelt szilárdságú anyagok és új, nagyobb 

szilárdságot eredményező gyártástechnológiák alkalmazásával (ekkor az azonos mechanikai 

tulajdonságok eléréséhez kevesebb anyag felhasználására van szükség), másrészt új, alternatív 

karosszéria- és más alkatrész anyagok kiválasztásával, ez utóbbiak közé elsődlegesen a köny-

nyűfémek (alumínium és magnézium), valamint a műanyagok tartoznak. A tiszta vas sűrűsége 

7,87 kg/dm³, a különböző öntöttvasaké 7-7,4 kg/dm³, a kovácsolt vasé 7,4-7,8 kg/dm³, míg az 

acélok sűrűsége 7,85 kg/dm³ körül van. Ezzel szemben a tiszta alumínium sűrűsége 
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2,71 kg/dm³, az alumínium ötvözeteké 2,4-2,8 kg/dm³ között mozog. A tiszta magnézium 

sűrűsége 1,74 kg/dm³, ötvözetei 1,77 kg/dm³ körül szóródnak. A műanyagok ezzel szemben 

jellemzően 0,90-1,5 kg/dm³ sűrűségűek. Az alumínium szakítószilárdsága (Rm) 40-100 MPa, 

Rugalmassági modulusa (E) 7,2 × 104 MPa, ugyanezek az értékek a vasnál 300-500, illetve 

21, a magnéziumnál 160-200 és 4,5, a műanyagoknál 20-80 továbbá 0,2-4,0. 

Mint látható az alternatív anyagok könnyebbek, mint a hagyományos vas- és acélanyagok, 

viszont mechanikai tulajdonságaik fajlagosan nem annyival rosszabbak, hogy a sűrűségarányt 

követve annyival nagyobb mennyiségű anyagot kelljen belőlük felhasználni az egységnyi 

mechanikai tulajdonságok elérése érdekében. 

Az autógyártásban a környezetbarát termék (és annak alapanyagai) az alábbi tulajdonságokkal 

jellemezhető: 

- előállításához kis primer energiafelhasználás szükséges; 

- kisebb mennyiségű termelési hulladékot eredményez az előállítása és jól átgondolt 

anyagfelhasználás jellemzi; 

- reciklált (szekunder) anyagok fokozott felhasználása; 

- kis erőhatásokat és alacsony hőmérsékleteket igénylő feldolgozási technológiák alkal-

mazása jellemzi; 

- előállítása során az egylépcsős eljárások dominálnak, a többlépcsős folyamatokkal 

szemben. 

A járműgyártók azt a célt tűzték ki és valósították meg az elmúlt 20 évben, hogy az újonnan 

gyártott autók tüzelőanyag-fogyasztását 25%-kal csökkentik. A csökkentés lehetőségeinek 

járműtechnikai megoldásait szemlélteti az alábbi táblázat. 

Járműtechnikai megoldások Az elérhető megtakarítás mértéke (%) Az innovatív  

anyagok jelentősége 
Rövid- ill. 

középtávon 

Hosszútávon 

Könnyűépítés 3-5% 10-15% ++ 

Cw-érték (légellenállás) 2% 4-6% + 

Kerék gördülési ellenállása 1-2% 3% + 

Mellékaggregátok 2% 4% 0 

Motor-/hajtóműmanagement 5% 10% 0 

Otto: Tüzelőanyag lekapcso-

lás, változtatható kompresszió, 

fojtási veszteségek 

5-10% 10% 0 

Diesel: Direktbefecs-kendezés, 

feltöltés 
5-10% 10% 0 

Motorelőmelegítés 2% 4-6% 0 

Motor/hajtóműsúrlódás 1% 2-4% + 

2.1. táblázat A tüzelőanyag-fogyasztás csökkentési lehetőségei (2) 
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A táblázatból is látható, hogy hosszútávon a könnyűépítési elv nyújtja a legnagyobb csökke-

nési potenciált. 

Jelentős, a karosszériák tömegének csökkentésével szemben ható folyamatot generál a jármű-

vek használóinak komfort és biztonság iránti fokozottan növekvő igénye. A komfort és a biz-

tonság elérése érdekében a járművekben egyre nagyobb mennyiségű elektromos és elektroni-

kus aggregát kerül beszerelésre, amely jelentősen növeli a járművek összes tömegét. Ennek 

szemléltetésére szolgál az alább, 2.2. táblázat. 
 

Évjárat Opel Kadett / Astra VW Golf 

Legkönnyebb 

verzió 

Legnehezebb 

verzió 

Legkönnyebb 

verzió 

Legnehezebb 

verzió 

1974 795 kg 835 kg 750 kg 830 kg 

1994 930 kg 1100 kg 960 kg 1150 kg 

2.2. táblázat A járművek átlagos tömegnövekedésének bemutatása (2) 

A 2.2. táblázatból jól látszik, hogy a járművek átlagos tömege annak ellenére növekedett, 

hogy a gyártók a környezetvédelmi megfontolások alapján igyekeztek járműveik tüzelőanyag-

fogyasztását csökkenteni és ennek legalapvetőbb eleméül a tömegcsökkentés szolgált volna. 

A többlettömeg legalább egyharmada az utasbiztonság, a lengés- és akusztikus komfort növe-

lésére fordítódott az elmúlt 20−25 évben. Az utasbiztonságot érintő beavatkozások elsősorban 

a karosszéria területén, míg a komfortot növelő lépések szinte valamennyi főegységet érintő 

módon valósultak meg. 

A korszerű járműgyártásban az egyes főegységekben rejlő tömegcsökkentési lehetőséget fog-

lalja össze az alábbi 2.2 ábra. 

 
2.2. ábra A jármű főegységekben rejlő tömegcsökkentési lehetőségek (2) 
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2.2.1. Hagyományos acélkarosszériák tömegcsökkentése  

A hagyományos acélanyagok sokáig vesztesnek látszottak a karosszéria-építésben, úgy tűnt 

a könnyűfémek, elsősorban az alumínium térnyerését semmi sem tudja megakadályozni. 

Mivel a könnyűfémek jelentősen megdrágítják a járművek árát és az egységnyi mechanikai 

tulajdonságokat is csak nagyobb falvastagság mellett tudják biztosítani (amely rontja a jármű 

beltéri utaskényelmi és térfogat-kihasználási lehetőségeit), ezért szükséges volt a könnyűépí-

tési elv átgondolására a hagyományos vas- és acélanyagok bázisán is. 

Ennek érdekében a 90-es évek elejétől kezdve az autógyártók a legnagyobb acélgyártókkal 

közösen új vasalapú szerkezeti anyagok és az ezekkel összefüggő gyártástechnológiák fejlesz-

tésébe fogtak. 

Az acélanyagok és a hozzájuk kapcsolódó gyártástechnológia fejlesztése során a legfontosabb 

anyagjellemzők a szemcsehatár, a folyáshatás és a nyúlás, az önkeményedési hajlam és 

a többtengelyű igénybevétellel szembeni viselkedés. 

Az acél karosszériaanyagok fejlődési trendjét szemlélteti a 2.3. ábra. 

 

2.3. ábra Acél karosszériaanyagok fejlődési trendje (2) 
 

Az acélok anyagtulajdonságai a gyártástechnológia segítségével széles határok között változ-

tathatók. A nyers karosszéria értékelésére szolgáló adatok: 

- rugalmas és plasztikus (képlékeny) horpadásállóság; 

- energiaelnyelő-képesség. 
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Anyagjellemzők: 

- rugalmassági modulus; 

- folyáshatár; 

- lemezvastagság. 
 

A karosszériákkal szemben támasztott anyagfüggő követelmények: 

- gyártás; 

- formatervezés és helykihasználás; 

- funkció és minőség; 

- környezet; 

- ráfordítási költség. 
 

Az alkalmazott karosszéria anyagokat szemlélteti a 2.3. táblázat. 

Karosszérialemezek anya-

gai 

Röv. Név 

Szokásos 

anyagvastagság 

mm-ben 

Rp0,2 1) 

(n/mm
2
) 

Rm 2) 

(n/mm
2
) 

A80 3) 

(%) 

St 12 

0,6 ... 2,5 

 280 270..410  28 

St 13  250 270..370  32 

St 14  240 270..360  38 

ZE 260 

0,75 ... 2,0 

260 ... 340  370  28 

ZE 340 340 ... 420  420  24 

ZE 420 420 ... 500  490  20 

FePO4 (lágy)  210 270−350 38 

FePO5 (lágy)  180 270−330 40 

FePO6 (lágy)  180 270−350 38 

ZStE 180 BH (növelt szil.)  180−240 300−380 32 

ZStE 260 BH (növelt szil.)  294  401  33 

ZStE 260 P (növelt szil.)  260−320 380−460 28 

ZStE 340 (növelt szil.)  340−440 410−530 20 

SULC (lágy) 

fejlesztés vagy 

piaci bevezetés 

alatt 

álló acélok 

200 300 45 

IF (nagyszilárdságú) 220 390 37 

ZStE 250 i (növelt szil.) 260 400 32 

DP 350 600 16 

TRIP 400 640 32 

2.3. táblázat Járműgyártásban alkalmazott karosszéria anyagok (2) 
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A fejlesztések célja az elmúlt időszakban az volt, hogy a mindenkor megkövetelt szakítószi-

lárdság értékek jó hidegalakíthatósággal párosuljanak. 

A fejlesztések eredményeként a lágy acélok közül a Bake-Hardening acélok váltak be, köze-

pes szilárdságnál az IF- (interstition-free) acélok, míg nagy szilárdsági elvárások esetén a DP- 

(dual-phase) és a TRIP- (trasformation induced plasticity) acélokat fejlesztették ki. Az előre-

jelzések szerint a TRIP-acélok alkalmazásával a jelenlegi szilárdsági maximum értékek is 

messze túlszárnyalhatók. 

A legújabb fejlesztésű acélanyagok és a hagyományos karosszéria anyagok tulajdonságait 

szemlélteti a 2.4. ábra. 

 

2.4. ábra Karosszéria anyagok anyagtulajdonságai (2) 
 

A Bake-Hardening acélok gyártása során a kívánt mechanikai tulajdonságokat kétfázisú szi-

lárdságnövekedésen keresztül érik el, az első lépésben bekövetkező hidegalakítási keménye-

dést kiegészíti a lakkbeégetés során lejátszódó kiválásos keményedés. 

Alkalmazásának előnye, hogy a présüzem viszonylag lágy anyaggal, kisebb ráfordítással dol-

gozhat, valamint az alkatrész csak ott nyeri el végső szilárdságát, ahol arra szükség van, va-

gyis az alkatrészben. Külső és belső karosszériaelemben egyaránt használják. 
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2.5. ábra Mikroötvözők kötéstípusai és az ezáltal létrehozott keménység-növelés (2) 
 

A kétfázisú (Dualphase-) acélok nagy szilárdságukat ferrites szövetszerkezetbe beágyazódott 

mintegy 5-30%-nyi martenzitnek köszönhetik. Összevetve a mikroötvözött acélokkal azonos 

szilárdsági szint mellett lényegesen nagyobb a törési kontrakciója és az önkeményedési haj-

lama. Erre magyarázatként szolgál a bennük szintén lejátszódó Bake-Hardening effektus. 

 

A TRIP- (Transformation Induced Plasticity) acélok a kétfázisú acélok továbbfejlesztéseként 

jöttek létre. Járulékosan fellép bennük az átalakítás okozta képlékenység, gyártásuk hideg- és 

meleghengerléssel egyaránt megoldható. Járműipari általános elterjedésükhöz bizonyos 

anyagtechnológiai és átalakítási problémák megoldása szükséges. 

Fejlesztés alatt állnak még a jobban alakítható, korrózióálló ferrites acélok is. Igen alacsony 

karbontartalom (SULC - super ultra low carbon) mellett titánnal végzett mikroötvözés során  

az alakíthatóság oly mértékben javult, hogy a hagyományos  ausztenites termékek helyettesí-

tése ezáltal megoldhatóvá válik. Alkalmazhatóságukhoz azonban meg kell oldani jelenleg 

még problematikus festhetőségüket és hegeszthetőségüket. A 2.4. táblázat bemutatja a 

mikroötvözés hatásait és a létrejövő kötéseket. 

 

A mikroötvözés hatása Elemek/kötések 

Szemcsefinomodás 

A késleltetett újrakristályosodás okozta szilárdságnövekedés 

Kiválásos keményedés 

A C és a N teljes kapcsolódása 

Szövetszerkezet-befolyásolás 

Az -szemcsehatár kohéziója 

NbC, TiC 

NbC, TiC 

NbC, TiC, V(C,N) 

Nb(C,N), TiN, TiC 

NbC, TiC, (BN) 

B-kiválásos 

2.4. táblázat A mikroötvözés hatása és az elemek között létrejövő kötések (2) 
 

A mikroötvözés során az ötvözőanyagok már egészen kis koncentráció mellett is hatásosan 

növelik az acélok szilárdságát. 
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2.6. ábra Izotróp acélból készült járműalkatrészek (2) 
 

Az izotróp acélok titánnal kezelt nagyobb szilárdságú acélok. Alkalmazási előnyük a magas, 

szavatolt folyáshatár, a nagy alakítási képlékenység, ezáltal nyúlási értékek, a nagy önkemé-

nyedési potenciál, az igen jó hegeszthetőség és a feldolgozás során tapasztalható egyenletes 

folyás (izotrópia). 

 

Az új acélanyagokkal kapcsolatos gyártástechnológiák közül kiemelésre érdemes a lézeres 

hegesztés, amelyet nagyfokú flexibilitás jellemez és a hegeszthető anyagok széles választéka.  

 

2.7. ábra Kuka robotra szerelt TrueDisk lézer alkalmazás autóajtók hegesztésére 
 

A hagyományos hegesztési zónához képest lényegesen kisebb hőhatásövezet jellemzi, kisebb 

a megömlesztéssel érintett zóna mértéke. A művelet reprodukálható, igen jó minőségű varra-

tot eredményez. Érintésmentes megmunkálás jellemzi, nincs szerszámkopás. A hegesztés előtt 

és után nincs utómunkálatokra szükség, a lézeres hegesztés a nehezen hozzáférhető területe-

ken is alkalmazható. Környezetbarát technológia, a folyamatnak nincs környezetszennyező 

hatása. Jól automatizálható, az autógyárakban a gyártósorokon robotizált folyamatba integrál-

ják be. 
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A belső nagynyomású alakadási technológia (IHU-technika) eredményeként a korábban több 

darabból hegesztett szerkezetek (pl. futómű segédkeretek) egyetlen üreges darabból készül-

hetnek. Az üreges nyersdarabot egy megfelelő présszerszámba helyezik, amely kialakított 

belső felülete képezi a kész alkatrész profilját. Ezt követően az üregbe több száz bar nyomású 

folyadékot nyomnak, amely belülről a szerszám falaihoz préseli az anyagot. A technológia 

előnye az elkészült darabok (hagyományos hegesztett szerkezetekhez képest nagy) súlycsök-

kentési lehetősége, ezen kívül az elérhető kisebb falvastagság. Az egy darabból készült alkat-

rész szilárdsága jelentősen javul, terhelhetősége növekszik. 

 

A Tailored-Blanking (méretre szabott, adott igénybevételhez méretezett lemezek) alkalmazá-

sának lényege, hogy használata lehetővé teszi egy alkatrészen belül a helyi igénybevételnek 

megfelelően különböző típusú acélok együttes alkalmazását, eltérő felületi minőség és falvas-

tagság mellett. Az egyes lemezeket lézeres hegesztéssel kapcsolják össze. A technológia elő-

nye, hogy a véges-elemes előzetes szimulációk során az egyes lokális feszültségcsúcsok hely-

színére helyezhető el a legnagyobb falvastagságú elem, míg a többi helyen az ottani – alacso-

nyabb – igénybevételnek megfelelő, kisebb falvastagságú anyag használható fel. Mindez je-

lentős költségcsökkentést eredményez az egyes járműterületeken. 

 

  

2.8. ábra Tailored-Blanking technika alkalmazá-

sa ajtóprofilban 

2.9. ábra Az ULSAB-koncepció tanulmányautója 

       

Az ULSAB (Ultralight Steel Auto Body = Ultrakönnyű Acél Karosszéria) koncepció számos 

autó- és acélgyártó együttműködésében jött létre. A nemzetközi projekt célja a lehető leg-

könnyebb acélkarosszéria létrehozása volt egy ötüléses modell számára. Az acélgyártás vala-

mennyi új elemét, az új anyagokat és az ezekkel párosuló új technológiákat is felhasználták a 

tanulmányautó létrehozása során. Így a megnövelt szilárdságú acéllemezeket Tailored-

Blanking technikával, lézeres hegesztéssel építették össze és a létrejött karosszéria még az 

előzetes elvárásokat is messze túlszárnyalta a konstrukció remek szilárdsági tulajdonságaival. 
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Az ULSAB projekt célkitűzéseit és eredményeit mutatja be a 2.5. táblázat. 

 Kiindulási alap, ha-

gyományos jármű 

ULSAB Célkitűzés volt 

Karosszériatömeg (kg) 271 205 200 

Statikus csavarószilárdság (Nm/fok) 11531 19056 13000 

Statikus hajlítószilárdság (N/mm) 11902 12529 12200 

Torziós sajátfrekvencia (Hz) 38 51 40 

2.5. táblázat Az ULSAB célkitűzései és eredményei (2) 
 

Tulajdonképpen az ULSAB koncepció hozta meg a nagy áttörést a hagyományos acélanyagok 

továbbfejlesztett verziói és az ezeket kísérő gyártástechnológiák számára, ezen keresztül iga-

zolódott, hogy van létjogosultsága a jövőben is az acélkarosszériáknak és alkalmazásuk igenis 

összeköthető a könnyűépítési elv konzekvens alkalmazásával. (2) 

2.2.2. Könnyűfémek és műanyagok alkalmazása a járműtechnikában 

Az elmúlt időszak könnyűépítési elvének érvényesítése jegyében az Európában gyártott jár-

művek alkatrészeinek egyre nagyobb hányada készül alumíniumból. Míg 1990-ben az új au-

tók elkészítésénél mindössze 50 kg alumíniumot használtak fel, ez a szám a 2005-ben gyártott 

modelleknél már elérte a 132 kg-t és 2010-re további 25 kilónyi alkatrész készült a népszerű 

könnyűfémből. Az alumínium alkalmazása gazdaságosabb fogyasztást és biztonságosabb au-

tókat biztosít, azonban növeli az előállítási költségeket is. A brit Knibb, Gormezano & 

Partners (KGP) és az Európai Alumínium Szövetség (EAA) által készített tanulmány 15 mil-

lió 2005-ben, Európában gyártott autó felépítését vizsgálta. Abban az évben több mint kétmil-

lió tonna tömegű alumíniumkomponens került az új modellekbe. Számítások szerint a nagy 

mennyiségű könnyűfém használatával a 15 millió vizsgált autó évente egymilliárd liter ben-

zint takarított meg. Emellett az új emissziós szabályok betartása szempontjából is lényeges az 

alumínium térhódítása: 100 kg felhasznált alumínium 9-10 grammal csökkenti egyes jármű-

vek kilométerenkénti széndioxid-kibocsátását. Ez a szám a felmérésben részt vett járművek 

teljes élettartamát tekintve eléri a 40 millió tonnát. 

 

 
 

2.10. ábra Az Audi Space Frame (ASF) technológia időbeli fejlődése (4,5) 
 



2. A GÉPJÁRMŰVEK ÉLETCIKLUSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEK 41 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

A hagyományos acélkarosszériákkal szemben a tömegcsökkentés lehetőségeinek kihasználása 

érdekében a hetvenes évek olajválságait követő időszakban kezdtek intenzív kutatómunkát 

végezni az autógyárak. A nyolcvanas évek közepén mutatták be az eddig legsikeresebbnek 

bizonyult Audi Space Frame (ASF) technológiát, amely a nagyon népszerű A8-as széria alap-

ját jelentette. Az ASF-ben rendkívül jó minőségű, zárványmentes vákuum-nyomásos öntött 

darabok, bonyolult, hegesztési varratmentes darabok optimális kialakítását lehetővé tevő saj-

tolt profilok, valamint kétféle típusú – környezeti hőfokon, illetve melegen kikeményedő le-

mezek találhatók meg. 

Az ASF-ben felhasznált anyagokat mutatja be a 2.6. táblázat. 

  Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) 

1. Lemez 6016 AC 120 T6 200 250 14 

6009 T6 230 280 10 

AlMg5Mn 
135 270 25 

Mélyhúzott acél 170 310 42 

2. Vacural-öntvény T6 120-150 180 15 

3. Kokillaöntvény T6 200 230-250 5 

4. Sajtolt profilok T6 210-245 1,08 Rp0,2 11 

2.6. táblázat Az Audi Space Frame (ASF)-ben felhasznált anyagok (3) 
 

Az ASF-ben alkalmazott kötéstechnológiák a MIG-hegesztés, a szegecselés és a klinkelés, 

kisebb jelentőséggel ragasztás (mellső- és hátsó elemek) és csavarozás (1 hossztartó, 

sárvédőbak). A szegecselési technológia végzése során a hagyományos előlyukasztás elma-

rad, ill. a szerepkört átveszi a szegecs és az ellendarab kialakítása. 

Az alumínium lemezanyagok jelentős különbsége az acélkarosszériákhoz képest az elérhető 

kisebb húzási mélység, a nagyobb húzási sugár, a nagyobb mértékű visszarugózás és a vissza-

rugózás szükséges kezelése. 

 

 

2.11. ábra  

Alumínium karosszériák fejlődési trendje (5) 

2.12. ábra  

Szegecselési technológia az ASF-ben (2) 
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Az alumínium karosszériában történő elsődlegesen jelentőségű alkalmazása mellett a jármű-

vek más területein is növekvő felhasználással bírnak, elsősorban mint a motorblokkok, belső 

nagynyomású technológiával kialakított segédkeretek, műszerfal vázak és az alumínium ke-

réktárcsák alapanyagai. 

A keréktárcsák gyártása során korábban az öntéses technológiát alkalmazták, ezt azonban 

préskovácsolt eljárásra állították át az elmúlt időszakban, mindezt utóbbiak nagyobb szilárd-

sága, így elérhető kisebb tömege, ezáltal gazdaságossága indokolta. 

 

A könnyűfémek másik növekvő jelentőséggel bíró csoportja a magnézium alapú ötvözetek és 

ezek járműipari felhasználása. A magnézium terjedését elősegíti gyakorisága (a Földön elő-

forduló 8. leggyakoribb elem), eddig lassította igen bonyolult megmunkálása (forgácsolása 

során extra égés- és robbanásveszély áll fenn, ezért védőgáz, folyadék alatt szükséges meg-

munkálni) és az első gyártmányoknál még fokozottan megmutatkozó korrózió hajlam. 

Alkalmazásának már a II. Világháború előtt is voltak jellegzetes formái, a népautónak számító 

első VW Bogár típusban 30% körüli magnézium felhasználást értek el az akkori mérnökök, 

amely még ma is figyelemreméltó értéknek számít. 

 

 
2.13. ábra Magnézium keréktárcsa 

  

A korábban nem kielégítő törési viselkedési hajlamot jelentősen javították a szálerősítési, 

gyártástechnológia-korszerűsítési kísérletek, valamint a moduláris építési rendszerben való 

alkalmazást elősegítő fejlesztések. 

Eddig műszerfalakban, ülésmodulokban, kormánykerékben és keréktárcsákban használtak fel 

leggyakrabban. 

A felhasznált magnézium anyagok közül kiemelkednek az AZ91 – nagyszilárdságú, jól önthe-

tő ötvözetek. A szerkezeti elemekben felhasznált magnéziumanyagok mennyiségének 86%-t 

adja ez az anyag. Az AM60, AM50, AM20 nyomásos öntvények anyagait nagy törési kont-

rakció és szívósság jellemzi. Nagy igénybevételnek kitett, precíziós darabok, különösen 

a belső járműtartományban. Az AS41, AS21, AE42 anyagokat 150 C° körüli hőmérsékleten 

nagy ütőszilárdság jellemzi őket. Alkalmazás a motortérben jellemző. 
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Az EZ33, ZK60 különleges ötvözetek extra igénybevételekre szánt anyagok. Az L ill. LA 

magnézium-lítiumötvözetek extra kis sűrűséggel (pl. LA 38 5: 0,95 kg/dm
3
) jellemzhetők. 

A magnézium anyagok gyártási eljárásai közül kiemelkedők a nyomásos öntési, ezen belül a 

vákuumos, Squeeze Casting és a thixo-öntési eljárások, valamint a sajtolással történő gyártás. 

 

A könnyűépítés egyik leggyorsabban fejlődő szerkezeti anyagcsoportját alkotják a műanyag-

ok. A műanyagok jellemzője, hogy egyik több komponensből álló, szerves szintetikus anya-

gok, amelyek legalább egyik összetevője polimer. A polimer ismétlődő egységekből álló 

makromolekulák halmaza. A polimereket monomerekből állítják elő, a képződési reakciót 

polimerizációnak nevezik. A műanyagok alkalmazásukkor szilárd halmazállapotúak, de előál-

lításuk, vagy feldolgozásuk alkalmával folynak. A műanyagok a szintetikus szerves anyago-

kon kívül különböző adalékanyagot is tartalmaznak, ilyenek a feldolgozást és az alkalmazást 

elősegítő stabilizátorok, színezékek, töltő- és erősítő anyagok. A gumik, lakkok, festékek, ra-

gasztók, a szálasanyagok alapanyagai határterületen vannak. Annak ellenére, hogy ezek több-

sége megfelel a fenti definíciónak, nem szokásos őket műanyagnak nevezni. A hőhatással 

szembeni viselkedés alapján két alapvető csoportot különböztetünk meg: hőre lágyuló és hőre 

keményedő polimerek. A hőre lágyuló anyagok lineáris vagy elágazott szerkezetűek, míg 

a hőre keményedők legtöbbször térhálósak.  A makromolekula kémiai szerkezete alapján két 

alapvetően fontos típust különböztethetünk meg: homopolimerek és kopolimerek. 

Homopolimernek azokat az anyagokat tekintjük, amelyek egyféle ismétlődési egységgel leír-

hatók. Az ismétlődési egység egy- vagy többféle monomerből épülhet fel. Kopolimerek azok 

az anyagok, amelyek két- vagy többféle ismétlődési egységből állnak. (6) 

Az EU teljes fosszilis-fogyasztásának 0.3%-a kerül autóipari műanyagok gyártásához fel-

használásra, ez a mennyiség az összes műanyag alkalmazás közel 8%-át teszi ki. 1 kg autóipa-

ri műanyag felhasználása a jármű teljes életciklusa során 7,5 liter benzin-fogyasztás megtaka-

rítást eredményez. Az autógyárak a korábbi 30-nál is több féle műanyag felhasználásáról át-

tértek 7-8 műanyag konzekvens alkalmazására, ezen belül is mértékadóvá vált a poliolefinek, 

azon belül a polipropilén felhasználása.  Mindez a fajtasokféleség és a beszállítók számának 

csökkenése miatt volt szükséges. A járművekben felhasznált műanyag termékek átlagos tö-

megaránya a kétezres évek elején meghaladta a 10%-ot, túllépve a 100 kg/autó mértéket 

a mai, modern gyártásban és növekvő jelleget mutat. Az ok elsősorban az ártényezőben és a 

könnyűépítési elv terjedésében keresendő. A műanyagok felhasználásának felső határát az 

egyes szakértők különféleképpen értékelik, vannak, akik nem zárják ki a 2020-ra elérhető 

20%-os tömegarányos alkalmazást sem, míg visszafogottabb elemzők a 15%-os felhasználást 

valószínűsítik erre az időpontra. Mindenesetre 2011-re ez az érték elérte a 12%-ot. 
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2.14. ábra Műanyagok felhasználása a járműiparban 1998-ban (2) 
  

A műanyagok terjedését elősegíti kis sűrűségük (0,9-1,4 kg/m3), fajlagosan jó mechanikai 

tulajdonságuk, amely az alkalmazási igények szerint javítható adalékolással, korrózióállósá-

guk, jó elektromos szigetelő képességük és a fokozott kopásállóság. Hátrányaik közé tartozik 

a visszafogott újrahasznosíthatóság (különösen adalékolt műanyagok esetén), az időjárással 

szembeni kisebb ellenálló-képesség (különösen a napsugárzás, a savas esők és a vegyszerek) 

és az alacsony hőmérsékletállóság, amely különösen a motortéri alkalmazásokat korlátozza. 

 

2.15. ábra Járműszerkezeti anyagok jövőbeli felhasználásának alakulása (7) 
 

Összességében a könnyűépítésben felhasznált szerkezeti anyagok esetében a 2.15. ábra szerin-

ti változások várhatók. Előtérben kerül az alumínium és a magnézium, visszaszorulóban van-

nak a hagyományos acélanyagok. Ezzel szemben előtérbe kerülnek a társított, hibrid karosz-

szériák, amelyben az új fejlesztésű, megnövelt szilárdságú acéllemezek és a hozzájuk kapcso-

lódó új gyártástechnológiák dominálnak. Emellett a műanyagok, a szálerősített kompozitok 

felhasználásának növekedésével lehet számolni. A műanyagok térnyeréséhez szükséges még a 

jelenleg korlátozott újrahasznosíthatóság javítása. 
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2.3. A környezetterhelés csökkentésének motortechnikai oldalon 

alkalmazható lehetőségei 

A gépjárművek által a külső és belső környezetre gyakorolt hatások tekintetében megkülön-

böztetünk hőterhelést, károsanyag-kibocsátást, valamint zajszennyezést.  

A károsanyag-kibocsátás halmazállapota szerint lehet szilárd (korom, gumipor), folyékony 

(üzem- és segédanyagok elszivárgó emissziói), vagy légnemű (a kipufogó gázok, vagy a hűtő-

rendszerből tömítetlenség folytán disszipáló emissziók). 

A belső égésű motorok a gépjármű-tüzelőanyagok kémiai energiáját alakítják át tengelyen 

levehető mechanikai munkává. Ez az átalakítás még a mai legmodernebb járműmotorokban 

sem nagyon lépi át a 45%-os hatásfokot, más szóval a mai belső égésű erőgépeink még min-

dig kisebb, mint 50%-os hatékonysággal dolgoznak. Érdekes aspektus, hogy a veszteségener-

gia nagy része a hűtő- és kipufogórendszeren keresztül közvetlenül a jármű környezetét mele-

gíti, így a járművek pontszerű hőemissziós forrásnak tekinthetők a közvetlen környezetük 

szempontjából. 

A tüzelőanyag kémiai energiatartalmának mozgási energiává alakításához tartozó égésfolya-

mat eredményezi a kipufogó gázokat, amelyek mivel a gyakorlatban ez idáig tökéletes égési 

folyamatot nem sikerült megvalósítani, a tökéletlen égésből adódóan jönnek létre. 

Három alapvető területen szükséges a belső égésű motorok területén fejlődést felmutatni: 

 

- a környezeti hatások: a kipufogógázok mennyiségének, károsanyag tartalmának, szagá-

nak és zajosságának csökkentése; 

- a tüzelőanyag: a minőségfejlesztést, az alternatív hajtóanyagokat és természetesen a fo-

gyasztáscsökkentést kell előtérbe helyezni; és 

- a ráfordítások: a drága anyagokat (pl. platinafémek és ródium) és a költséges gyártási 

folyamatokat minimalizálni, az újrafelhasználási hányadot növelni szükséges. 
 

Az elektronika segítségével a mikroprocesszor-vezérelt motorelektronika és motormenedzs-

ment az alábbi területeken hozhat fejlődést: 

 A keverékképzés és az égésfolyamat optimalizálása, ellenőrzése, ehhez 

- új szenzorok felhasználása, ionáramszonda, fényszonda és nyomásszonda kerülhetnek 

szóba; 

- a befecskendezés új lehetőségei: elektromechanikus, piezoelektromos, ill. többsugaras 

és többszörös (elő- és utó) befecskendezések, közvetlen befecskendezés; (8) 

- az előzőek segítségével új égésfolyamatok bevezetése és alkalmazása (pl. benzinmotor-

oknál szabályozott öngyulladás, dízelmotornál a homogén keverék – 2.16. ábra). 
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2.16. ábra Új égésfolyamatok:  

az Otto- és a dízelmotor közeledése (8) 

2.17. ábra A károsanyag-kibocsátás csökkenése  

1980-2005 között (8) 
 

 A motoralkatrészek súrlódásának, a segédberendezések energiafelhasználásának csökken-

tése, ennek lehetőségei: 

- konstrukció: csúszó súrlódás helyett gördülő súrlódás, a súrlódó felületek számának 

csökkentése, az anyagpárosítás és a felületi bevonatok megfelelő kiválasztása; 

- a kenőanyag viszkozitása és minősége; 

- a fordulatszám csökkentése; 

- változtatható paraméterű feltöltés (downsizing); 

- a segédberendezések hajtási veszteségeinek csökkentése, hatásfokuk javítása, lehetőség 

szerint szabályozott működtetés kialakítása. 

-  

 Mechanikus flexibilitás (a korábban konstruktív kötöttségű motorjellemzők megfelelő 

hozzáigazítása a motor igényeihez): 

- változtatható szívórendszer; 

- szelepnyitások fázisszögének változtatása; 

- változtatható szelepnyitás, ennek segítségével szelep- és hengerkikapcsolás; 

- a sűrítési arány változtatása; 
 

 A motor/erőátvitel menedzsment további fejlesztése; 

 A teljes járművet figyelembe vevő vezérlések és szabályozások (pl. motorhűtés, utastérfű-

tés- és a klimatizáció). 
 

A fentiek vagy az önálló vezérlő egységek kommunikációjával, vagy egy központi vezérlő 

egységgel oldhatók meg. (8) 

Hagyományosan az emissziót feltöltéssel (turbótöltő alkalmazásával), kipufogógáz-

visszavezetéssel, a befecskendezési nyomás növelésével, optimális égéstér kialakítással és 

többszörös befecskendezéssel javították. 

A legújabban elterjedt innovatív motortechnikák a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása ér-

dekében a változtatható hengertérfogat (hengerkikapcsolás), a multibefecskendező rendsze-

rek, a lézergyújtás, a változtatható paraméterű szelepvezérlés, a változtatható paraméterű fel-
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töltés (downsizing), a változtatható szívócsőhossz és szívócső kikapcsolás, START-STOP 

(„minimál-hibrid” motor), termomenedzsment, változtatható kompresszió viszony. (9)   

Az emisszió-felügyelet bevezetésével immáron a felhasználó részére is visszajelzést adó rend-

szereket vezettek be. Ennek első jeleként 1985-ben az USA-ban megjelent az emissziót figye-

lő rendszer ellenőrzése, valamint egy figyelmeztetőlámpa a műszerfalon (MIL - Malfunction 

Indicator Lamp – Hibajelző lámpa). 

Az OBD I (OnBoard Diagnostic) rendszer keretében 1988-tól megjelent a kipufogógáz rele-

váns komponensek változásainak érzékelése, amelyhez külön csatlakozó aljzatot alakítottak 

ki. 1996-tól az OBD II rendszer a kipufogógáz releváns komponensek elektromos és mecha-

nikus felügyeletét tette kötelezővé (katalizátor, lambda szonda, szekunder levegő rendszer, 

kipufogógáz visszavezetés). Mindez az üzemi paramétereket összehasonlítja az elsődleges 

memóriában tárolt gyártóművi adatokkal és a tűrésmezőn kívüli eltéréseket kódoltan tárolja 

egy permanens tárolóba. 

A szabványban a rendszer kiolvashatóságának érdekében egységesített csatlakozóprofilú és 

lábkiosztású (SAE J 1962 szerint) aljzatot alkalmaznak. A gépjárművek kipufogógázaiban 

lévő káros anyagok európai korlátozási szándékának első megnyilvánulásai az 1970-ben 

meghatározott határértékek voltak. Ez a 70/220/EGK számú irányelv került mindig újabb és 

újabb szigorításra az idők folyamán. 1998-ban a 98/69/EG számú kiterjesztéssel határozták 

meg a benzinmotoros járművek számára, 1999-ben pedig a 99/96/EC számú kiterjesztéssel a 

dízelmotoros és egyéb hajtású motorok számára a kipufogógázokat felügyelő rendszereket. 

Ezt a rendszert EOBD fogalom alatt foglalták össze az USA-ból származó tapasztalatok elis-

meréseként. 

 

  

2.18. ábra A károsanyag-kibocsátást szabályozó egyezmények Otto- és Diesel-motorok esetében (9)   
 

2000-től megjelent az EOBD (European OnBoard Diagnostic), mely 95%-ban megegyezik az 

amerikai OBD II-vel. Vagyis az EOBD a jármű károsanyag-kibocsátását befolyásoló kompo-

nenseinek és rendszereinek menet közbeni felügyeletét jelenti, amely a hibás működést rögzí-

ti, azt a vezetőnek egy figyelmeztető lámpával (MIL) jelzi. A szervizben pedig egy alkalmas 

"hibakód kiolvasó műszerrel" a hibatároló lekérdezhető, törölhető. Az EOBD-nek megfelelő 

járműveknél a kiolvasás és a diagnosztika (megbontás nélküli ellenőrzés, hibakeresés) egy-

szerűbb, mert szabványos az alkalmazott hibakód-rendszer és a csatlakozó aljzat. 2000. január 

1-től az Európai Unió területén minden új Otto-motorral szerelt típust EOBD-nek megfelelő-
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en kell gyártani és minden kipufogógáz károsanyag-tartalmat befolyásoló komponens hibájá-

nak kiolvashatónak kell lennie. 

Az EOBD aljzatot minden esetben az utastérben kell elhelyezni. (10) 

2.4. Alternatív járműhajtó anyagok alkalmazási lehetőségei 

Az új energiaforrások (hajtóanyagok) iránti keresletet az alábbi körülmények idézik elő: 

- a növekvő energiaigény kielégítése (elsősorban a fejlődő világban); 

- a kőolajimport és –függőség csökkentése általában és; 

- a kőolajszármazékok árdrágulása (dráguló kitermelés); 

- foglalkoztatás növelése (elsősorban a mezőgazdaságban); 

- a hulladék mennyiségének csökkentése, hasznosítása; 

- a környezet védelme; 

- klímavédelem (a globális CO2-kibocsátás csökkentése); 

- távlati energetikai célok. (11) 
 

Ma alternatív energiaforrásnak tekinthetők azok az anyagok, amelyek újrakeletkező (regene-

ratív) forrásokból fosszilis energiahordozók nélkül nyerhetők, de ide sorolhatók azok a tüze-

lőanyagok is, amelyek a benzintől és gázolajtól különböznek, bár nagy részük ugyancsak 

fosszilis forrásokból kerül ki (12). 

A belső égésű motorok alternatív hajtóanyagai a bioetanol, a biodízel, az LPG, a CNG és a 

hidrogén. Az ehhez kapcsolódó alternatív üzemmódok az elektromos hajtás, a tüzelőanyag 

cella és a hibrid hajtások. (13) 

 

  

2.19. ábra  

Hajtásrendszerek és energiahordozók (13) 

2.20. ábra  

Személygépkocsi-hajtások energiaszükséglete (8) 
 

A bioetanol a legelterjedtebb bio-üzemanyag. Önmagában, illetve benzinnel elegyítve alkal-

mazzák. Fűtőértéke fele, párolgáshője közel háromszorosa a benzinének, amely hidegindítási 

problémát okozhat. Mivel oldja a tüzelőanyag-ellátó rendszer gumi-, illetve műanyag alkatré-

szeit, ezért hagyományos járművek csak megfelelő átalakítás után üzemeltethetők 

bioetanollal. Alkalmazása csökkenő CO2- és NOx-emissziót eredményez. 
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A biodízel a növényi olajok észterezett származéka. Önmagában és elegyítve is alkalmazzák. 

Reakcióba lép a festett, lakkozott felülettel, így vigyázni kell az esetleges mellétankolással. 

Kisebb CO2-kibocsátást eredményez, jelentős a koromképződés csökkenése, de valamelyest 

nő az NOx-emisszió a magasabb égési hőmérséklet miatt. 

Az LPG cseppfolyósított (Liqiufied Petroleum Gas) PB-gáz. A szénhidrogének finomítása 

során keletkezik melléktermékként. Alkotóinak 95%-a propán és bután. 6 bar nyomáson és 

környezeti hőmérsékleten cseppfolyós. Oktánszáma: 100, alkalmazása alacsonyabb CO2- és 

NOx-kibocsátást eredményez, mint a benzin- vagy dízelüzemű motorok esetén. 

A CNG sűrített (Copressed Natural Gas) földgáz. Közvetlenül kitermelhető, részben meglevő 

infrastruktúra (csővezeték) biztosítja az egyszerűbb ellátást. 250 bar-os nyomásra sűrítik, 

a tartályban lehűtve a névleges nyomás 200 bar. Oktánszáma: 120, alkotóinak 90%-a metán. 

CO2- és NOx-kibocsátása jóval alacsonyabb, mint a benzin-, vagy dízelüzemű motoroké. (13) 

Az elektromos hajtás részben meglevő infrastruktúrára támaszkodik, amely a hálózatról való 

töltést jelentheti. Hatásfoka elsősorban az áram-előállítás módjának függvénye. Működtetése 

során rekuperációs lehetőség áll fenn pl. fékezési üzemmódban. A villanymotorok nyomaték-

leadása igen kedvező, álló helyzetből való gyorsítási képessége egészen kiváló. Az akkumulá-

torok technológiai sokfélesége jellemzi, egyenlőre ezen a területen hiányoznak a szabványos 

megoldások. Jó hatásfok, lokálisan zéró emissziós érték jellemzi. Az akkumulátor utókezelé-

sére, illetve elhasználódás utáni tömeges újrahasznosításának megoldására van szükség. 

A hibrid-elektromos hajtásokban az üzemanyag-fogyasztás csökkenését eredményezi a féke-

zési energia rekuperációja. Automatikus start-stop funkcióval rendelkezik, a belső égésű mo-

tor optimális üzemállapotban működtethető bennük. Halk üzem, nagy indítási nyomaték jel-

lemzi őket. Elterjedt kialakításai a soros-, a párhuzamos- és a teljesítmény elágazásos hibrid 

megoldások. (13) 

A hidrogén előállítása „tiszta” energiaforrásból lehetséges, a szél-, a nap- és a vízenergia 

egyaránt felhasználható erre. Csekély lokális környezetterhelést okoz. Tárolása, szállítása 

körülményes, mindezt energia-sűrűsége és a biztonsági problémák (pl. ütközés) okozza. Elter-

jedését az előállítás nehézsége mellett az infrastruktúra hiánya is akadályozza. Belső égésű 

motorban történő alkalmazása a motor kisebb átalakítását igényli. Nagyobb kompresszió-

viszonyra van szükség felhasználásakor, alkalmazása minimális CO-, CO2- és CH-emissziót 

eredményez. A nagyobb sűrítés magas NOx-kibocsátást okoz. Abszolút nulla Kelvin fok körül 

cseppfolyósítható, hengerbe juttatása folyékony, vagy gáz halmazállapotban lehetséges. (13) 

A tüzelőanyag cella hőmérsékletfüggő rendszer. Egyenlőre költséges technológiai megoldá-

sok jellemzik a drága alkatrészek miatt. Kis számú töltőberendezés áll jelenleg rendelkezésre 

használatához. Különböző táplálási lehetőségei vannak, így működhet hidrogén, metanol vagy 

szénmonoxid-metán keverékkel. Jó hatásfok és lokálisan nulla emisszió jellemzi. A hajtáslánc 

többi eleme a villamos hajtásnak megfelelő. (13) 

A tüzelőanyag cellák, akárcsak az alkáli elemek vegyi reakciók során közvetlenül elektromos 

energiát állítanak elő. A legnagyobb különbség az, hogy míg az elemek lemerülésük után – a 

korlátozott számban újratölthetőket leszámítva – használhatatlanok, addig a tüzelőanyag cel-

lák addig üzemelnek, amíg azokba tüzelőanyagot töltünk. (14) 

 



50 KÖRNYEZETVÉDELEM 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

 

 

2.21. ábra A protoncsere-membrános tüzelőanyag-

cella működése (14) 

2.22. ábra A Mercedes-Benz Citaro tüzelőanyag cellás 

hibrid modellje (15)  
  

A tüzelőanyag cellák általában két elektródából (anódból és katódból) és a köztük lévő elekt-

rolitból állnak. A folyamat során katalizátor (általában platina) segítségével a hidrogénmole-

kulák protonokra és elektronokra szakadnak szét. A protonok az elektroliton haladnak keresz-

tül, az elektronok pedig elektromos áram formájában hasznosíthatók. A katódra érkező elekt-

ronok a katalizátor segítségével egyesülnek a protonokkal és az oxigénnel, és így víz jön létre. 

A tüzelőanyag cellák egyik előnye a belső égésű motorokhoz képest az, hogy míg az tüzelő-

anyag cellák hatásfokát elméleti termodinamikai határok nem korlátozzák, addig a belső égé-

sű motorok hatásfokát a Carnot-ciklus által meghatározott termodinamikai határok szabják 

meg. (14) 

2.5. Járművek befecskendező rendszereinek környezetvédelmi 

aspektusai  

A benzinmotorokra a mennyiségi szabályozás jellemző. Ennek lényege, hogy a terhelésnek 

megfelelően a beszívott keverék mennyisége kerül változtatásra változatlan minőség (légfe-

lesleg) mellett. A mennyiség szabályozására a szívóvezetékbe fojtószelepet építenek be. 

A mennyiségi szabályozás hátránya, hogy fojtáskor romlik a motor hatásfoka. Diesel moto-

rokra a minőségi szabályozás a jellemző. Lényege az, hogy változatlan beszívott levegő 

mennyiség mellett a (beadagolt) tüzelőanyag mennyisége kerül változtatásra az adagolószi-

vattyú segítségével. Mivel nincs fojtásos veszteség, ezért a Diesel-motorok részterhelés esetén 

jobb hatásfokot érnek el, mint az Ottó-motorok, azaz fogyasztásuk kedvezőbb. A motorok 

teljesítménye a gyújtás, illetve az előbefecskendezés módosításával csak szűk határok között 

változtatható. 

A benzinmotorok keverékképzésének ma elterjedt megoldása a tüzelőanyag-befecskendezés. 

Ezek működésük szerint három csoportra oszthatók: 

 

- hengerenkénti befecskendezés, 

- központi befecskendezés, 

- direkt (közvetlen) befecskendezés. 
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A dízelmotorok keverékképzése alapvetően meghatározza az égési folyamat lefolyását. 

Ennél a belső égésű motortípusnál az égés nem egy külső energiaforrás segítségével indul el, 

hanem a kompresszió során felmelegedő közeg (levegő) párologtatja el és gyújtja meg a leve-

gő-tüzelőanyag keveréket. Mind a tüzelőanyag elpárologtatásához, mind annak keverékkép-

zéséhez és égéséhez a benzinmotorokhoz képest igen jelentős időre van szükség. A fenti fo-

lyamat jól kezelhetősége megkívánja, hogy a tüzelőanyag csak akkor kerüljön az égéstérbe, 

amikor annak égése kívánatos, ezért ezek belső keverékképzéses rendszerek. 

A dízelbefecskendezés rendszerelemei a tüzelőanyagot az égéstérbe nagy nyomáson, megfele-

lően előporlasztva eljuttató adagoló szivattyú, amely lehet soros rendszerű, állandó löketű, 

elosztórendszerű, vagy Common-Rail rendszerű, a befecskendező vezeték és a porlasztók, 

amelyek nyitott (szabályzócsapos), vagy zárt (lyukporlasztós) kivitelűek lehetnek. Ezen kívül 

az égéstér kialakítása befolyásolja még az égés lefolyásának alakítását. A dízel égésterek kö-

zött a technikai fejlődés során létrejöttek előkamrás, örvénykamrás, hártyás keverékképzéshez 

a dugattyúban kialakított gömb alakú és a direkt (közvetlen) befecskendezésű égésterek. 

Dízelmotorokban a hengertérbe jutó levegő mennyiségét feltöltéssel növelik, amely legtöbb-

ször az effektív teljesítmény növelése mellett a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás mennyiségét 

is csökkenti, ezért alkalmazása az utóbbi időszakban a benzinmotoros személygépkocsik ese-

tében is elterjedőben van. 

Napjainkban a dízelmotorok előretörése jellemző a benzinmotorokkal szemben. Egy nagyjá-

ból 1400 kg tömegű, tipikus európai autó átlagos, kétliteres, négyhengeres, indirekt befecs-

kendezésű benzinmotorja 100 kW teljesítményre képes és ennek leadásához 7,7 liter benzint 

fogyaszt és 182 gramm szén-dioxidot bocsát ki száz kilométerenként. Ennél az átlagos motor-

nál ma már léteznek lényegesen üzemanyag-hatékonyabb korszerű motorkoncepciók: egy 

közvetlen befecskendezésű és a méretcsökkentés bizonyos lépésein átesett benzinmotor 15 

százalékkal kevesebb tüzelőanyagot fogyaszt. Ezzel szemben egy hagyományos, közös nyo-

mócsöves befecskendezésű dízelmotor 30 százalékkal kevesebb gázolajat használ fel, ugya-

nannyit, mint egy benzines hibrid. (16) 

 

  

2.23. ábra Bosch DI-Motronic közvetlen befecsken-

dezéses benzines rendszer (17) 

2.24. ábra Mercedes-Benz ML 450 Hybrid, amely teljesíti 

a legszigorúbb amerikai SULEV (Super Ultra Low 

Emission Vehicle) követelményeit 
 



52 KÖRNYEZETVÉDELEM 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

Ezek a ma már általánosnak számító üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási érté-

kek azonban még korántsem jelentik a belső égésű motor, illetve a hozzá kapcsolódó hajtási 

koncepciók lehetőségeinek végét. A fejlesztők szerint a benzinmotorok tüzelőanyag-

fogyasztásának és széndioxid-kibocsátásának 25-30 százalékos csökkentése érhető el, ezzel 

valamivel kisebb fejlesztési potenciált jelentenek, mint a dízelmotorok, mivel azonban világ-

szerte nagyszámban közlekednek, így ezek fejlesztése is igen fontos. 

Az eladott autók csaknem kétharmada készült indirekt befecskendezésű benzinmotorral világ-

szerte. Csupán a közvetlen befecskendezés és a motor kismértékű méretcsökkentése segítsé-

gével a tüzelőanyag-fogyasztás és ezzel párhuzamosan a széndioxid-kibocsátás legalább 15 

százalékkal csökkenthető lenne. Mindez kiegészül a start-stop rendszer alkalmazásával, amely 

a jármű álló helyzetében leállítja a motort. 

Ezeknek a fejlesztéseknek az alapját benzinmotoros járművek esetén a Bosch „DI-Motronic” 

közvetlen befecskendezéses rendszer jelenti (2.23. ábra).  

A dízelmotor fejlesztő mérnökök számára egyre nagyobb kihívást jelent a tüzelőanyag-

fogyasztás csökkentése. Ennek érdekében a hagyományos égésfolyamat optimalizálására van 

szükség.  

A nitrogénoxid-kibocsátás csökkenthető a visszavezetett kipufogógáz arányának növelésével, 

a porlasztólevegő töltőnyomásának fokozásával, illetve az üzemanyag-befecskendezési nyo-

más emelésével a motortérkép számos pontján. Mindez a tüzelőanyag-fogyasztás és a széndi-

oxid-kibocsátás 22 százalékos csökkentésével jár egy hagyományos dízelmotorhoz, és 45 

százalékos csökkenéssel a hagyományos benzinmotorhoz képest. Segítségével a károsanyag-

kibocsátás mindössze 112 grammra csökken kilométerenként, ami már valamivel kedvezőbb 

a benzinmotorok hibrid változatainak értékeinél is. Mindez magában foglalja a rendkívül pon-

tosan behatárolt előzetes befecskendezést is, amelyet új, gyorsabban kapcsoló befecskendező-

szelepek segítségével érnek el. 

A jövő belső égésű motorjai még hatékonyabban üzemelnek majd. 2015-re egy benzinüzemű 

autó csak 5,5 liter tüzelőanyagot fogyaszt majd száz kilométerenként − 29 százalékkal keve-

sebbet, mint a 2009-es szabványos motor. Egy dízelmotoros autó 2015-ben mindössze 

3,6 liter gázolajat igényel majd száz kilométerenként − egyharmadával kevesebbet, mint a 

2009. évi szokásos dízelmotorok.  

A hibrid technológia segítségével a benzinmotorok üzemanyag-fogyasztása 39, a dízelmotor-

oké 40 százalékkal csökkenthető. Az autógyártók emellett egyéb technológiák segítségével is 

igyekeznek tovább csökkenteni az tüzelőanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. 

Áramvonalasabb karosszériák tervezésével csökkentik a légellenállást. Csökkentik a jármű-

vek tömegét és gördülési ellenállását is. Mindent egybevetve, egy mindezen szempontokból 

optimalizált autó 50 százalékkal kevesebb tüzelőanyagot fogyaszt majd, mint ma − normál 

körülmények között benzinmotoroknál hozzávetőlegesen 3,8 literes, dízelmotoroknál 2,6 lite-

res száz kilométerenkénti tüzelőanyag-fogyasztás érhető el. (16) 
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2.6. Kipufogógáz kezelő rendszerek, katalizátortechnika, utánégetők 

alkalmazási lehetőségei 

A belső égésű motorok égésfolyamataiban káros anyagok (emissziók) keletkeznek, amelyek a 

széndioxid (CO2), a szénmonoxid (CO), a nitrogén-oxidok (NOx), szénhidrogének (CxHy) és 

részecskék (korom). Ezek közül a széndioxid a szerves anyagok normál égésének természetes 

égésterméke. Környezetvédelmi szempontból a hosszabb időtartamú széndioxid kibocsátás 

tekintendő veszélyesnek, mert mindez a légkörben feldúsulva elősegíti az üvegházhatás erő-

södést, amely klímaváltozást eredményez. 

 

  

2.25. ábra  

Katalizátorok felépítése és működésmódja 

2.26. ábra  

Lambda-szondák lehetséges kialakításai 
 

A belső égésű motorok emissziói csökkenthetők motor előtti, magában a motorban végrehaj-

tott és a motor utáni megoldásokkal. 

A motor előtti megoldások lényegében a tüzelőanyag megváltoztatását jelenti. Potenciális 

tüzelőanyagok: földgáz, propán-bután (PB) gáz, alkohol, növényi olaj (repceolaj). 

A motoron belüli megoldások egy része a nagy légfelesleg létrehozását célozzák, másik jelen-

tős lépés a füstgáz recirkuláció alkalmazása, harmadik a lépcsőzetes égetés, negyedik a víz-

adagolás alkalmazása. 

A motor utáni (szekunder) eljárások a füstgázban jelenlevő káros-emissziók eltávolítására 

szolgálnak. Belső égésű motoroknál a nem szelektív katalitikus eljárás (NSCR) – amelyet 

hármashatású katalizátornak (2.25. ábra) is neveznek -, valamint az oxidációs katalizátorok 

terjedtek el. 

Az NSCR-eljárásban az emissziót úgy csökkentik, hogy a motorba ún. lambda szondát 

(26. ábra) szerelnek, mellyel a motor légfelesleg-tényezőjét szabályozzák, és hármashatású 

katalizátort építenek be a füstgázelvezető csatornába. A hármashatású katalizátor az NOx, CO 

és CH szennyező anyagokat 450−600 °C üzemi hőmérsékleten elbontja. 

A hármashatású katalizátor monolitos kerámiaanyagból áll, melynek nagy a felülete, ezzel 

szemben áramlási ellenállása kicsi. A felületet szilíciumoxid bevonattal közel ezerszeresre 

növelik, és így extraaktív felületet állítanak elő. Az aktív réteg platina/ródium, mely ródium 

tulajdonságú, és rövid ideig képes az oxigént megkötni. A katalizátor redukálja az NOx-et és 
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oxidálja a CO-t és CH-t. A füstgázban a redukálandó NOx és az oxidálandó CO és CH mennyi-

ségnek egyensúlyban kell lennie. A hármashatású katalizátor működéséhez két alapfeltétele: 

 

- ne legyen katalizátorméreg a füstgázban (kén, foszfor, vanádium, ólom); 

- a füstgázban az oxigéntartalom közel nulla legyen. 
 

A szabályozást cirkónium-dioxidból készült ún. lambda-szondával végzik. 

Az oxidációs katalizátorokat nagy légfeleslegű (λ ≥ 1,4 − 1,5) Otto-motorokhoz és Diesel-

motorokhoz használnak. Dízelmotorok esetén az oxidációs katalizátor a CO és CxHy emisszió 

mellett a részecske-kibocsátást is csökkenti. 

A nitrogénoxidok kibocsátása hatékonyan csökkenthető a visszavezetett kipufogógáz arányá-

nak növelésével. 

A haszonjárművekben már bevált SCR (Selective Catalytic Reduction) Denoxtronic rendszer 

személygépkocsikra történő alkalmazásával a nitrogénoxidok mennyisége csökkenthető, miál-

tal növelhető a motor hatékonyságát javító égési hőmérséklet. Mindez 5−7 százalékponttal 

javíthatja a tüzelőanyag-fogyasztást. (16) 

 

  

2.27. ábra A tiszta és a teli részecskeszűrő szemléltetése (18) 
 

A legújabb fejlesztésű, zeolitalapú SCR utókezelési rendszerben egyetlen téglatest formájú 

házban kerül elhelyezésre a DOC (dízel oxidációs katalizátor), a DFP (dízel részecskeszűrő), 

az SCR (szelektív katalitikus redukció) és a CUC (tisztító katalizátor). Ugyanitt kapott helyet 

az AdBlue befecskendező- és keverőkészülék, valamint az utókezeléshez szükséges kipufo-

gógáz-érzékelők. 

A részecskeszűrők a katalizátorokban használatoshoz hasonló kerámiatestek, hosszúkás, 

négyzet keresztmetszetű csatornáinak elejét és végét felváltva lezárják. A legtöbb gyártó 

a részecskeszűrőt költségcsökkentési okból egy házba építi a katalizátorral. A kipufogógáz 

belép a szűrő csatornába, de kijönni csak egy másikon tud. A gázoknak emiatt mindenképpen 

át kell haladniuk a kerámiatest porózus falán, közben a koromrészecskék fennakadnak rajta. 

Ezek úgynevezett zárt szűrők; nagyon jó hatásfokkal (>95%) az összes gázt megszűrik. Vi-

szont a lerakódó korom miatt akár néhány száz kilométer után teljesen eltömődnek, emiatt 

a részecskeszűrőt időről-időre regenerálni szükséges. Ez a gyakorlatban nyomáskülönbség-

mérésen alapuló eltömítettség-érzékelést és tüzelőanyag-utóbefecskendezéssel végrehajtott 

kiégetést jelent. Az égés részecskeszűrőben történő beindításához nemcsak a kipufogógáz 
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hőmérsékletét emelték meg (utóbefecskendezéssel, amely elindítja a katalizátor normál oxi-

dációs reakcióit), hanem egy speciális adalékanyag (az AdBlue) tüzelőanyaghoz keverését is 

megvalósították, amelynek hatására a lerakódott korom már 450 fok körül égni kezd. 

2.7. Korszerű üzemeltetési és karbantartási megoldások a 

környezetszennyezés csökkentése érdekében 

A járművek nemcsak működésük során szennyezhetik környezetüket, hanem alapanyagaik 

gyártása, főegységeik előállítása, valamint összeszerelésük, a működtetést szükségszerűen 

kísérő javításuk, karbantartásuk, ezen kívül az elhasználódásuk utáni újrahasznosításuk fo-

lyamán is. 

Kevesen tudják, hogy az autók nyersanyagainak előállítása – bányászat, feldolgozás, szállítás 

– és magának a járműnek a gyártása során milyen óriási mértékű környezet-szennyezés kelet-

kezik és mennyi energia kerül felhasználásra. Egy átlagos középkategóriás 1160 kg tömegű, 

10 literes átlagfogyasztású 10 évre, nagyjából 130 000 km összes futásteljesítményre tervezett 

jármű elkészítéséhez annyi energia szükséges, mint amennyit ötezer liter kőolaj tartalmaz, 

14,9 tonna széndioxid és 26,5 tonna hulladék keletkezése mellett, eközben az élővizeket 

13 liter nyersolaj szennyezte. (19) 

Az üzemeltetés és a karbantartás környezetszennyezést megakadályozó lépései a járművek 

tökéletes üzemállapotának, optimális működésének mindenkori garantálását jelentik. 

A járművek tökéletes műszaki állapota elősegíti a motoroldali emissziók optimális szinten 

tartását, illetve a jármű környezeti emisszióinak (zaj-, rezgés-, üzemanyag-elfolyás) megaka-

dályozását. 

Legalább ilyen fontos azonban a járművezető viselkedése, az általa tanúsított magatartás 

a vezetés során. Az optimális járművezetői viselkedést eco-driving-nak, azaz (ökológiai és 

ökonómiai szempontból egyaránt) gazdaságos magatartásformának nevezik.  

 

 
 

2.28. ábra A járműben elhelyezett tájékoztató 

tábla a megfelelő gumiabroncs-nyomásértékek 

beállításáról 

2.29. ábra A gázpedál lenyomási intenzitásának hatása a fajla-

gos tüzelőanyag-fogyasztásra 

 

Ennek elmélete az alábbi megfontolásokat tartalmazza: tudatosság, időben végrehajtott foko-

zat-kapcsolások, ésszerű gyorsítások, tudatos gázpedálkezelés, motor be- és kikapcsolás. 



56 KÖRNYEZETVÉDELEM 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

A tudatosság azt jelenti, hogy a felhasználó átgondolja a jármű használatának feltétlen szük-

ségességét. Amennyiben a járművet rövid – átlagosan 7,5 km alatti távolság – megtételére 

veszik igénybe (és sajnálatosan ez jellemzi a járműhasználatok jelentős részét), akkor mindez 

az üzemmeleg állapotot el nem érő jármű fokozott emissziójával jár együtt. Ezek többsége 

bevásárlási és látogatásokhoz köthető forgalmat generál, amely elősegíti a torlódások kialaku-

lását, másrészt jelentősen rontja a környezet állapotát. A tudatosság részét képezi a jármű 

megfelelő előkészítése annak használatához. Mindez az időjárási és útviszonyoknak megfele-

lő ellenőrzést és a várható forgalmi viszonyok előzetes figyelembe vételét jelenti. Minden 

10 kg-nyi extra járműtömeg 0,1 liter/100 km tüzelőanyagfogyasztás-növekedést eredményez, 

amely 100 kg-nál már 1 liter többletfogyasztást jelent. Menet közben célszerű ésszerűen 

használni a fűtést és a légkondicionálást, amely alrendszerek jelentős többletfogyasztást 

okozhatnak. Nagyon fontos az üzemanyagok (motor- és kenőolaj, hűtőfolyadék és közeg, 

részecskeszűrő adalék, akkumulátor folyadékszint …) megfelelő mennyiségének mindenkori 

ellenőrzése és optimális szinten tartása, mert ez hozzátartozik a jármű megfelelő műszaki ál-

lapotának biztosításához. 

Legalább ennyire fontos a megfelelő gumiabroncsnyomás ellenőrzése és beállítása. Mindez 

segít a tüzelőanyag-fogyasztás csökkentésében, optimálisan beállított keréknyomás esetén 

javítja a kerék-talaj kapcsolatot, rövidebb féktávolságot eredményez, növeli az utazási kom-

fortot, kisebb gumiabroncs kopással jár együtt. A jellemző viselkedésformák ezzel kapcsolat-

ban, hogy míg minden hatodik ember lemossa a jármű ablakait, és minden huszonkettedik 

ellenőrzi az olajszintet, addig csak minden negyvenedik méri meg a gumiabroncs nyomását. 

A túl alacsony keréknyomás (pl. 2,3 bar helyett 1,7 bar) akár 6%-kal is megnövelheti a tüze-

lőanyag-fogyasztást. 

A jármű tetején szállított tárgyak (síléctartó, kerékpár, bőröndök…) 120 km/h sebesség mel-

lett akár 30%-kal is megnövelhetik a fogyasztást az optimálistól jelentősen eltérő légellenál-

lás-tényező változása miatt. Járó motor mellett nem szabad feleslegesen gázt adni, a motort 

túráztatni. Amennyiben a szükséges várakozási mérték (forgalmi helyzet, vasúti átjáró, torló-

dás) meghaladja a 20 másodpercet, a jármű motorját célszerű leállítani. 

A fordulatszám helyes megválasztása segít a közlekedési zajok jelentős csökkentésében. 

32 darab 2000/perc fordulatszámon közlekedő személygépkocsi kisebb zajterhelést okoz, 

mint egy 4000/perc fordulatszámon közlekedő, éppen ezért nem célszerű szükségtelenül nagy 

gázadással a járművet felgyorsítani. Mindez természetesen jelentős hatást gyakorolt a fo-

gyasztásra is. 

A jármű folyamatos haladása közben el kell kerülni a hirtelen fékezéseket, a követési távolság 

célszerű megválasztásával. Lehetőség szerint állandó sebességgel célszerű haladni és a lassí-

tásokat – amennyiben lehetséges – a motorfék alkalmazásával kell elérni a folyamatos fékpe-

dál üzemeltetés helyett. A jármű gázpedál energikus, agresszív lenyomása jelentős fajlagos 

tüzelőanyag-fogyasztás növekedést eredményez. 

Nagyon fontos a sebesség-növeléskor a mindenkor megfelelő váltófokozat megválasztása, min-

dez 50−80 km/h sebességre gyorsításkor akár 15% fogyasztásnövekedést is eredményezhet.  
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2.8. Járműfenntartó, karbantartó és javító üzemek környezeti 

kibocsátásának csökkentési lehetőségei 

A járműfenntartó, karbantartó és javító üzemek működése során számos olyan anyag keletke-

zik, amelyeknek a környezetre, élő szervezetre gyakorolt hatását – a hatályos előírásoknak 

megfelelően - csökkenteni szükséges. 

A járművek időszakos – futásteljesítmény alapú – ellenőrzésekor olaj- és egyéb üzemanyag-, 

valamint szűrőcserével, utántöltéssel lehet kalkulálni. Ezek az anyagok kivétel nélkül a ki-

emelten kezelendő, veszélyes hulladékok közé tartoznak, amelyeket elkülönítetten szükséges 

gyűjteni, kezelni, azokról a környezetvédelmi hatóság részére időszakosan benyújtandó nyil-

vántartást kell vezetni. Az üzem- és segédanyagok a szerelési munkák során számos alka-

lommal kifolynak a járműből, éppen ezért a szervizben a jellemző helyeken olajfelitató anya-

gokat (homok, textil, granulátum) szükséges tárolni. A szervizek létrehozásának műszaki fel-

tételeit önálló jogszabályi rendelkezés alapján kell megteremteni, a vonatkozó jogszabály 

a többször módosított 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység 

személyi és dologi feltételeiről. A rendelet betartását a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) 

hivatott ellenőrizni. A minimális műszaki feltételek között szerepel például az ilyen tevékeny-

séget folytató telephelyek megfelelő tároló- és javító részeinek megfelelő alászigetelése és 

olajfogó műtárggyal történő ellátása a környezetre különösen veszélyes üzem- és segéd-

anyagok talajba, élővízbe történő beszivárgásának megakadályozására. 

 

 
 

2.30. ábra Munkaegészségügyi kockázatok és 

betegségek (21)  

2.31. ábra Járműszervizekben található környezetvédelmi 

megoldások (21) 
 

Szinte minden futásteljesítmény alapú szerviz során képződnek elhasznált légszűrő-betétek, 

olajszűrők, klímaberendezések szűrői, fékbetétek, időszakosan féktárcsák, izzók, egyéb kopó 

alkatrészek maradványai. Ezeket mindenkor az adott típusú hulladékra jellemző környezetvé-

delmi előírásnak megfelelően (veszélyes, nem veszélyes hulladék) szükséges kezelni. 

A fékfolyadékok cseréjére általában a nagyobb megbontások esetén kerül sor, azonban 

az ellenőrzés és utántöltés, ritkán csere művelete is a szervizhez tartozik. Az elhasznált fékfo-

lyadék akár poliglikoléter, akár szénhidrogén, vagy szilikonolaj alapú, súlyosan környezet-

szennyező, ezért elkülönítetten gyűjtendő és kezelendő. (20) 
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A futójavítások során, amikor is a kisebb meghibásodások elhárítása, az üzemképesség gyors 

helyreállítása a cél, környezetvédelmi szempontból a gépjárműről lehulló szennyeződés, 

a szerelés közben kifolyt olaj, hűtőfolyadék, fékfolyadék, az elhasználódott alkatrészek (főleg 

a műanyag és gumi elemek) okoznak terhelést. A kifolyt olaj és egyéb szennyező felitatása 

kötelező, mert balesetveszélyes. Az itatós anyag többnyire homok, de használnak papírtörlő-

ket is, ezek tárolása szintén elkülönített tárolóban lehetséges. 

 

  

2.32. ábra  

Üzemanyag hulladékok gyűjtő edényzetei (21) 

2.33. ábra  

Porleválasztó és szűrő rendszerek (21) 
 

A nagyjavítások, műszaki vizsgára történő felkészítések környezeti hatása a futójavításokhoz 

hasonló, csak annál nagyobb mértékű. Fokozott a porszennyeződés például a sűrített levegős 

tisztítás alkalmával. A por sokszor egészségre ártalmas anyagokat is tartalmaz. Szükséges 

megemlíteni, hogy a nagyobb megbontások alkalmával időnként előfordulhat a klímaberen-

dezés hűtőközegének szivárgása, környezetbe jutása. Az tüzelőanyag-ellátó rendszer megbon-

tása is gyakori eset, a kikerülő szénhidrogén, valamint annak párolgó frakciói okoznak kon-

centrált légszennyezést. A legtöbb műhely rendelkezik zárt rendszerű alkatrészmosóval, ahol 

a mosófolyadék petróleum. Az alkatrészeket csurgatóra lehet helyezni, azonban így sem lehet 

elkerülni a mosófolyadék környezetbe jutását. A mosófolyadék elszennyeződése miatt azt 

évente cserélni, míg a mosót karbantartani szükséges, ezt általában a mosóberendezést gyártó 

cég végzi. A szerelőmunka jellegzetesen „piszkos” tevékenység, gyakori kéztörléssel és kéz-

mosással jár, a műhelyben elhelyezett kézmosók biztosítják a ennek végrehajtását. A selejt 

alkatrészek főleg fémek, amelyek hogy ne foglalják a helyet, a műhely melletti nyitott konté-

nerbe kerülnek, ezt szükség esetén ürítve elszállítják a legközelebbi fémhulladék-kereskedő 

telepre. Az esetlegesen képződő elhasznált gumiabroncsokat, amelyek bár nem számítanak 

veszélyes hulladékoknak, azonban tűzveszélyességi szempontból megfelelően, elkülönítetten 

tárolandók. A nagyjavítások során jellemzően nagy mennyiségben keletkezhetnek csiszoló-

porok, fúrási, megmunkálási hulladékok. A por alakú szennyeződések megfelelő elszívatását 

egészség- és környezetvédelmi okokból meg kell oldani. (20) 

A fényezőműhellyel rendelkező szervizek esetében fontos az előkészítő munka során keletke-

ző porszennyeződések (csiszolási porok) megfelelő elszívatása. A modern fényezési techni-

kákban a korábbi jelentős VOC – illó szerves komponens – tartalmú oldószerek és festék-

anyagok kiszorulóban vannak, helyüket idővel átveszik a vízbázisú lakkok. Az előkezelt ka-

rosszéria-felületek, munkadarabok színrefújását a zárt fényező-kabinokban hajtják végre, míg 

a festékanyagok kikeverését kármentesítővel ellátott ún. festékkonyhákban oldják meg. 
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A belső égésű motorok járatását igénylő művelet (javítás, vizsgára előkészítés, vizsgáztatás) 

elvégzésekor a zárt térben a kipufogógáz elszívatását kötelező megoldani, erre különböző 

megoldások terjedtek el. 

A balesetes járművek javításakor igen sok vágási, hegesztési, felület egyengetési művelet 

végrehajtására kerül sor, amely kapcsán gyakran használt eszközök a hegesztő, a sarokcsiszo-

ló és különböző mechanikus szerszámok. Az ezek használata során keletkező, elsősorban 

poralakú szennyeződések folyamatos elszívatása kötelezően megoldandó feladat.  

 2.9. Járművekben alkalmazott zaj- és rezgésvédelmi eszközök. 

Gépjárművek gumiabroncs zajemissziójának csökkentési lehetőségei 

A járművek működése során az elsődleges zajforrásnak a járművet meghajtó belső égésű mo-

tor és az erőátviteli rendszer mozgó, súrlódó alkatrészei tekinthetők. Jelentős zajforrás lehet, 

különösen növekvő járműsebesség mellett a gumiabroncs-talaj kapcsolat keltette hang, vala-

mint a jármű mellékaggregátjainak (így a klímaberendezés, a generátor, önindító stb.), a Hi-

Fi-berendezés, a kocsiszekrény, a felfüggesztés elemeinek zaja. 

Rezgés minden mozgó, forgó alkatrész-kapcsolatban létrejön, de a jármű az infrastruktúrán 

történő elhaladása során rezgést kelt a hidakban, közművekben, épületekben is, amely rezgé-

sek a jármű össztömegével és sebességével növekednek. 

A mechanika hang keletkezésével, terjedésével és elhalásával, illetve az élő emberi szervezet-

re gyakorolt hatásával foglalkozó ágát hangtannak, vagy akusztikának nevezik. 

A fizikai akusztika részeit alkotják a zenei, a bio-, az épület és a műszaki akusztika. Ez utóbbi 

részeit alkotják az elektroakusztika, a gépészeti zaj- és rezgésvédelem (ide tartoznak a jármű-

vek is), a méréstechnika és a szórakoztató elektronika. (22) 

Fizikai meghatározás szerint a hang valamely rugalmas közeg állapotának egyensúlyi helyze-

te körüli ingadozása, amely egy rugalmas hordozó közegben tovaterjed. Élettani meghatáro-

zás szerint a hang az az érzet, amelyet a nyomásingadozás a hallószervben kelt.  

 

A hang természete kettős, egyrészt áramlástani természetű: instacionárius, összenyomható, 

nagy mennyiségek apró megváltozásai; másrészt hullámtermészetű: Zavarási állapota tovább-

terjed, interferencia képességgel bír, képes visszaverődni, képes eltörni, képes elhajolni, szó-

ródni. 
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2.34. ábra A hangok lehetséges osztályozása (22) 
 

Fizikai szempontból nincs különbség a hang és zaj között. A zaj meghatározása ebből 

a szempontból talán úgy a legérthetőbb, ha az nemkívánatos hangként definiáljuk. 

A zajszennyezés emberre gyakorolt hatásait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 

- a zaj által okozott halláskárosodás; 

- a beszédkommunikáció akadályozása; 

- a pihenés és alvás zavarása; 

- a pszichofiziológiai és a mentális egészségre és teljesítményre gyakorolt hatások; 

- a közösség viselkedésére gyakorolt hatások; 

- végül az akaratlagos tevékenységek akadályozása. 

A zajos utak közelében élő emberek esetében a zajnak való kitettség az élettani folyamatokat 

akár átmeneti, akár állandó jelleggel, nagymértékben befolyásolhatja. Hosszabb idejű beha-

tásnál, arra érzékeny egyedeknél magas vérnyomás és szívbetegség alakulhat ki. (22) 

A járművek zajkibocsátását az elmúlt időszakban a motortér fokozott zajszigetelésével, 

az erőátviteli rendszer elemei kapcsolatainak zajcsökkentésével, az utastéren belüli zajokat és 

rezgéseket pedig a gyártás során, vagy azt követően elhelyezett szigetelő lemezekkel, lapok-

kal próbálják a járművezető és utasainak komfortfokozat növelése érdekében kizárni. 

 

  

2.35. ábra  

Motorháztető utólagos zaj- és rezgésszigetelése (23) 

2.36. ábra Jármű utasterének utólagos belső szigetelé-

se zajok és rezgések ellen (23) 
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A rezgéscsillapítás legfontosabb területe a hangszórók környezete, hiszen ezek mozgása, rez-

gése „kelti életre” a fémfelületeket és a kárpitokat, így célszerű erre a területre fokozott fi-

gyelmet összpontosítani. A hangszóró felfogatásánál és közvetlenül mögötte érdemes a legin-

kább odafigyelni, hogy minél nagyobb felület legyen beburkolva rezgéscsillapító anyaggal. 

Ha a hangszóró az ajtóban helyezkedik el, legcélszerűbb az ajtó külső lemezfelületét belülről 

teljesen beburkolni, a belső lemezfelületet pedig amennyire csak lehetséges, a legjobb, ha 

csak a hangszóró nyílása marad szabadon. Így az ajtón egy hangszóró-dobozt képez, ezzel 

jelentősen javítva a hangzáson. (23) 

 

További javulás a jármű egyéb lemezfelületeinek minél nagyobb arányban történő beburkolá-

sával érhető el, ezáltal csökken a rezgésre hajlamos felületek nagysága. Fontos a legnagyobb 

rezgő lemezfelület, a tető csillapítása is. A padlólemezt és a kerékjárati íveket is ajánlott csil-

lapítani, ez jelentősen megnöveli a komfortérzetet akár hifi nélküli autóban is, mivel a kere-

kek által felvert kövek, eső stb. zaja mellett a gördülési zaj is jelentősen mérséklődik. A mo-

torháztető belsejének és a tűzfalnak a burkolásával is jelentősen csökkenthetőek a motor által 

keltett és az utastérbe jutó zajok. Egyes speciálisan motorháztető burkolására kifejlesztett 

anyagok segítségével a zajok mellett a motortérből kisugárzott hő is csökkenthető, ezzel kí-

mélve a fényezést. Ha a lemezfelületek szigetelése megoldott, célszerű a kárpitok rezgéseire 

is időt fordítani. A levehető kárpitelemek (oldal, ajtó, tető stb.), esetleg a műszerfal is produ-

kálhat nem kívánt rezgéseket. Ezek hátoldala is burkolható öntapadós, szivacsos lemezekkel, 

vagy ehhez használható kenhető, szórható rezgéscsillapító anyag is. Folyékony szigetelő-

anyag alkalmazható lemezfelületen is, bár ott önmagukban nem elég hatékonyak. Kezelésük 

kicsit körülményesebb, mint az öntapadós lapoké. Ecsettel, vagy szórópisztollyal történt fel-

hordás után a sűrű bevonat megszilárdul, így csillapítva a felületek rezgését. 

 

A gumiabroncs-út kapcsolatból eredő zajok csökkentésének legegyszerűbb módja a sebesség 

csökkentése.  

 

Az abroncszajt három tényező okozza: 

- Az abroncs érintkezik a talajjal; 

- A levegő rezgése az abroncsmintázatban; 

- A rezgések áttevődnek az egész gumiabroncsra. 
 

   

2.37. ábra  

Abroncszaj keletkezése: az ab-

roncs érintkezése a talajjal (24) 

2.38. ábra  

A levegő rezgése az abroncsmintá-

zatban (24) 

2.39. ábra  

A rezgés áttevődése a teljes ab-

roncsra (24) 
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A gumiabroncs rezgésgerjesztésére szóba jöhető megoldások: 

- a gumiabroncs-szélesség csökkentése; 

- a kerékátmérő növelése; 

- lágyabb gumikeverékek alkalmazása; 

- a gumiabroncs megtöltése folyékony vagy szilárd csillapító anyaggal. 
 

A zajcsökkentés további lehetősége, hogy a gördülési zaj mérséklését az útburkolat felületé-

nek optimális kialakításával érik el. Az útburkolatok csendesebb, un. „drain” bevonatokkal 

való ellátása − részben a magas költségek miatt − Magyarországon nem terjedt el. Az ala-

csony zajú porózus útburkolatok a zaj keletkezését és terjedését is akadályozzák a felső réteg 

„elnyelő” tulajdonságú szerkezetének betudható mechanizmussorozaton keresztül. A zajkibo-

csátási szint az egyenértékű nem-porózus útburkolatok által generált zajhoz képest átlagosan 

3−5 dB(A)-val csökkenthető, hatása azonban csak nagyobb sebességek esetén érvényesül. 

Jelenleg a porózus burkolatok drágábbak a hagyományos burkolatoknál, de a vállalkozók ta-

pasztalatának növekedésével az ár a későbbiekben csökkenhet. 

 

Az abroncsok környezeti hatása értékelésének elősegítésére az EU 2012. év végéig címkézési 

rendszert kíván bevezetni, amely segítségével a fogyasztók ki tudják választani az üzem-

anyag-hatékonyság, nedves felületen való tapadás és a gördülési zaj tekintetében legjobb gu-

miabroncsokat. A jövőben a személygépjárművek (C1) és a könnyű tehergépjárművek (C2) 

gumiabroncsait matricával kell ellátni, mely feltünteti majd az említett címkét. A nehéz teher-

gépjárművek (C3-típusú) gumiabroncsainak esetében a címkét a műszaki dokumentációban és 

az interneten kell feltüntetni. 

 

 
 

2.40. ábra  

A jármű sebessége  

és a külső zajszint közötti összefüggés (25) 

2.41. ábra  

Az abroncs és a jármű által kiadott zajok egymáshoz 

való viszonya a sebesség függvényében (25) 
 

Ha széles körben elterjedne az üzemanyag-hatékony gumiabroncsok használata, az 2020-ra 

becslések szerint évenként 6,6 Mtoe (millió tonna kőolaj-egyenérték) üzemanyag megtakarí-

tását tenné lehetővé. Ezen túlmenően évente 4 millió tonnával csökkentené a szén-dioxid-
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kibocsátást – ez a mennyiség 1,3 millió személygépkocsi éves szén-dioxid-kibocsátásának 

felel meg. 

Az új címkék annak alapján is besorolják a gumiabroncsokat, milyen fékezési tulajdonságok-

kal rendelkeznek az abroncsok nedves útfelületen. A nagy teljesítményű abroncsok több mé-

terrel csökkenthetik a féktávolságot. 

A címkék azt is jelezni fogják, mely gumiabroncsok használata jár a legkevesebb gördülési 

zajjal.  

2.10. Levegőtisztaság, vízminőség, zaj- és rezgésvédelem 

A levegő tisztaságának nagy jelentősége van az ember egészségmegóvása szempontjából. 

Az emberi szervezet jelentős energiát fordít a levegőszennyezés elhárítására, amely egyrészt 

megterheli a szervezetet és csökkenti a szervezet ellenálló képességét. A szennyezett levegő 

rossz közérzetet okoz, betegségeket idézhet elő és a meglevőeket súlyosbíthatja, késleltetheti 

azok gyógyulását. A hirtelen fellépő, de általában rövid ideig tartó magas koncentrációjú 

szennyeződések akut megbetegedéseket okoznak, vagy akár genetikai károsodást is eredmé-

nyezhetnek. Az érintett lakosság körében statisztikailag kimutatható módon gyakoribban 

a légúti és keringési szervi megbetegedések. 

A légszennyezettség jelentős károkat okoz az épített környezetben (a savas esők korrodáló 

hatása által), a növény- és állatvilágban és kimutatható az egészségkárosítás nemzeti összter-

mékre gyakorolt negatív hatása is. Mindezek együttesen évente a nemzeti jövedelem 1−3%-át 

emésztik fel a fejlett ipari országokban. 

A légkörbe jutó szennyezők jelentős része természetes eredetű. Míg korábban a mezőgazda-

ság kismértékű, főként pedig lokális szennyezést okozott, ma már a Föld biológiai egyensú-

lyának szempontjából veszélyes szennyező forrás. A mesterséges eredetű levegőszennyezés 

legnagyobb részét a közlekedés, az ipar, a háztartások tüzelése, valamint ezek koncentrált 

központjai, a városok okozzák. A források összetételét tekintve változás állt be, míg néhány 

évtizeddel ezelőtt a közlekedés szerepe nem volt túl jelentős, ma a fejlettebb országokban 

a közlekedés a legnagyobb szennyező. Az egyéb eredetű szennyezések mértéke csökken, en-

nek okai az ipari szennyezők jogszabályokon, betartandó normákon keresztül történő meg-

rendszabályozása, valamint az erőművekben, iparban és háztartási tüzelésben a kevésbé 

szennyező energiaforrásokra történő átállás. (25) 

Régebben egy ország levegőjének szennyezettségét iparának fejlettségi szintje jellemezte, ezt 

később a közlekedés okozta szennyeződés részesedési aránya váltotta fel. Napjainkban a kor-

szerűsödő járműállomány a járművek darabszámának növekedése mellett sem növeli jelentő-

sen tovább a szennyezettséget. 

A közlekedés általában port, kormot, különféle szén-hidrogéneket és származékait, kén-

dioxidot, szén-oxidokat (CO, CO2) juttat a levegőbe. A belső égésű motorok közül a dízel-

üzem kipufogógáza a magas nyomáson lezajló égés következtében nitrogén-oxidokban dús 

(NO, NO2, NOx). A gázolaj kéntartalma SO2 formájában jelenik meg a kipufogógázokban. 

A benzinüzemű belső égésű motorok kipufogógázai szén-monoxidot, benzingőzt, aldehideket, 

egyenes láncú és gyűrűs szénhidrogéneket tartalmaznak. Az ólom-tetraetil adalékból – ame-
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lyet a motorok kopogástűrésének javítása céljából kevertek be a benzinekbe – származó ólom 

néhány éve még jelentős mennyiségű volt a levegőben, azonban ezek alkalmazását néhány 

évvel ezelőtt – éppen igen negatív környezeti hatásaira tekintettel – rendeletileg betiltották. 

A közlekedési emissziók globális hatásakor nem lehet figyelmen kívül hagyni a gyorsan ipa-

rosodó és lakosságát rohamtempóban gépjárművekkel ellátó kínai és indiai gazdaság hatásait. 

Ezek az országok több évtizedes lemaradást akarnak néhány év alatt bepótolni, biztosítva la-

kosságuknak a mobilitás lehetőségét. Egyrészt ezeknek az országoknak az infrastruktúra-

fejlesztése nem képes lekövetni a járműállomány rohamos emelkedését, másrészt 

az ökolábnyomon jelentősen túlnőtt tüzelőanyag-fogyasztás lokális hiányt eredményezhet 

a hagyományos jármű-tüzelőanyagokban, a világpiacon pedig komoly árfelhajtó tényezőként 

működik. Ezekben az országokban tehát már középtávon is újfajta hajtáskoncepciókban szük-

séges gondolkodni a közlekedésben, nem véletlen például Kína törekvése az elektromos haj-

tás fokozott fejlesztésében. 

A légi közlekedés, a repülőgépek levegőszennyező hatása is jelentős, jellemző szennyező 

anyagaik az aldehidek, a szénoxidok és a korom. Ez a hatás talajközeli rétegeket csak a ré-

szecskeülepedés útján érinti, mindazonáltal a jogalkotókat egyre inkább foglalkoztatja a repü-

lőgépek okozta szennyezők csökkentésének szükségessége is. 

A háztartási tüzelés, fűtés légszennyező hatásának fő oka a tökéletlen égés. Kis tüzelőegysé-

gekben felhasznált egységnyi tüzelőanyag jóval nagyobb mennyiségű szennyezést okoz, mint 

a jobban kézben tartható emissziójú nagyobb kazánokban. A széntüzelés okozza a legnagyobb 

szennyezést, ennél előnyösebb az olajtüzelés, míg gázfűtés esetén szilárd szennyezés gyakor-

latilag nem keletkezik, viszont nő a nitrózus gázok emissziója. (25) 

A levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok és lépések célja az élővilág és a védendő anyagi javak 

számára a megfelelő minőségű levegő biztosítása. A levegőminőségi határértékek beállítása-

kor többféle szempontot vesznek figyelembe, ezek az egészségügyi-toxikológia, a környezet-

védelmi, szabályozás-módszertani, gazdasági és jogi aspektusok. 

A közlekedés szempontjából fontos a szmogriadó elrendeléséhez tartozó határérték-

megállapítás. 

A járművek légszennyezésének csökkentése szempontjából az egyik legjobb megoldás, ha 

a járművek fajlagos tüzelőanyag-fogyasztását csökkentjük, mert ekkor eleve kisebb az egyes 

járművek kibocsátása. A fogyasztás csökkentése elérhető kisebb járműtömeggel (könnyűépí-

tési elvek alkalmazásával), valamint a hagyományos belső égésű motor hatásfokának növelé-

sével (turbótöltő alkalmazása, veszteséghők visszanyerése), valamint új, kisebb emissziót 

eredményező alternatív járműhajtó-anyagok és hajtásláncok kifejlesztésével. Utóbbi esetben 

azonban fontos a globális gondolkodás, nem biztos, hogy egy lokálisan kismértékben szeny-

nyező, hidrogénhajtású járművel globálisan jobban járunk, ha a hidrogén előállítását valami-

lyen fokozottan környezetszennyező technológia (pl. szénerőmű) alkalmazásával értük el. 

A járművek szilárd emissziói dízelautókban részecskeszűrőkkel, ezek hatékonyságát javító 

adalékokkal, míg a légnemű emissziókat elsődlegesen katalizátortechnika alkalmazásával érik 

el. Fontosak a jármű saját emisszió-védelmi megoldásai, így a tüzelőanyag-ellátó rendszer 

kipárolgásait, csepegését megakadályozó szűrők, visszacsatolások. 

 



2. A GÉPJÁRMŰVEK ÉLETCIKLUSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEK 65 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu 

Vízszennyezésnek nevezünk minden olyan rendszerint mesterséges, külső hatást, mely a fel-

színi és felszín alatti vizek minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága a benne 

zajló természetes folyamatok biztosítására és az emberi használatra csökken vagy megszűnik. 

A vízminőség – a víz tulajdonságainak összessége – mind a természetes, mind az emberi 

használatot érinti. Egy adott térség vizeinek minősége – a hidrometerológiai viszonyok mel-

lett – visszatükrözi a vízgyűjtőterületen folytatott ipari, mezőgazdasági tevékenységet, a tele-

pülés szerkezetét, a terület sajátságos hasznosítását. (25) 

Az emberi tevékenység felgyorsítja az anyagok áramlását az ökoszisztémán belül és kívül 

egyaránt. Az intenzív mezőgazdaság és erdészet nagyobb fokú erózióhoz vezet és ez a talajok 

tápanyag-visszatartó kapacitását csökkenti. Az ipari tevékenység a nyersvíz-kivétellel és 

a szennyezett víz visszavezetéssel közvetlenül, a levegőbe és a talajra kibocsátott emisszió 

révén közvetve hat a vízi ökoszisztémára. A levegőből lerakódó szennyező anyagok helyileg 

és nagyobb térségben is növelik a talajok és a vizek savasságát. A talaj degradációja és a sa-

vas lerakódások fokozzák a veszélyes anyagok és a növényi tápelemek víz általi kimosódását. 

Ez a víz szennyezettségét „diffúz” módon növeli. 

A vízszennyezés több mint 50%-át a kőolajok és ezek származékai okozzák. Nem kifejezetten 

a közlekedés önmaga a direkt szennyező, sokkal inkább a kőolajszármazékok kitermelése, 

szállítása, átalakításának folyékony emissziói jelentik a veszélyt a környezetre. A Föld eddigi 

legnagyobb természeti katasztrófái közül jelentős számú volt köthető tengeri olajfúró tornyok 

(lásd 2010. évi Mexikói öbölbeli olajszennyezés), vagy olajszállító tankerhajók baleseteihez, 

de ide sorolhatók az olaj- és gázszállító vezetékek elleni szabotázsakciók is. 

Az ásványolajok és származékaik élővizekre gyakorolt negatív hatása sokrétű: már kis kon-

centrációban íz- és szagrontók, erősen mérgezőek a vízi élővilágra. Utóbbi hatás a vízben való 

oldhatóságtól függ. 

A vízben való oldhatóság az aromások, naftének, parafinnek sorrendjében, továbbá növekvő 

molekulasúllyal csökken. Egy-egy olajtermék esetén az aromás tartalom és a forráspont döntő 

jelentőségű. Ebből a szempontból a dízelolajokhoz képest a benzin hat-negyvenszer, míg a 

benzol akár százszor nagyobb veszélyességgel bír az élővizekre nézve. 

A vízszennyezés-szabályozásban a „szennyező fizet” elv érvényesül a jogszabályok, szabá-

lyozók kialakítása során. Elsődleges szempont a szennyezés kialakulásának megelőzése (bale-

setek, katasztrófák megakadályozása), az ésszerűség és az integrált megközelítésmód. (25) 

A különféle termelő tevékenységek során a nyersanyagok átalakítási folyamatai következnek 

be a késztermék létrehozása céljából. A termelési tevékenységek kisebb-nagyobb mértékben 

a víz használatával járnak együtt, s a vízhasználatok a víz különböző mértékű szennyeződését 

eredményezik. A szennyeződés mértékét alapvetően a termelési technológia és a termelés 

volumene határozza meg. A termelés során keletkezett használt-szennyezett vizeket az üzemi 

vízgazdálkodási rendszerben kezelik, hasznosítják, vezetik el. Az üzemi vízgazdálkodás biz-

tosítja egyrészt a termelés mennyiségi – friss vízhasználat – és minőségi – friss vízminőség – 

vízigényét, és az üzemi vízgazdálkodás tesz eleget, másrészt a környezetvédelmi – hatósági 

igények – a szennyvízkezelés és a kibocsátható szennyvízminőség – kielégítésének is. 

Az iparban tehát a káros szennyeződés csökkentésének lehetőségei a termelési technológiá-

ban, illetve az üzemi vízgazdálkodásban egyaránt megtalálhatók. Ezek általánosságban: 
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- a termelési technológiához szükséges nyers-, segéd-, és üzemanyagok változtatása, he-

lyettesítése, kiváltása; 

- a termelési folyamat, technológia megváltoztatása; 

- a keletkezett használt és szennyezett vizek visszaforgatása, megfelelő kezeléssel; 

- a szennyvíz kezelése a befogadóba való bevezetés előtt. 
 

A szennyezés csökkentésének legradikálisabb eszközei a termeléstechnológiai megoldások: 

- vízkímélő technológiák (pl. zárt, visszaforgatásos hűtések, takaréköblítők); 

- anyaghelyettesítő és visszanyerő technológiák (pl. ciánmentes galvánfürdők, öblítővíz 

újrahasznosítás, nehézfémek visszanyerése, hulladékpapír újrafelhasználása stb.). 

Az adott körülmények között alkalmazandó lehetőségek megválasztásánál döntő szempont 

a teljes rendszerben történő gondolkodás és a maradék szennyező anyag elhelyezési megoldá-

sa is. (25) 

 

A zaj- és rezgésvédelem az iparosodott világban élő emberiség egyik fontos aspektusává vált. 

A közlekedés fokozott térnyerésével a modern kori ember zajok és rezgések által történő ter-

helése folyamatosan növekszik. Az ember a hangokat fülével érzékeli, amely összetett szerv. 

A kellemetlen zavaró hanghatást nevezik zajnak, amely túlzott mértékben okozhat halláskáro-

sodást, alvászavart, zavarólag hat a beszéd, szövegérthetőségre. 

A zajterhelés (zajimmisszió) jellemzésére olyan mennyiségeket kell használnunk, amely kife-

jezi a zaj emberre gyakorolt hatását. Erre a célra nem alkalmas a hallható hangok frekvencia-

tartományában (kb. 20 Hz és 16 kHz között) mért lineáris hangnyomásszint, dB(lin), mert ez 

a fizikai mennyiség nem veszi figyelembe a hallás tulajdonságait. A hallás sajátosságai közül 

a legfontosabbak a frekvenciától és intenzitástól függő érzet, a hangosságszint és a hangosság. 

A hangok mérésekor mindig szem előtt kell tartani a vizsgálat célját. A leggyakoribb célok 

lehetnek: a zajterhelés megítélése (lakóhelyi vagy munkahelyi környezetben), a zajcsökkentés 

módszerének, eszközeinek megválasztása, tervezési adatok gyűjtése vagy a megvalósult ter-

vek ellenőrzése.  

A közlekedési eredetű zajforrások vízi és légi útvonalon, közúton, közlekedési területen moz-

gó gépjármű, várakozó-(parkoló-) helyen, vasútvonalon, pályaudvaron, repülőtéren és egyéb 

fel/leszállóhelyen, kikötőben (együtt: közlekedési létesítményben) történő, a közlekedéssel 

közvetlenül összefüggő járműmozgás, járműműködtetés. 

 

Zajcsökkentés során minden esetben az alábbi eljárások alkalmazhatóságát kell megvizsgálni: 

- a kisugárzott zajteljesítmény csökkentése a gép, berendezés konstrukciós kialakításának 

vagy a technológia változtatásának segítségével; 

- a zajterjedési viszonyok megváltoztatása (tokozás, zajvédő ernyők, teremakusztikai vi-

szonyok módosítása stb.); 

- az embert érő zajterhelés csökkentése (pl. munkahelyen egyéni védőeszközök alkalma-

zása, épületekben nyílászárók hanggátlásának növelése). (25)  
 

A gépjárművek által okozott zajok, rezgések csökkentésére többféle megoldás áll rendelke-

zésre. Csupán az autógyártási technológiai fegyelem javításával jelentősen javítható az egyes 
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érintkező felületek okozta zaj- és rezgéskeltő hatás. Konstrukciós változtatásokkal, pl. zaj- és 

rezgéscsillapító anyagok beépítésével jelentősen csökkenthetők a testzajok. Az új hajtástech-

nológiák (pl. a hibrid, de különösen az elektromos hajtásláncok) alkalmazása is jelentős zaj-

visszafogó tényező. A járműhasználó ember vezetési stílusa jelentősen befolyásolja a zaj és 

rezgések mértékét, a sportos vezetők például, akik gyakori gázadásokkal, hirtelen gyorsítá-

sokkal közlekednek, lényegesen nagyobb zajterhelést okoznak. Ugyanez igaz a mindenkori 

út- és látási viszonyoknak megfelelően megválasztott sebességre is, a növekvő sebességgel nő 

a jármű által kibocsátott zaj. 

A közúti közlekedés zajhatása csökkenthető forgalomszervezési lépésekkel, az utak átbocsátó 

képességének javításával, a közlekedési torlódások elkerülésével. Javítható az infrastruktúra 

helyzete is, például az aszfaltba kevert gumi- vagy műanyag hulladék megfelelő technológiá-

ban alkalmazva jelentős zaj- és rezgéscsillapító hatást eredményez. A nagy forgalmú utak 

zajhatásainak csökkentésére a leggyakrabban alkalmazott módszer a zajárnyékolási megoldá-

sok, jellemzően zajvédő falak telepítése.  
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3. Méréstechnika a környezetvédelem szolgálatában 

Ebben a fejezetben a modern környezetterhelés mérő technológiák gyakorlati bemutatására 

kerül sor. 

A környezeti problémák feltárásában, a környezeti állapotértékelésben a kémiai analitika 

alapvető fontosságú eszköz.  

A környezeti analízis segítségével mérések végrehajtásával feltérképezhető, hogy a környezeti 

elemek (levegő, víz, talaj) milyen koncentrációban (1-10-12 g/dm3) tartalmazzák az elsősor-

ban antropogén eredetű szennyezőanyagokat. 

A környezetanalitikai vizsgálatok elsődleges célja, hogy az ökológiai rendszerek különböző 

résztartományainak kvalitiatív és kvantitatív összetételét, az összetétel időbeli változását ké-

pes legyen teljességében feltárni. 

A megfelelő analitikai módszerek megválasztása függ: 

- a vizsgálandó anyag összetételétől; 

- a műszerektől; 

- gazdaságossági tényezőktől; 

- a megkívánt pontosságtól; 

- néhány vizsgálat, vagy folyamatos ellenőrzés szükséges. 

Az analitikai módszerek csoportosítása: 

- minőségi analitikai; 

- mennyiségi analitikai; 

- szerkezetvizsgáló; 

- szerkezetet és morfológiát vizsgáló. 

Az analitikai módszerek alapelv szerinti csoportosítása: 

- klasszikus kémiai analitikai módszerek; 

- súly szerinti elemzés (gravimetria); 

- térfogatos elemzés (titrimetria). 

A műszeres vizsgálati módszerek lehetnek: 

- egyszerű fizikai sajátság mérésén alapuló módszerek (sűrűség, viszkozitás, hővezető-

képesség mérése); 

- elektrokémiai módszerek (potenciometria, polarográfia, vezetőképesség-mérés); 

- spektrometriás módszerek (emissziós spektrográfia, lángspektrometria, atomabszorpció, 

ultraibolya-, látható és infravörös-spektrofotometria, nefelometria és turbidi-metria, 

mágneses rezonancia, röntgen spektrometria); 

- termikus módszerek; 

- radiokémiai módszerek (aktivációs analízis); 

- kromatográfiás módszerek. 
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Egyre szélesebb körben terjednek az automatizált elemzési módszerek is, melyek gyakorisá-

gukat, érzékenységüket és szelektivitásukat tekintve felülmúlják a klasszikus módszereket. 

A klasszikus elemzési eljárásokat ennek ellenére még ma is elterjedten alkalmazzák a vizsgá-

latok során. (1) 

 

Az analitikai módszerek alkalmazhatóságát, illetve teljesítőképességét jellemző paraméterek: 

- torzítás („valódiság”); 

- pontosság (reprodukálhatóság); 

- szelektivitás; 

- érzékenység; 

- sebesség (mintavételek száma). 
 

Az analitikai módszerek lépéseit az alábbiak szerint hajthatjuk végre: 

- A vizsgálat céljának meghatározása, a vizsgálatra kerülő jellemzők megadása; 

- A vizsgálati módszer megválasztása (mód, gyakoriság, helyszín); 

- Mintavétel (minták tartósítása és/vagy fixálása), nyers minták szállítása, előkészítése 

vizsgálatra; 

- Kalibrálás és mérés; 

- Eredmények számítása; 

- Eredmények értékelése és megbízhatóságának becslése; 

- Jegyzőkönyv, vagy szakvélemény elkészítése. (1, 2). 
 

Ennek általános sorrendjét mutatja be 3.1 ábra. 

 

3.1. ábra. Az analitikai elemzés folyamat (1) 
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A környezeti minták elemzésekor a vizsgált elemeket biológiai szerepük szerint 3 csoportba 

sorolhatjuk az alábbi táblázat szerint. 

 

Esszenciális főalkotók C N O P S Cl Na K Ca Mg 

Esszenciális nyomelemek F I Se V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Mo Si Sn As 

Toxikus elemek 
Li Be Ba F Cl Br As Sb Bi Pb Sn Tl Te V Cr Mn Fe Co Ni 

Cu Zn Cd Hg 

3.1. táblázat. Esszenciális és toxikus elemek (1) 
 

A mérési eredmény megbízhatóságát leginkább a mintavétel befolyásolja. Ha rossz a mintavé-

teli terv, helytelen a minták tárolása, vagy hibás a feliratozás, esetlegesen enzimek bontják az 

analizálandó komponenst, vagy a mikrobiológiai aktivitás megváltoztatja az összetevők kémi-

ai szerkezetét, akkor bármennyire is nagy pontosságú és torzításmentes a módszer (reprezen-

tatív a minta), az eredmény használhatatlan lesz. Ennek elkerülése érdekében a mintákat fa-

gyasztással, szárítással, kémiai úton tartósítani szükséges. Ennek célja, hogy a minták azok 

vételétől a feldolgozásig ugyanolyan állapotban maradjanak, azaz jellemző tulajdonságaik 

megőrzésre kerüljenek. (1, 2) 

A környezeti analitikában vizsgált környezeti elemek a levegő, a víz, a talaj és a hulladék. 

Ezen kívül a közlekedés szempontjából szokásos még a zajt és a káros rezgéseket mérni. 

3.1. A levegő vizsgálata 

A levegővizsgálatokat szabad légkörben (immisszió mérés), szennyezőanyag kibocsátóknál 

(emisszió mérés), valamint zárt helységekben (üzem, munkahely) végezzük. A levegő – álta-

lános – szennyezettség tényének észlelése, mértékének és minőségének megállapítása 

az immisszió mérésével lehetséges. Mindez például a közlekedési közutakra és ezek környe-

zetében a járművek által okozott szennyező hatások mérésére általánosan alkalmazott mód-

szer. Mindazonáltal az egyes járművek típus-jóváhagyási, illetve műszaki vizsgán szükséges 

károsanyag-kibocsátási méréseit emissziós módszerekkel hajtják végre. Ezen kívül – szüksé-

ges esetekben, pl. autófenntartási tevékenységet végző szakműhelyek beltéri szennyezettségét 

– üzemi, munkahelyi mérésekkel határozzák meg. 

A gépjárművek a tüzelőanyag kémiai energiatartalmát szabályozott égésfolyamaton keresztül 

alakítják át a kerekeken megjelenő mechanikai energiává. A belsőégésű motor munkahenge-

rében az égés számos tényezőtől függ, lefolyása optimális esetben is csak közelíti a tökéletest. 

A kipufogógázban emiatt a széndioxid, a nitrogén és a víz mellett több-kevesebb elégetlen és 

köztes égésterméket tartalmaz. 

A tökéletlen égés során elégetlen szénhidrogének, szénmonoxid, aldehidek, ketonok, karbon-

savak és egyéb krakk-termékek maradnak. Ehhez járulnak még a levegő nitrogénjéből magas 

hőmérsékleten képződő nitrogénoxidok, valamint a szándékosan bevitt adalékokból keletkező 

vegyületek (például a korábban kenésre használt ólom-tetrametilből keletkezett ólomoxidok). 
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A benzin- és dízelmotorok kipufogógáz összetevőit szemlélteti a 3.2. táblázat. 

Kipufogógáz-összetevő Mennyiség benzinmo-

torban 

(%) 

Mennyiség dízelmo-

torban 

(%) 

N2 (nitrogén) – a környezeti levegő fő 

alkotója 
78 78 

CO2 (széndioxid) – a tökéletes égés 

során képződő gáz 
10 10-12 

H2O (vízgőz) 7 5 

O2 (oxigén) + nemesgázok 1 5 

H2 (hidrogén) 0,05 0,03 

CO (szénmonoxid) – a tökéletlen égés 

során képződő gáz 
3 0,04−0,2 

NOx (nitrogén-oxidok) – a hőmérséklet 

és nyomás növekedésével fokozottan 

képződő égésgáz 

0,1 0,07−0,1 

SO2 (kéndioxid) 0,01 0,01 

Részecskék – dízelmotorban nagyrészt 

korom 
0,005 100−500 mg/m

3 

Ólomvegyületek – az ólom kenő-

anyagok kiszorításával gyakorlatilag 

eltűnt 

0,001 − 

HC (szénhidrogének) 0,03−0,4 0,03−0,1 

R-CHO (aldehidek) − 0,004−0,009 

Policiklikus szénhidrogének 

(pl. benz-a-pirén) 
− 0,5−4 mg/m

3
 

3.2. táblázat. Benzin- és dízelmotorok kipufogógáz összetétele (3, 4) 
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Típusvizsgálatnál a járművek kipufogógáz-kibocsátását görgős fékpadon, jogszabályban 

meghatározott menetciklus (ENSZ-EGB 15. számú rendelete, az ún. Európa-teszt menetcik-

lus) végrehajtásával és mérőberendezés segítségével mérik. 

A mérés menete: 

- a görgős fékpadon végrehajtják a menetciklust; 

- az elszívó a kipufogógázt a megszűrt külső levegővel együtt egyenletes légárammal fo-

lyamatosan gyűjti; 

- mindig ugyanakkora mennyiségű kipufogógáz-levegő keveréket szív be. Ha a jármű 

több kipufogógázt termel (pl. gyorsítási fázisban), akkor kevesebb külső levegő áramlik 

be, ha pedig kevesebb a keletkező égéstermék, akkor több a beáramló külső levegő. 

- Ebből a kipufogógáz levegő keverékből folyamatosan azonos mennyiségeket különíte-

nek el és egy/vagy több gyűjtőzsákba nyomják (ez a CVS – Constant Volume Sampling 

= állandó térfogatú mintavétel elve); 

- Az összegyűjtött kipufogógáz összetevőket megmérik és teljes távolságra (útszakaszra) 

vonatkoztatják, mennyiségüket gramm/km értékben adják meg. 
 

  

3.2. ábra. Az ENSZ-EGB R15 rendelet szerint definiált 

Európa Tesz menetciklus (3) 

3.3. ábra. Az Európa Teszt menetciklus és a típusvizs-

gálati határértékek (3) 
 

A diagnosztikai gyakorlatban az infravörös elven (NDIR – Non-Dispersive Infrared Detector 

– Nemdiszperzív Infravörös Detektor) működő műszerek terjedtek el. A mérési elv azon ala-

pul, hogy a különböző atomokból felépülő molekulájú gázok az infravörös hullámhossz-

tartományú sugárzás energiáját anyagfajtájuknak megfelelően nyelik el. 

A szén-monoxid például a 4,6 μm hullámhosszúságú sugarakat abszorbeálja. A CO, a HC és a 

CO2 tehát a beérkező fény különböző hullámhosszúságú sugarait nyeli el (CO2 : 4,2 μm, HC: 

3 – 3,5 μm). (4) 
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3.4. ábra.  

Gázok eltérő hullámhosszúságú infravörös sugár-

zás elnyelő képessége (3) 

3.5. ábra. Három összetevő (CO2, CO és HC), valamint 

oxigénszondával kiegészítve az oxigéntartalom mérésére 

alkalmas berendezés elvi vázlata (3) 

 

A CO-tartalom mérésére a jogszabályok egyértelműsítik az infravörös eljáráson alapuló mé-

rőműszerek alkalmazásának szükségességét.  

A szénhidrogén-vegyületek kipufogógázokban történő egyenkénti meghatározásához gáz-

kromatográfiás módszereket alkalmaznak. Belsőégésű motoroknál általában elegendő az ösz-

szes szénhidrogén-koncentráció meghatározása, ehhez kétféle eljárást alkalmaznak, az infra-

vörös-abszorpciós elven működő és a lángionizációs eljárást. Az infravörös-abszorpción ala-

puló módszer esetében a műszert normál hexánra (C6H14) állítják be, a mérési elv azonos 

a CO-koncentráció mérésnél alkalmazottal. Az ilyen műszer csak a paraffin sorozat első né-

hány elemére reagál, az olefinekre és az aromás szénhidrogénekre alig reagál. Éppen ezért az 

ilyen műszerek nem alkalmasak dízelmotorok szénhidrogén tartalmának meghatározására. 

Ráadásul a módszer a kipufogógáz nedvességtartalmára érzékeny, a vízgőztartalom változása 

mérési hibát okoz. 

A dízelmotorok kipufogógázainak szénhidrogén tartalmát ezért a lángionizációs meghatáro-

zás elvén működő berendezésekkel mérik. Ezekben a műszerekben az összes szénhidrogén 

koncentrációját mérik. A mérés elve, hogy magas hőmérsékleten (2000°K felett) az összes 

szénhidrogén hidrogénlángban ionizálódik. Elektródákra kapcsolt feszültség hatására ionizá-

ciós áram indul meg, amely a szénatomok számának változásával növekszik. Mindezt erősítés 

után egy indikáló műszer skálázott kijelzőre írja ki. (3) 
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3.6. ábra. Gázkromatográf elvi felépítése (5) 3.7. ábra. Gázkromatográf gyakorlati kialakítása 
  

A nitrogén-oxidok pontos és folyamatos mérésére a kemilumineszcencia elven működő gáz 

analizátort alkalmazzák. Működésének alapja, hogy egy kémiai reakció fényemissziót ger-

jeszt, amely fotocellával mérhető. A nitrogén-oxid (NO) kis nyomáson (0,3…0,8 kPa) 

az ózonnal (O3) nitrogén-dioxiddá (NO2) oxidálódik, ennek során egy részéből (kb. 10%) ger-

jesztett elektronállapotú molekula keletkezik, amelyek magas energiaszintjük miatt fotonok 

(fénykvantumok) kibocsátásával azonnal nitrogén-dioxid molekulákká alakulnak át. Az így 

keletkezett fotonáram a nitrogén-monoxid koncentrációval arányos. Ez az áram erősítve, ská-

lázott kijelző műszeren keresztül mutatja a koncentrációt. (3) 

A dízelmotor füstje a kipufogógázban abszorbeált olyan szilárd és folyékony összetevők 

(aerosolok) összessége, amelyek elnyelik, megtörik, vagy visszaverik a fényt. Ezt a tulajdon-

ságot extinkciónak szokás nevezni, amely a kipufogógázra bocsátott fény elnyelését és a szó-

rását jelenti együttesen. A dízelmotorok füstölését opaciméterrel mérik. A hatályos európai és 

magyar rendeletek a kipufogógáz dinamikus nyomásával töltött részáramú, vagy mintavételes 

opaciméterek használatát írják elő. A részáramú, illetve mintavételes jelző azt jelenti, hogy 

nem a teljes kipufogógáz-áram kerül átvilágításra, hanem annak csak egy része, amelyet 

a mintavevő szondán keresztül vezetnek be a műszer mérőkamrájába. (3) 
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3.8. ábra. Opaciméteres mérés elvi vázlata 3.9. ábra. Az AVL járműmotorra szerelt opacimétere 
 

A gázemisszió-diagnosztika gyűjtőfogalom. A gáz- és részecske-kibocsátást meghatározó 

valamennyi rendszertulajdonság, funkció, szerkezeti egység műszeres vizsgálatát jelenti. Le-

het külső (off board) és fedélzeti (on board) mérőrendszerű, folyamatos és időszakos adatel-

érésű. A gázemisszió-diagnosztika feladatát tekintve lehet ellenőrző (hatósági) és szervizmű-

velet-támogató (állapotfeltárás, beállítás, beszabályozás). Az emissziótechnika két fő techni-

kai generációja: 

- I. emisszió-technikai generáció: a keverékképzés nem elektronikusan irányított, kipufo-

gógáz-utókezelés nincs. 

- II. emisszió-technikai generáció: a keverékképzés elektronikusan irányított, a kipufogó-

gáz-utókezelés katalizátorral történik. 

A II. generációs rendszerek benzinmotorokon végrehajtandó gázemisszió-diagnosztikai fela-

datai: 

 a „nyers” kibocsátás vizsgálata, áttételesen az égés ellenőrzése; 

 a katalizátor utáni kibocsátás vizsgálata; 

 a katalizátor hatásosságának (átalakítási fokának) ellenőrzése; 

 a keverékösszetétel-szabályozás ellenőrzése. 

3.2. A vizek vizsgálata 

A víz sajátos tulajdonságokkal rendelkező környezeti elem, a földi élet egyik alapfeltétele, 

minden élő szervezet építőanyaga. A gazdasági élet szempontjából nélkülözhetetlen erőforrás, 

alap- és segédanyag, szállítóközeg. Magyarországon a vízkészletek és vízhasználatok össze-

vetése – egyenlőre – kedvező képet mutat. A felszíni vizek romlása az elmúlt években lelas-

sult, ettől függetlenül tovább folytatódott és egy-egy nagyobb haváriahelyzet – lásd Mexikói 
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öböl fúrótorony katasztrófa, vagy a fukusimai atomreaktor baleset – jelentősen ronthat mind 

lokálisan, mind globálisan a helyzeten. 

A vízvizsgálatok célja nagyon sokféle lehet, melyet a vízféleségek és a vízhasználatok hatá-

roznak meg. 

A vízvizsgálatok célja általában: 

- A vízminőség jellemzése, ellenőrzése; 

- A vízszennyezés megállapítása, eredetének felderítése; 

- A víz adott célú alkalmazásának elbírálása; 

- Adatszolgáltatáshoz tervezés; 

- Víz- és szennyvíz-technológiai folyamatok, műtrágyák működésének ellenőrzése; 

- Hatósági ellenőrzések. 

A vízvizsgálatok módja szerint megkülönböztetünk: 

- fizikai és kémiai; 

- biológiai; 

- mikroszkópos biológiai; 

- bakteriológiai; 

- toxikológiai és 

- parazitológiai vizsgálatokat. 

A vízvizsgálat terjedelme szerint: 

- részleges vagy tájékozódó; 

- ellenőrző; 

- valamint részletes vizsgálatok ismertek. (1) 

A vízvizsgálat egyik legfontosabb eleme a vízmintavétel, amelynek olyannak kell lennie, 

hogy az jellemző legyen az adott vízre (reprezentativitás), valamint összetétele az analízis 

megkezdéséig ne változzon (szakszerűség). 

A vízminták tartósítását elsősorban a biológiai folyamatok gátlása érdekében végzik el. 

A vízmintákat előkészítése után (amely állhat hígításból, koncentrációnövelésből, szűrésből, 

derítésből és szűrésből, valamint feltárásból) elemzik. 

A szerves vegyületek meghatározására a spektrofotometriás (fényelnyelési) módszert, a szén-

hidrogének (olajszármazékok) vizekből történő kimutatására a gázkromatográfiás eljárásokat 

alkalmazzák legelterjedtebben. 

A szénhidrogének összetettségük ellenére a gázkromatográfiás eljárással nyert kromatogram 

az olajtermékre jellemző tulajdonságot mutat („ujjlenyomat”), amely spektrum főbb jellemző-

je a normál paraffinok homológsora: ennek segítségével az olajtermékek forráspont szerinti 

frakciókra bonthatók – természetesen a nyersolaj valamennyi frakciót tartalmazza – ez alapján 

az egyes frakciók megkülönböztethetők (3.3. táblázat). (6) 
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Olajtermék Sűrűség (kg/dm
3
) Forráspont (°C) Domináló paraffinok 

(szénatomszám) 

Könnyű benzin 0,72 20−100 C5−C7 

Benzin 0,72−0,76 80−240 C5−C12 

Kerozin 0,75−0,77 175−280 C8−C16 

Petróleum 0,82−0,85 150−300 C10−C24 

Gázolaj 0,84−0,88 200−300 C14−C20 

Motorolaj 0,9 250−350 C12−C25 

Viasz-gyanta − 350 C20vC30 

Bitumen − 350 C30−C40 

3.3. táblázat. Néhány olajtermék jellemző tulajdonsága (6) 
 

A felszíni vizekben – az illékonyabb összetevők elpárolgása miatt – az „olaj ujjlenyomatok” 

általában csak a C−10 paraffinok után kezdődnek. 

A fémösszetevők vízmintákból történő kimutatására atomabszorpciós, kolorimetriás vagy 

láng- elektrotermikus atomizálást alkalmaznak. 

3.3. Talajvizsgálatok 

A talajvizsgálatok célja: 

- a talajtípus meghatározása; 

- a talajokban lejátszódó anyagforgalom megismerése; 

- a talaj vízgazdálkodásának megismerése; 

- tápanyagvizsgálat trágyázási céllal; 

- szennyezettség mértékének megállapítása; 

- általános szennyezettség megállapítása 

- pontszerű légszennyezőforrás hatásának megállapítása; 

A talajok szennyezéseinek főbb forrásai: a levegőszennyezés, az ipari termelés, az illegális 

hulladéklerakás, a szennyvizek és szennyvíziszapok nehézfémtartalma, stb. 

 

Talajszennyezést minden a talaj felszínére, vagy közvetlenül a talajba került folyékony, ol-

dott, vagy oldható antropogén, talajidegen anyag okoz. Elsősorban az olajok és szerves ipari 

segédanyagok, valamint a fémvegyületek okozzák a talajszennyezések legnagyobb részét.  

A talajvizsgálatokat a mintavétellel egy időben, a helyszínen kell megkezdeni. 

Az olajszármazékokat gázkromatográfos mérésekkel határozhatják meg a talajmintákból. 
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Az olajkárok talajból történő elhárítására mutat példákat a 3.10. ábra. 

 

3.10. ábra. Olajkárok elhárítási lehetőségei talajban (talajvíz, olaj és gázfázis kezelése) (6) 

3.4. Hulladékok vizsgálata 

Az emberi lét egyik legáltalánosabb kísérő jelensége a hulladékok képződése. A mai fogyasz-

tó társadalomra általánosan jellemző a „vedd meg, használd, dobd el” felfogás, mindezt az 

ember a hulladékok őt körülvevő környezetbe történő visszajuttatással oldotta meg. Mindez 

hosszú ideig nem zavarta a környezetet, lévén mindezen anyagok minősége hasonló volt 

a természeti körfolyamatokban meglevő anyagokhoz és ezek mennyisége, minősége nem 

akadályozta meg a természeti körfolyamatokba történő visszalépésüket. 

Változást ebben a műszaki fejlődés 19-20. századi termelésbővítése, az újabb és újabb szinte-

tikus anyagok megjelenése és ezek (valamint hulladékaik) környezetbe való visszajuttatása 

hozott. Ezek az anyagok ugyanis már nem tudtak a természetes körfolyamatokba visszalépni, 

így a hulladékkezelés ilyen módja tarthatatlanná vált. (6) 

Mindezek hatására az ember figyelme a hulladékok kezelésének szükségessége felé fordult. 

A mai modern társadalmakban társadalmi szemléletformálás (tudatos vásárló eszménykép-

ének terjesztése, hulladékok szelektív gyűjtésének tanítása, anyag- és energiatakarékos élet-

mód hirdetése) mellett számos jogszabály próbálja meg a hulladékok képződését megakadá-

lyozni, a már képződött hulladékok természetre gyakorolt hatását csökkenteni, azok lehetőség 

szerint legnagyobb mértékű újrahasznosítási arányait elérni. Ma már önálló jogszabályok ren-

delkeznek a szerves anyagok lerakókba kerülésének megakadályozásáról, a csomagolási, 

az elektromos- és elektronikai, a gumiabroncs, az akkumulátor és a roncsautó hulladékok 
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hasznosítási arányainak megfelelő növeléséről. Mindezek célja a természeti erőforrások és 

ásványi kincs készletek védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása mellett. 

A nem megfelelően kezelt hulladékok környezetkárosító hatásai eltérően jelentkeznek: 

- -  egyrészt valamelyik környezeti elem (víz, levegő, talaj) károsodását okozzák, ezáltal 

nagyszámú népességet érintenek és időben elnyúló hatásúak; 

- -  másrészt a hulladékok egyes alkotói a növényi és állati szervezetekbe beépülve a táp-

lálékláncon át közvetlenül az embert károsíthatják. 

Itt elsősorban a környezetre veszélyes, mérgező anyagokra kell gondolni a toxicitás és a 

bioakkumuláció (felhalmozódás) miatt. 

 

  

3.11. ábra. Nem megfelelő körülmények között 

tárolt és kezelt roncsautók (7) 

3.12. ábra. „Háztáji” előkezelésnek alávetett roncsok 

környezetszennyező, otthoni tárolása (7) 
 

A környezeti káros hatások sokfélék lehetnek, ilyenek a talaj, a talajvíz és a felszíni vizek 

szennyeződése, a levegő szennyeződése, a fertőzésveszély, a rovarok és rágcsálók elterjedése 

és az esztétikai hatás. (6) 

A modern kori hulladékgazdálkodás legfontosabb feladata az ún. „3R elv” érvényesítése, azaz 

a Reduce (hulladékok keletkezési mennyiségének csökkentése), a Reuse (újra- vagy 

továbbhasználat) és a Recyling (újrahasznosítás a természeti erőforrások és az ásványi kincs-

készletek fokozott védelme érdekében). 

A hulladékok újrahasznosítása terén a 21. század elejére több anyagkörfolyamatban, mint 

egyes fémek például (különösen a katalizátorfémek, alumínium, rézféleségek, nemesfémek) 

sikerült elérni, hogy azok termelési szükségleteit immáron nagyobb részben a hulladékokból 

fedezik, azok szakszerű feldolgozásának biztosításával. Mindezt igyekeznek más anyagára-

mokra, különösen a szerves eredetű hulladékokra is kiterjeszteni, csak így lehet a Föld növek-

vő népessége mellett a fenntarthatóságot biztosítani. 

A hulladékok vizsgálata során azok minőségi jellemzői a nedvesség, a pH, a hamu, az égéshő, 

összes N-,P-,K-tartalom, vezetőképesség, a KOI-besorolás és a toxikus anyagok mennyisége. 

A hulladékok vizsgálata mindig adott céllal történik és kerül kiértékelésre. 

A szállítás és a kezelés alapadatainak felállításához mindig szükség van a hulladék térfogat-

tömegének, nedvességtartalmának, mechanikai összetételének és fűtőértékének meghatározá-

sára. 
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A hulladék ártalmatlanításának, hasznosításának és elhelyezésének szempontjából ismerni 

kell a hulladék kémhatását, hamutartalmát, összes N-,P-,K-tartalmát, vezetőképességét, szer-

ves anyag tartalmát, illetve toxikus hatásait. 

 

A hulladékok vizsgálatát mintákból, laboratóriumi körülmények között végzik. (1) 

3.5. Zaj- és rezgésmérés 

A zaj a XVII. század, az iparosodás kezdete óta életünk állandó kísérőjévé vált. A XX. szá-

zadban a közlekedés fejlődésével a településeken, közutak mentén élők zajterhelése folyama-

tosan emelkedett. E két fő zajforrási tényező mellett az építkezések zaja is jelentős mértékben 

hat az emberekre és a környezetre. 

A zajterhelés (zajimmisszió) jellemzésére olyan mennyiségeket használnak, amely kifejezi a zaj 

emberre gyakorolt hatásait. Erre a célra nem alkalmazható a hallható hangok frekvenciatarto-

mányában (kb. 20 Hz és 16 kHz között) mért lineáris hangnyomásszint, dB (lin), mert ez a fizi-

kai mennyiség nem veszi figyelembe a hallás tulajdonságait. A hallás sajátosságai közül a leg-

fontosabbak a frekvenciától és intenzitástól függő érzet, a hangosságszint és a hangosság. (6) 

 

 

3.13. ábra. Az egyenlő hangosságszintek görbéi (phon-görbék) (6) 
 

A 3.13. ábrán az egyenlő hangosságszintek görbéi, ismertebb nevükön a phone-görbék kerül-

tek bemutatásra. A görbék kétfülű hallásra, az emberrel szemben érkező, szinuszos szabadtéri 

hanghullámokra vonatkoznak. Ezeket a görbéket sok emberen elvégzett kísérletek alapján 

állapították meg. A szaggatott vonallal jelzett görbe a hallásküszöbgörbe. Tetszés szerinti 

frekvenciájú és intenzitású hang hangosságszintje annyi phon, amennyi az azzal szubjektíven 

azonosan hangosnak ítélt 1000 Hz-es tisztahang hangnyomásszintje decibelben (dB). A halló-

szerv érzékenysége az egészen magas és mély hangok felé jelentősen csökken, de a csökkenés 

mértéke függ az intenzitástól is, a görbék nagyobb hangnyomásszintek esetén laposabbak 

lesznek. Két hang közül az egyiket akkor értékeljük szubjektíven kétszer olyan hangosnak, ha 

a hangnyomásszintek különbsége 10 phon. (6) 
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A zaj emberre gyakorolt hatásának jellemzésére szabványosan az A-hangnyomásszintet al-

kalmazzák. Az A-hangnyomásszint a hangnyomásszint-mérőkbe beépített A-szűrővel mért 

hangnyomásszint, amely a műszerről közvetlenül leolvasható. Az A-szűrő a phon-görbékből 

származtatott súlyozószűrő, amely a halláshoz hasonló hatást fejt ki a mért hangokra. 

 

 

3.14. ábra. Közlekedési zaj mérése az M0-autóút mentén (8) 
 

A környezetben észlelt zajok többsége nem állandó, hanem az idő függvényében kisebb vagy 

nagyobb mértékben változik. Az időben változó zajok jellemzésére olyan állandó zajt keres-

tek, amelynek hatása az emberre ugyanaz, mint a vizsgált változó zajé. Ez a mennyiség az 

egyenértékű A-hangnyomásszint (egyenértékű A-szint), jele LAeq, mértékegysége dB. Ez lé-

nyegében az A-szűrővel mért intenzitásátlagból képzett szint. (6) 

 

A zaj- és rezgésmérési vizsgálatok leggyakoribb céljai lehetnek a zajterhelés megítélése (la-

kóhelyi- vagy munkahelyi környezetben), a zajcsökkentés módszerének, eszközeinek megvá-

lasztása, tervezési adatok gyűjtése, vagy a megvalósult tervek hatásának ellenőrzése. Bármi is 

a cél, arra kell törekedni, hogy a vizsgált zaj jellemzői torzítatlanul, a többi zaj hatásaitól füg-

getlenül kerüljenek meghatározásra. A nem vizsgált zajoknak a mérés időpontjában is ható 

komponenseit alapzajnak nevezik. Az alapzaj hatásait le kell választani a mérés eredményei-

ről, ez az eljárás az alapzajkorrekció. 

 

A hangnyomásszint meghatározásához analóg és digitális műszereket használnak. Az analóg 

műszerekben a mikrofon által elektromos jellé alakított hanghullám jelformáló áramkörön át 

jut a kijelzőig, míg a digitális műszerekben a jelet számokká alakítva számítógép határozza 

meg az eredményt. 

 

A műszerek közül az alábbi berendezések a legfontosabbak: mikrofon, hangnyomásszint-

mérő, jelrögzítő, kijelző. 

 

A közlekedés a környezetben – fő közlekedési és vasútvonalak mentén – esetenként akár 

80 dB-t is elérő, illetve megközelítő egyenértékű A-hangnyomásszintet okoz. Az utakon kü-

lönböző típusú és zajkibocsátású járművek, különböző üzemállapotban, változó sebességgel 

haladnak, az okozott zajt a fentieken kívül a környezeti viszonyok (beépítettség, útburkolat 

fajtája- és állapota) is befolyásolják. Közlekedési zaj esetén ezért az utat vagy vasútvonalat 

tekintik egyetlen egységes, vonalszerű zajforrásnak. Az út- vagy vasútvonal zajkibocsátása az 
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úttól meghatározott távolságban, akadálytalan terjedés feltételezése mellett, meghatározott 

egyenértékű A-hangnyomásszinttel jellemezhető. A vonatkoztatási távolság utak esetén 

7,5 m, vasutak esetén 25 m. A közlekedési zaj megítélési ideje (az egyenértékű A-

hangnyomásszint LAeq vonatkoztatási ideje) az előírások szerint nappal 16 óra, éjszakai idő-

szakban 8 óra. 
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4. Gépjárművek újrahasznosítása 

4.1. Újrahasznosításra tervezett konstrukció létrehozásának szabályai, 

konstrukció-képzés, teljes-életciklus szemlélet a modern 

járműiparban  

Az egyes anyag- és termékáramokra vonatkozó Európai Uniós szabályozás – így a roncsau-

tókra vonatkozó 53/2000/EK Direktíva is - a gyártó termékfelelősségét nyilvánította ki. Min-

dez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a termékfelelősség nem ér véget a piacon történő értékesí-

téssel, a kötelező jótállási feltételek teljesülésével és a termékhez meghatározott ideig tartó 

pótalkatrész biztosításával, hanem a továbbiakban folytatódik az elhasználódás utáni időszak 

vonatkozásában is. Emiatt a gyártó alapvető anyagi érdekévé vált, hogy termékeit olyan mó-

don alakítsa ki, hogy az hulladékká válása után minél olcsóbban, megfelelő módon kezelhető 

legyen. Ennek teljesítése alapvetően a konstrukció-képzés stádiumában már kialakul, ezért 

fokozottan indokolt és szükséges azon szempontok és elvek kutatása, rendszerezése és a ter-

vező számára való rendelkezésre bocsátása, ami elősegíti a reciklálás szempontjából helyes 

konstrukciók kialakítását. 

A tervezési folyamat során a tervezőnek tekintettel kell lennie egyrészt a gyártási hulladékok 

mennyiségének, a létrehozandó termék működtetése során keletkező hulladékok mennyiségé-

nek, valamint a termék elhasználódása után keletkező hulladékok mennyiségének csökkenté-

sére (4.1. ábra). 
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4.1. ábra Hulladék körfolyamatok a termék teljes élettartamán 
 

A termék tervezési eljárása (fejlesztési eljárás) a követelményjegyzékkel kezdődik az egyes 

munkafázisok növekvő konkretizálási foka jellemzi. 

A tervezési folyamat kiindulását jelentő követelmény jegyzék az első fontos állomás, ahol ezek 

a szempontok már döntő mértékben megjelennek. A követelményjegyzékben kell rögzíteni a 

termék tervezett élettartamát, valamint azokat az újrahasznosítási formákat és az ezekhez kap-

csolódó technológiákat, amelyeket fel kívánnak használni. Ez nem egyszerű feladat (mindeh-

hez ismerni kell az elhasználódás időszakában rendelkezésre álló technológiákat, azok költsé-

geit, feltételeit stb.), ami már a gyártóművön kívüli ismeretek bevonását követeli meg. 

A tervezés egyes lépésein haladva, a követelményjegyzékben megfogalmazott újrahasznosítá-

si eljárásokból adódó követelményekre kell tekintettel lenni (4.2. ábra). 

Itt figyelembe kell azt venni, hogy a termék-reciklálás megvalósítása általában az alábbi tech-

nológiai műveletek végrehajtását teszi szükségessé: szét (le) szerelés, tisztítás, vizsgálat, elle-

nőrzés, csoportosítás (pl. kötőelemeknél) esetleges utánmunkálás, javítás (pl. henger felmun-

kálás), újraszerelés. Valamennyi technológiai művelet esetén ismertek azok az esetenként 

néha triviálisnak tűnő lépések, melyek a reciklálást elősegítik. Ezeket a követelményeket 

szemléltetik a 4.4.−4.8. ábrák. 
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4.2. ábra általános terméktervezés reciklálási szempontokkal kiegészített folyamatábrája 
 

Az anyagában történő újrahasznosítás szintén valamilyen, az anyag, a gyártási mód stb. függ-

vényében szükséges technológiai folyamatot tesz szükségessé, amelyek célja az egyes anyag-

féleségeket külön vagy egymással a recycling szempontjából összeférhető csoportokba cso-

portosítani. Ebbe beleértendő pl. az, hogy az ásványolajokkal túlzottan szennyezett acél ele-

mek nem tekinthetők összeférhető csoportban lévőnek (acél, szénhidrogén származék.) 

Az anyagban történő újrahasznosítás szempontjából fontos a feldolgozás folyamatának isme-

rete, törekedni kell gazdaságosan reciklálható anyagféleségeket alkalmazni, lehetőleg minél 

kevesebb félét, több anyagféleségnél összeférhetőeket, ha nem összeférhetők, akkor könnyen 

szétszerelhetők legyenek. 

Az újrahasznosítás érvényesítésének szempontjai bizonyos tekintetben nem újak a tervezés-

ben. A csökkenő mennyiségű gyártási hulladékra való törekvés, a felújítás, a karbantartás stb. 

szempontjából helyes konstrukciós kialakítás alapvetően a termék minél hosszabb ideig való 

felhasználhatóságának elősegítését jelenti, ami a terméktervezés szempontjaként mindig is 

szerepelt, ha nem is a recycling elősegítése céljából (4.3. ábra). Az alapvető dilemmát az je-

lenti, hogy a műszaki fejlődéssel nő a termékkörforgás sebessége, így a régi, esetleg még 

használható termékek erkölcsileg avulnak el. E kérdés alapvetően összefügg a tervezett élet-

tartam kérdésével, mind az egész berendezés mind annak egyes alkatrészei vonatkozásában. 

A „hosszú életű autóval kapcsolatos kutatások” – Langzeitauto - alapján egyértelműen vilá-

gossá vált, hogy bár a hosszú élettartamra való tervezés műszakilag megvalósítható, de nem 

feltétlenül jelent gazdasági optimumot is.  
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4.3. ábra Műszaki termék és környezete 
 

Az új tudományos eredmények ugyanis olyan megoldásokat is lehetővé tehetnek időközben, 

amelyek az anyagfelhasználás szempontjából kedvező hosszú élettartam hasznosságát kétsé-

gessé teszik. Sok esetben célszerűbb az élettartam-recycling összefüggés helyes megítélése, 

esetenként nagyobb haszonnal jár a rövidebb élettartam a megfelelő újrahasznosítási techno-

lógiával együtt. Persze itt igen nagy nehézséget okoz mind annak előrebecslése, hogy egy 

adott időhorizonton belül milyen mértékű avulással kell számolni, illetve hogy egy bizonyos 

élettartam leteltével hogyan alakulnak majd a hasznosítási lehetőségek és költségek. 

Újrahasznosítási szempontból akkor tekinthető helyesnek egy konstrukció, ha a termék egésze 

illetve annak egyes alkatrészei a tervezett élettartam alatt racionálisan üzemben tartható, (gaz-

daságosabb, inkább környezetbarát műszaki megoldások megjelenése) ugyanakkor 

a recycling költségei elfogadható szintűek. Figyelemmel kell lenni arra a pontosan nehezen 

kézzelfogható szempontra is, hogy a társadalom környezeti érzékenysége egyre határozottabb: 

esetenként még gazdasági hátrányokat is elfogad a környezetbarát termék kedvéért. E szem-

pontok globális mérlegelése, illetve annak a termékkialakításban való érvényesítése a termék-

tervező felelőssége. 

Rendkívül fontos a hasznosíthatóság értékelhetősége. Az anyag- és energiagazdálkodási va-

lamint a környezetvédelmi kényszerűségek miatt a modern tervezéselméletben a műszaki 

(funkcionális) és a gazdaság(osság)i értékelés mellett ma már a reciklálhatóságot is mérlegre 

kell helyezni (1). 
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4.4. ábra Példák bontás-helyes konstrukciókra 4.5. ábra Példák tisztítás-helyes konstrukciókra 

  

4.6. ábra Példák osztályozás-helyes konstrukciókra 4.7. ábra Példák feldolgozás-helyes konstrukciókra 
 

 

4.8. ábra Példák összeszerelés-helyes konstrukciókra 

4.2. Az alapanyag- és a technológiák megválasztásának szerepe a modern 

járműiparban 

Az anyagmegválasztás szerepe elsődleges a konstrukcióképzésben és alapvetően meghatároz-

za az elérhető újrahasznosítási mértéket. Az európai roncsautó direktíva előírásai szerint 

2015-re az anyagában történő újrahasznosítás mértéke el kell, hogy érje a 85%-ot (95%-os 

teljes hasznosítás, tehát további 10% mértékű energetikai hasznosítás bekalkulálása mellett), 

miközben ugyanez a szabályozás – bizonyos kivételek megtartása mellett - megtiltja az ólom, 

a hatvegyértékű-króm, a higany és a kadmium alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy ezeket az 

anyagokat a jövőben más anyagokkal kell kiváltani a konstrukcióképzés során. 
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4.9. ábra Műanyag alkatrész betűkódolása 
 

A közeli jövőben igen fontos a shredderezési könnyűfrakció mennyiségének csökkentése, 

amelyet közvetlen módon elő lehet segíteni az egyes alkatrészek szín- illetve betűkódolásával. 

Ez azután elősegíti a bontást végző személyzet előválogatási munkáját. Ilyen betűkódot mutat 

be a 4.9. ábra. 

 

Az alábbiakban az anyagmegválasztással kapcsolatos általános szabályok kerülnek ismerte-

tésre, melyeknek megfelelően: 

 

- Az alkatrészeket alapvetően újra- és továbbalkalmazható anyagokból kell készíteni. 

- A konstruktőrnek már a termékfejlesztési szakaszban gondolnia kell a szerkezeti anya-

gok visszanyerésére és a használati idő után alkalmazandó kezelési eljárásokra. Ehhez 

szükséges a termék életciklusának és az alkalmazott reciklálási útvonalnak a betervezé-

se és a követelményjegyzékbe való felvétele. 

- Az általános hasznosítási követelményeknek megfelelően kell az előkészítési- és hasz-

nosítási technológiákat meghatározni és ezek lefolyását elő kell segíteni az alkatrészek, 

alkatrészcsoportok és/vagy az egész termék jól látható, nem eltávolítható és gépi úton 

leolvasható megjelölésével az alkalmazott nyersanyagok, a megfelelő használtanyag be-

sorolás, a szerkezeti struktúra, a bontási lehetőségek és további paraméterek tekinteté-

ben. 

- Ha az értékesítés szempontjából optimális egyanyagos konstrukció nem valósítható 

meg, akkor csak olyan anyagkombinációk hozhatók létre (a festéseket és a bevonatokat 

is beleértve), melyek gazdaságosan és megfelelő minőség elérése mellett hasznosíthatók 

(használt anyagcsoport-témakör). 

- Amennyiben a szétválogatás nélküli részek és csoportok anyag-összeférhetősége nem 

szavatolt, abban az esetben ezeket további összeférhetőséget biztosító (akár egyanya-

gos) egységekre kell bontani. 
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- Azokat az anyagokat, melyek az előkezelés és/vagy hasznosítás során veszélyt jelent-

hetnek emberre, berendezésre vagy a környezetre (pl. mérgező vagy robbanásveszélyes 

anyagok), minden esetben jól láthatóvá és könnyen leválaszthatóvá, leereszthetővé kell 

tenni. 

- A különösen értékes és ritka szerkezeti anyagokat (pl. járművekben a katalizátorok) jól 

felismerhetően meg kell jelölni és használat utáni könnyű elkülöníthetőségüket meg kell 

oldani. 

- Az olyan, a teljes körű feldolgozást zavaró részek, ill. csoportok, melyek a részleges 

előbontás során leválasztásra kerülnek, könnyen bonthatónak és a külső termékzónából 

jól hozzáférhetőnek kell lenniük, valamint külön megjelölésükről gondoskodni kell. 

4.3. A gépjárművek újrahasznosításának nemzetközi és hazai jogszabályi 

vonatkozásai 

4.3.1. Az 53/2000/EK (Roncsautó-) Direktíva rendelkezéseinek, eszközrendszerének 

bemutatása 

Az 53/2000/EK irányelv megfogalmazásai, hatálya kiterjednek a járművekre és roncs jármű-

vekre, ezek alkatrészeire és anyagaira, továbbá tartalék- és cserealkatrészeire, a biztonsági 

előírások, valamint a lég- és zajszennyezés csökkentés sérelme nélkül. 

A rendelet előírásai nem terjednek ki a megfelelően és környezetbarát módon tartott veterán-

autókra. 

A szabályozás fontos alapelve, hogy már a jármű tervezési fázisában koncentrálni kell a ké-

sőbbi újrahasznosíthatóságra, valamint különösen a járművekben található veszélyes anyagok 

mennyiségének csökkentésére. Kiemelten érvényes mindez az ólom, a higany, a kadmium és 

a hatvegyértékű króm használatának mellőzésére. A rendelet értelmében a tagállamoknak 

gondoskodniuk kell arról, hogy a 2003. július 1-je után piacra kerülő járműveik már ne tar-

talmazzanak a fent említett anyagokat, kivéve a II. mellékletben megfogalmazott eseteket. Ezt 

a mellékletet a Bizottság a technikai, technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan mó-

dosítja, az érvényes jogszabályok jegyzéke az egyes tagállamok nyelvén hozzáférhető az Eu-

rópai Bizottság honlapján (2). 

A rendeletet kidolgozó Bizottság vizsgálta a műanyagok felhasználását, azon belül különösen 

a PVC környezeti hatásait, ennek következményeként javasolták a PVC, mint szerkezeti 

anyag közép- és hosszútávon más szerkezeti anyagokkal történő kiváltását, különös tekintettel 

az ilyen vegyes hulladékok várható energetikai hasznosítására. 

Lényeges momentum volt az ún. „bontási igazolás” bevezetése, amely a jármű forgalomból 

történő kivonásának alapvető eszköze kell, hogy legyen. Az utolsó üzembentartó ennek meg-

felelően addig fizeti az adót és a biztosítást járművére, amíg fel nem tudja mutatni az állam 

vagy független szakértő által jóváhagyott autóbontótól/hulladékkezelőtől származó, a roncs-

autó leadását igazoló okiratot. 
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A rendelet a gazdasági szereplők számára számszerűsített újrafelhasználási, újrafeldolgozási 

és újrahasznosítási célokat ír elő. Ezek: 

 

- Legkésőbb 2006. január 1-ig minden roncs járműre az újrafelhasználást és újrahasznosí-

tást a járművek átlagos tömege vonatkozásában és évente legalább 85%-ra kell emelni. 

Ugyaneddig az időpontig az újrafelhasználást és újrafeldolgozást a járművek átlagos 

tömege vonatkozásában és évente legalább 80%-ra kell emelni. 

- Az 1980. január 1-je előtt gyártott járművekre ezek a célértékek 75%, ill. 70%. 

- Legkésőbb 2015. január 15-ig ezek a célértékek 95%-ra ill. 90%-ra kell, hogy növeked-

jenek. 2005. december 31-ig az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság idevonatko-

zó jelentése alapján felülvizsgálta a 2015-re vonatkozó irányszámok betarthatóságát, ez 

alapján a Bizottság helyben hagyta a 95%-os elvárást. 
 

A Direktíva alapján szabályozni szükséges a roncsautók exportját, importját. Ezt az intézke-

dést a Bizottságnak legkésőbb 2002. október 21-ig kellett volna meghoznia, azonban ez a mai 

napig nem történt meg. Ennek hatására a fejlett nyugat-európai országokból (különösen Né-

metországból) az elhasználódott gépjárművek használt (de még működőképes) járművekként, 

tehát árucikként kerülnek át a gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból fejletlenebb 

országokba, az elsődleges célállomások a Közel-Keleten és Afrikában vannak. Mindez jelen-

tősen hozzájárul az öko-kizsákmányolás fokának növekedéséhez, a fejlett országok környe-

zetvédelmi problémáinak határon kívülre történő „exportálásához”.   

Az irányszámok betarthatóvá tétele érdekében a Bizottságnak elő kell mozdítania a járművek 

bonthatóságára, újrahasznosíthatóságára és újra-feldolgozhatóságára vonatkozó európai szab-

ványok kidolgozását. A szabványok elfogadását követően, az Európai Parlament és a Tanács 

a Bizottság javaslata alapján módosították a 70/156/EGK irányelvét, amely a járművek típus-

jóváhagyására vonatkozik. 

A rendelet legkésőbb 2001. október 21-ig előírta az anyag- és alkatrészgyártókkal egyetértés-

ben kidolgozandó alkatrész- és anyagkódolási szabványok kidolgozását, amely elősegíti az 

újrafelhasználható és újrahasznosítható alkatrészek és anyagok azonosítását.  

 

Eddig 4 ilyen szabvány került megnevezésre: 

- ISO 1043 Műanyagok – Jelölések és rövidítések. 1. Rész: Bázisműanyagok és tulajdon-

ságaik; 

- ISO 1043 Műanyagok – Jelölések és rövidítések. 1. Rész: Töltőanyagok és szálerősítők; 

- ISO 11469 Műanyagok – Azonosítás és a műanyag termékek jelölése; 

- ISO 1629 Gumitermékek – Hivatkozások. 
 

Ezekhez a szabványokhoz az alábbi megjegyzések kerültek hozzáfűzésre: az 50g-nál kisebb 

tömegű alkatrészeket nem kell megjelölni, valamint a kihirdetéstől számított egy éven belül a 

gyakorlati tapasztalatok alapján további szabványok kihirdetése válhat szükségessé, különös 

tekintettel a fémötvözetekre és a textíliákra. 
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A gépjárműgyártók számára a rendelet előírja az ún. „bontási információk” kézikönyvek, vagy 

elektronikus adathordozók formájában a bontóüzemek részére történő rendelkezésre bocsátását 

a majdani mind tökéletesebb, részletesebb, hatékonyabb bontás elősegítése érdekében. 

A rendelet hatékonyságát a Bizottság meghatározott jelentésben értékeli. Erre a célra a Bizott-

ság által a 91/692/EGK irányelv 6. Cikkében meghatározott kérdőív vagy vázlat szolgálhat 

alapul. 

Az első jelentés a 2002. április 21-ével kezdődő – ekkorra kellett volna a tagállamoknak 

a rendelet betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket meg-

hozniuk – hároméves időszakot fedte le, az értékelések ettől kezdve hároméves rendszeres-

séggel követik egymást, a legutóbbi ilyen jelentés a második időszak eredményeit bemutató 

2005-2008 közötti időszakot értékelő jelentés. 

A rendelet első melléklete definiálja a roncsok tárolására, valamint a bontóüzemek területi 

kialakítására vonatkozó minimális műszaki követelményeket, a roncs járművek szennyezés-

mentesítésére szolgáló kezelési műveleteket és az újrafeldolgozást elősegítő kezelési művele-

teket. 

A kettes melléklet sorolja fel a veszélyes anyagok listájára vonatkozó mentességet élvező 

anyagok és alkatrészek jegyzékét, mindez a technikai, technológiai fejlődést figyelembe véve 

rendszeresen módosításra kerül. Egyenlőre nem sikerült pl. az ólomakkumulátorokban megta-

lálni az ólon szerkezeti anyag megfelelő pótlását, 2005-tel azonban sikerült kiváltani az ólmot 

a kerékkiegyensúlyozó súlyok vonatkozásában. 

4.3.2. A magyarországi roncsautós szabályozás 

A Direktíva az egyes Tagállamok nemzeti jogrendjébe harmonizáció útján került átültetésre. 

Magyarországon például mindezt legmagasabb szinten a 267/2004 (IX.23.) Kormányrendelet 

a hulladékká vált gépjárművekről (3) jogszabályban, valamint az ezt kiegészítő szakminiszteri 

rendeletekben került összefoglalásra. 

Az egyes országokban, így Magyarországon is a legnagyobb problémát alapvetően nem 

a jogszabályi környezet rendezetlensége okozza, elmondható például, hogy itthon sikerült a 

Direktívát szinte az egész EU-ban legpéldamutatóbban (csaknem szóról-szóra) átvennünk. 

A gondot a szociális és gazdasági alapon fennálló nagyfokú szürke- és feketegazdasági jelen-

lét, valamint a környezettudatosság hiánya okozza. Hiába ugyanis a legjobb jogszabály, ha 

a lakosság még a legalapvetőbb kötelezettségeit (miszerint a ronccsá vált járművet bontási-

átvételi igazolás kiállítása mellett köteles arra feljogosított, regisztrált bontó/hulladékkezelőnek 

átadni) sem tartja be arra való hivatkozással, hogy neki jogában áll a legtöbb hasznot (legjobb 

leadási árat) a piaci szereplőknél elérni. Így a leggyakrabban az történik, hogy az utolsó üzem-

bentartó a birtokában levő roncsot a magasabb felvásárlási árat kínáló, illegális bontós-

nak/hulladékkezelőnek adja át és csak később, a forgalomból történő végleges kivonás folya-

mata során szembesül ennek, számára akár elmarasztalást is eredményező tényével. Ilyenkor 

kerül azután a fiktív lopáskár, vagy külföldre történő értékesítés bejelentése után a jármű az 

átmeneti – a Hatóságok által 10 évig nem firtatott időtartamú – kivonási kategóriába. 

Jól látható tehát, hogy a 2015. évi 95%-os hasznosítási arányszám elérése mellett a szakma 

még jelentős „alap” funkcionalitási problémákkal is küzd, az első lépés a tiszta viszonyok 
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megteremtéséhez a szürke- és feketegazdaság életképességét biztosító ok-okozati összefüggé-

sek felszámolása lesz. 

4.4. Az elhasználódott gépjárművek begyűjtési, előkezelési és 

hasznosítási rendszerei 

4.4.1. Roncsautó-hasznosító telepek működése, Ronccsá vált autók begyűjtése 

Az elhasználódás révén, az aktuális műszaki állapot alapján, vagy csak egyszerűen az utolsó 

üzembentartó által roncsnak titulált járművek begyűjtése, azok logisztikai hátterének felépíté-

se szükségessége miatt jelentik ma a költségek legnagyobb hányadát. 

Az EU-Direktíva megfogalmazása szerint a termékfelelős köteles területlefedő hálózatot ki-

alakítani, ahol az utolsó üzembentartó térítésmentesen leadhatja a megfelelő feltételeknek 

eleget tevő roncsautóját. Megfelelő feltétel alatt itt azt értik, hogy a roncsot nem bontották elő 

otthon – eladva belőle a még értékesíthető alkatrészeket – illetve nem töltötték tele a karosz-

szériát – és tartályait – járulékos szennyeződésekkel, ami azután a bontóüzem költségeit nö-

velné, vagy az általa kibontható és alkatrészként értékesíthető anyaghányadot csökkenthetné. 

 

4.10. ábra Roncsautók közúti szállítása 
 

A magyar rendszerben ez a területlefedő hálózat körülbelül 50 km-es lefedettséget ért el, ennek 

megfelelően az utolsó üzembentartónak ennyire kell a roncs járművét leadáshoz eljuttatnia. 

A jelenlegi megoldásokat tekintve a roncsautók leadása történhet átvevőhelyeken (pl. márka-

kereskedőknél, hulladékudvarokban, arra megfelelően kialakított helyeken), vagy közvetlenül 

a bontóüzemeknél, ebben az esetben azt nem terheli további szállítási költség. 

Az egyik legrégebben működő európai roncshasznosító rendszerben, az ARN keretein belül 

az átvevőhelyekről a bontóüzemekbe történő átszállítás fejében az ARN gépjárművenként 12€ 

támogatást nyújt. 
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Az átvevőhelyekről a bontóüzemekbe történő szállítás leggyakrabban tehergépjárművekkel 

kivitelezett szállítással valósul meg, létezik azonban erre vasúti gyűjtőfuvar képzési megoldás 

is. A német államvasutak (DB) által a roncsautók szállítására kifejlesztett speciális szállítóáll-

ványt, valamint a már berakodott szállítmányt szemléltetik a következő képek. 

  

4.11. ábra Roncskocsik szállítására kifejlesztett speciá-

lis szállítóállvány 

4.12. ábra Szállítóállványok vasúti szállítása 

4.4.2. A gépjármű-hasznosító telepek felépítése, működése 

A bontóüzem működtetőjének rendelkeznie kell a szükséges és előírt környezetvédelmi elő-

írások betartását igazoló okiratokkal. 

Az üzemet úgy kell kialakítani, működtetni és karbantartani, hogy a hulladékok hasznosítása, 

ill. megfelelő ártalmatlanítása mindenkor megvalósuljon. Ezt az üzemen belüli szállítások 

során is be kell tartani. 

Az autóroncsokat előkezelésüket megelőzően nem lehet az oldalukon, vagy a tetejükre fordít-

va tárolni, mivel ez az üzemanyagok kifolyásával járhat együtt. Az egymás felett történő elhe-

lyezés csak akkor megengedett, ha az üzemanyagot tartalmazó alkatrészek, úgymint fékveze-

tékek, olajteknők vagy kibontható alkatrészek (pl. szélvédő üvegek) deformációja vagy káro-

sodása nem következhet be. 

  

4.13. ábra Bontott roncskarosszériák egymáson történő tárolása 4.14. ábra Roncsautók tárolására kidolgo-

zott állványrendszer 
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A bontóüzemekkel kapcsolatos minimális műszaki követelményrendszert az 53/2000/EK Di-

rektíva 1. számú melléklete fogalmazza meg. Ennek megfelelően: 

a)  a roncs járműveket a további kezelés előtt szét kell vágni vagy egyéb, ezzel egyenértékű 

műveletet kell végezni annak érdekében, hogy csökkenjenek a környezetre gyakorolt eset-

leges káros hatások. A jelöléssel megfelelően ellátott vagy más módon azonosítható alkat-

részeket vagy anyagokat a további kezelés előtt el kell távolítani (ki kell vágni); 

b)  a veszélyes anyagokat vagy alkatrészeket a további kezelés előtt el kell távolítani és sze-

lektív módon el kell választani, hogy ne szennyezhessék be a roncs járműből ezután kelet-

kező zúzási hulladékot („szárazra fektetés”, azaz az üzemanyagok szelektív eltávolítása 

a shredderezési könnyűfrakció szennyezésének újra-feldolgozhatóságát. 

További alapvető követelmények: 

- a bontott tartalék-alkatrészek megfelelő tárolása, ezen belül az olajjal szennyezett tarta-

lék-alkatrészek vízhatlan tárolása, 

- az akkumulátorok (helyszíni vagy máshol történő elektrolit semlegesítéssel), szűrők és 

PCB/PCT-tartalmú kondenzátorok tárolására szolgáló megfelelő konténerek, 

- megfelelő tárolótartályok a roncs járművekből származó és különválogatott folyadé-

kokhoz; üzemanyaghoz, motorolajhoz, sebességváltómű olajhoz, hidraulika olajhoz, hű-

tőfolyadékhoz, fagyállóhoz, fékfolyadékhoz, akkumulátorsavakhoz, klímaberendezés 

folyadékához, és minden egyéb, a roncs járműben található folyadékhoz, 

- a használt gumiabroncsok megfelelő tárolása, ezen belül a tűzvédelem biztosítása és 

a túlzott felhalmozás megelőzése. 

- az előkezelt, egymás felett elhelyezett járművek esetén ügyelni kell a rakodás biztonsá-

gára. Külön biztosítás nélkül maximum 3 autóroncs helyezhető el egymás felett. 

- a bontóüzem üzemeltetőjének az üzem napi tevékenységét regisztráló üzemkönyvet kell 

vezetnie és az üzem tevékenységét leíró ún. üzemeltetési útmutatót kell készítenie, 

amely tartalmazza a teljes munkafolyamat menetét, az autóroncsok kezelését és tárolá-

sát stb.  

A bontóüzemek kialakítása során elkülöníteni szükséges üzemi területeket szemlélteti 

a 4.15. ábra. 

 

4.15. ábra Bontóüzem kialakítása 

Bejövő-roncs tároló Konténer-tároló
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Ennek megfelelően a tervezett darabszám függvényében meghatározható területnagyságnak 

az alábbi felsorolt üzemi területeket kell tartalmaznia: 

- a beszállítás területe (bejövő tároló), ahol megtörténik a bontásra kerülő jármű vagy 

egyes részeinek átvétele és a későbbi hasznosítás szempontjából történő előzetes átte-

kintése (a későbbi bontás fő irányvonala alkatrészre vagy szerkezeti anyagra koncent-

rál); 

- az előzetes kezelésre nem szoruló járművek tárolóhelye (szgk. átmeneti tároló); 

- az előkezelés üzemi területe (elsősorban a „szárazra fektetés” = üzemanyagok eltávolí-

tására); 

- tárolóhely az előkezelt járművek számára (szgk. átmeneti tároló); 

- bontási üzemi terület; 

- a használható (eladható) alkatrészek tárolóhelye (raktára); 

- hasznosításra vagy ártalmatlanításra váró szilárd hulladékok tárolóhelye; 

- hasznosításra vagy ártalmatlanításra váró folyékony hulladékok tárolóhelye; 

- a maradvány karosszéria tárolóhelye (bontott karosszériák); 

- karosszéria-tömörítés (karosszériaprés) helye. (a gazdaságos szállításhoz célszerű (el-

maradhat)). 
 

A bontóüzemek kialakítására vonatkozóan az alábbi kapacitásfüggő területigények állíthatók 

fel (4.1. táblázat): 

 

Üzemi terület megnevezése Üzemi terület nagysága bontó kapacitás sze-

rint (roncsautó/év/nap), m
2
-ben 

7500/30 5000/20 2500/10 1000/4 

vagy ennél 

kevesebb 

Tárolótér (jármű átvétel) 4000 2600 1200 420 

Üzemanyag eltávolító hely (előbontó) 600 450 300 100 

Bontó (épület) 2000 1400 500 140 

Raktárak-tárolóhelyek 6500 4500 1450 120 

Kereskedelmi (raktár, eladótér) 1.400 1.150 500 40 

Egyéb (szociális helyiségek, iroda, stb.) 500 350 150 80 

Összesen (m
2
) 15000 10450 4100 min. 900 

4.1. táblázat Tapasztalati értékek a bontóüzemek kialakításának területigényéhez 
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4.4.3. Hasznosításra átvett gépjárművek szárazra fektetése, üzemi folyadékok 

eltávolítása 

A járműroncs szárazra fektetése során abból az akkumulátort és a rejtett hőcserélőket ki kell 

szerelni. A pirotechnikai eszközöket (légzsákok és övfeszítők) arra kiképzett személyzet által, 

a gyártó útmutatása alapján haladéktalanul el kell távolítani, és megfelelő berendezésben ár-

talmatlanítani, vagy a járműben beépített állapotában működésbe hozni, ezáltal használhatat-

lanná tenni. 

 

4.16. ábra Gépjárművek szárazra fektetésére szolgáló berendezés 

Ezt követően el kell távolítani, és elkülönítve gyűjteni az alábbi üzemanyagokat (4.16. ábra): 

- motorolajok; 

- olajszűrők; 

- hajtóműolajok, differenciálmű olaj; 

- hidraulikaolajok (pl. szervókormánymű); 

- tüzelőanyagok; 

- hűtőfolyadék; 

- fékfolyadék; 

- lengéscsillapító olaj (vagy a lengéscsillapító járulékos kiszerelése); 

- a klímaberendezések hűtőközegei (fluórozott szénhidrogének); 

- ablakmosó folyadék. 

Azok az alkatrészek, vagy anyagok melyek a talaj- vagy a felszíni vizek károsítását eredmé-

nyezhetik az erre a helyre előkészített, védőburkolattal ellátott és befedett területen kerüljenek 

tárolásra. 

Az üzemanyagok eltávolításának módja és technológiája mindenkor feleljen meg a műszaki 

fejlődés aktuális helyzetének, a mindenkori cél az egyes aggregátok cseppmentességének biz-

tosítása. 

A gyúlékony anyagok eltávolítása során a mindenkori tűzvédelmi jogszabályok az irányadó-

ak, a balesetveszélyes anyagokra a munkavédelmi jogszabályok érvényesek. 
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Az üzemanyagok (veszélyes anyagok) tárolására szolgáló tartályok feleljenek meg az anyagra 

érvényes jogszabályban megfogalmazott előírásoknak, a tartályokat célszerű időszakosan 

ellenőrizendő védőzárral ellátni. 

4.4.4. A roncs járművek szennyezés-mentesítésére szolgáló kezelési műveletek 

Összefoglalóan: 

- az akkumulátorok és a folyadék állapotú gázt tároló tartályok eltávolítása; 

- a potenciálisan robbanásveszélyes anyagok (pl. légzsákok) eltávolítása vagy semlegesí-

tése; 

- az üzemanyag, motorolaj, sebességváltó olaj, a sebességváltó áttételház olaj, a hidrauli-

kaolaj, a hűtőfolyadékok, a fagyállók, a fékfolyadékok, a klímaberendezés folyadékok, 

és minden egyéb, a roncs járműben található folyadék eltávolítása, elkülönített gyűjtése 

és tárolása, kivéve, ha arra az érintett alkatrészek újrafelhasználásához szükség van; 

- a higanytartalmú alkatrészek lehető legkörültekintőbb módon történő eltávolítása. 

4.5. Járműroncsok bontása 

A járműroncsok bontásának folyamatát, a kibontandó alkatrészek körét, a bontás mélységét 

alapvetően a gazdaságossági szempontok határozzák meg. Amennyiben az autóroncsból ki-

bontott alkatrészekre a piaci tapasztalatok alapján vásárlói igény feltételezhető, úgy az alkat-

részek kinyerésére koncentráló ún. szigetszerű bontási technológiát alkalmazzák, míg a várha-

tóan csak szerkezeti anyagként hasznosítható roncsok bontására a futószalag rendszerű bontás 

a jellemző. 

A mai bontóüzemek többé-kevésbé a két technológia eltérő arányú kombinációját alkalmaz-

zák, a járműmotorok és főegységek esetében inkább a szigetszerű-, míg a karosszéria esetén 

inkább a futószalagszerű megoldást előtérbe helyezve. 

Mindkét bontástípusra jellemző, hogy az alábbi anyagokat, alkatrészeket károsanyag-

tartalmuk vagy veszélyt okozó hatásuk miatt a járműből eltávolítják és azokat elkülönítetten 

tárolják: 

- lengéscsillapító, amennyiben üzemanyagát nem távolították el; 

- azbeszttartalmú anyagok; 

- járműidegen anyagok, valamint az olyan anyagok és alkatrészek, melyek jelentős mér-

tékben káros anyagokkal szennyezettek. 

Ezeken felül a nyersanyag- és ásványi kincs készletek védelme érdekében az alábbi anyagok, 

és alkatrészek kiépítése és elkülönített tárolása célszerű: 

- nagyobb műanyagalkatrészek (pl. lökhárítók, kerék-dísztárcsák, műszerfalak, tüzelő-

anyag-tartályok); 

- kerekek; 

- szélvédő- oldalsó és hátsó üvegezések; 

- minden réztartalmú alkatrész, úgymint az elektronika darabjai, kábelkötegek, elektro-

motorok. 
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4.5.1. Szigetszerű járműbontási technológia 

A szigetszerűen végzett bontási technológia általában a valamelyik gyártó termékeire specia-

lizálódott bontóüzemek sajátossága. Ezek a bontók – általában a gyártótól beszerzett - nagy 

mennyiségű célszerszámot használnak, és képzett szakembergárdát alkalmaznak a minőségi 

bontott alkatrészek kinyerése céljából. Mivel a visszaépíthetőség az alapvető szempont, ezért 

kevéssé alkalmaznak roncsolásos technológiákat az egyes alkatrészek szétválasztására. Minél 

több típus bontását végzik, annál bonyolultabb raktári nyilvántartó programok használatára 

kényszerülnek a naprakész adatbázis elérése érdekében. Gyakorlatilag csak a naprakész adat-

bázis biztosítja számukra ugyanis a hatékony bontott alkatrész-értékesítés lehetőségét 

(4.17. ábra). 

4.5.2. Futószalagon végzett járműbontási technológia 

A futószalagon végzett bontási technológia elsősorban a szerkezeti anyagok hasznosítására 

specializálódott bontóüzemek sajátossága.  

  

4.17. ábra  

Szigetszerűen végzett bontási technológia bemutatása 

4.18. ábra Futószalagon végzett járműbon-

tási tevékenység 
 

Vannak ennek ellentmondó példák is, amikor a csereszabatos motorfelújítás keretében ugya-

nazon a futószalagon újítják fel a motorokat, amelyeken azokat eredetileg gyártották, ehhez 

azonban egyrészt megfelelő mennyiségű, azonos típusú, felújítható motort kellene visszagyűj-

teni és az eredeti állapotú utószalagnak is rendelkezésre kell állnia. Ezt eddig csak igen nagy 

darabszámban gyártott kisteherautó motorok esetén tudták megoldani. Általában a futószala-

gon végzett bontás jellemzője a roncsolásos technológiák használata és az egyes anyagfrakci-

ók gyűjtésére szolgáló – a kis szakértelemmel bíró bontási személyzet miatt általában szín-

kóddal ellátott – konténerrendszer alkalmazása (4.18. ábra). Nem igényel komolyabb raktár-

kapacitást – a jól körülhatárolható frakciók száma néhány tíz – és bonyolult raktárnyilvántartó 

programot sem. Mivel itt általában elmarad az alkatrészbontásból származó bevétel, így csak 

megfelelően nagy bontott darabszámok mellett válik ez a tevékenység kifizetődővé. 
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4.6. Előbontott járműroncsok előkezelési technológiái 

Az előbontott karosszériát a gazdaságos szállítás megvalósíthatósága érdekében megfelelő 

módon tömöríteni lehet (tömbösíthetik, préselhetik – 4.19.-4.20. ábrák), amennyiben már to-

vábbi alkatrészek arról gazdaságosan nem távolíthatók el. 

A tömbösítést csak arra kijelölt helyen és eszközökkel lehet elvégezni (pl. autóprések, nagy-

teljesítményű vágószerszámok). 

  

4.19. ábra Karosszéria tömörítés előtt 4.20. ábra A tömörítés végeredménye: bálázott autókarosz-

szériák útban a shredder felé 

Az 53/2000/EK Direktíva szerint az újrafeldolgozást elősegítő kezelési műveletek: 

- a katalizátorok eltávolítása, (a katalizátor nem (!) veszélyes hulladék); 

- a rezet, alumíniumot és magnéziumot tartalmazó fém-alkatrészek eltávolítása, ha ezeket 

a fémeket a zúzási (shredderezési) eljárás során nem választják külön; 

- a gumiabroncsok és a nagyobb méretű műanyag alkatrészek (lökhárítók – 4.21. ábra -, 

műszerfal, folyadéktartályok stb.) eltávolítása, ha ezeket az anyagokat a zúzási 

(shredderezési) eljárás során nem választják külön, mégpedig úgy, hogy azokat anyag-

ként hatékonyan újra fel lehessen dolgozni; 

- az üvegek eltávolítása (4.22. ábra). 

  
4.21. ábra A karosszériáról lebontott lökhárítók 4.22 ábra Színezés szerint szétválogatott járműüve-

gezések 
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4.7. Az előkezelt gépjármű-karosszériák feldolgozását végző 

shredderüzemek technológiai bemutatása 

A szárazra fektetéssel előkezelt (üzem- és segédanyagaitól, veszélyes összetevőitől megfosztott) 

roncsautók, nagyméretű háztartási gépek, valamint a lakossági begyűjtésből származó lemezáruk fel-

dolgozására kialakított shredder berendezések működése a világ legnagyobb shredder-berendezés 

gyártója, a Metso-Lindemann technológiáján keresztül kerül bemutatásra. 

4.7.1. A shredder lehetséges bemenő anyagai 

Előkezelt roncsautók motorral, vagy anélkül, előpréselve vagy anélkül. 

 Bálák előkezelt roncsautókból, beleértve a motorokat, hajtóműveket, tengelyeket és 

rugókat, vagy könnyű vegyeshulladék maximálisan 600 mm bálamagasságig. Maxi-

mális sűrűség: 0,8 − 1,0 t / m³   600 × 600 mm  bálakeresztmetszet mellett a bála ösz-

szetételének és méretének függvényében. 

 Fehér áruk / háztartási gépek pl.  mosógépek, tűzhelyek, előkezelt hűtőszekrények stb. 

 Előválogatott könnyű vegyeshulladék (kivéve a nem shredderezhető anyagot), laza, 

vágott vagy hosszúkás maximális lemezvastagság: 4 mm. 

A feldolgozandó hulladéknak mentesnek kell lennie a robbanás- és tűzveszélyes, valamint 

mérgező folyadékoktól, gázoktól és portól. 

4.7.2. Nem shredderezhető anyagok 

A nem shredderezhető anyagok két csoportja különböztethető meg: 

„A” csoport: 

- olyan nem shredderezhető anyagok, amelyeket minden esetben távol kell tartani a 

shreddertől, mivel ezek a konstrukciós elemek nagyobb károsodását okozhatják. Ezek 

alatt különösen olyan tárgyak értendők, amelyek méretük vagy alakjuk alapján a rotort 

blokkolni képesek, azaz előre nem mérhető ékhatást (befékező erőt) fejthetnek ki (tár-

gyak  > ø 200 mm). 

„B” csoport: 

- olyan nem shredderezhető anyagok, amelyek ugyan nem okozzák a konstrukciós ele-

mek károsodását, azonban az aprító szerszámok (verőkalapácsok) nagy kopását vagy 

károsodását eredményezhetik. Ezeket a tárgyakat az aprítást megelőzően az előanyagból 

el kell távolítani. 

Példák: 

 25 mm-nél nagyobb átmérőjű és 6 méternél hosszabb kábelek;  

 35 mm-nél nagyobb átmérőjű és 1 méternél hosszabb körkeresztmetszetű anyagok; 

 20 mm vastagságot és 300×300 mm méretet meghaladó lemezek; 

 35 mm vastagságot és 150×150 mm méretet meghaladó lemezek; 

 160 mm magasságot/átmérőt, vagy 10 mm-es falvastagságot, vagy 6 méteres hosszt 

meghaladó méretű profilok/csövek; 

 oszlopok, rudak, síndarabok vagy hasonló tömör profilok. 
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Általánosan érvényes, hogy a 4 mm-nél nagyobb falvastagságú lemezek és profilok csak a 

verőkalapácsok nagymértékű igénybevételét okozó hosszabb feldolgozási időt eredményező 

eljárásmenet során apríthatók a shredderben. Ennek következménye az aprító-szerszámok 

fokozott kopása. 

Az egy műszakban évi 100.000 t bemenő anyagmennyiséget feldolgozni képes, 1.400 LE 

teljesítményű zerdirator típusú Metso-Lindemann shredder berendezés anyagárama és az át-

bocsátott egyes frakciók mennyiségei az alábbi 4.2. táblázatban láthatók. 

Anyagféleségek Részarány Mennyiség (t / h) 

Bemenő anyagok:  

Karosszéria- és vegyeshulladék 
100 % 55 − 72 

Kijövő anyagok: hozzávetőlegesen: 
kihasználtságtól 

függően: 

Shredderezett hulladékvas (Fe) S4 osztályú 

1,0 t/m³ átlagos hulladéksűrűség esetén 
70 % 38 − 50 

Shredder nehézfrakció (SSF) 

Nenvas fém-Nem fém-keverék 
7 % 4 − 5 

Réz – tekercsek (önindítók, generátorok) 

manuálisan kiválasztva (Fe-

osztályozószalag) 

0,2 0,1 − 0,15 

Szálasanyagok (kábelek, drótok, stb.) 

manuálisan kiválasztva (Fe-

osztályozószalag) 

0,2 0,1 – 0,15 

Shredder-könnyűfrakció (SLF) 19 % 12 – 16 

Fe-részek hozzátapadt nemfémes darabok-

kal (vissza a shredderbe) 
1,5 % 0,8 − 1 

Hulladékok < 20 mm 11 % 6 − 8 

Hulladékok > 20 mm 10,2 % 5,6 – 7,3 

Nemvas-fémek > 20 mm 

a shredder-könnyűfrakcióból 
0,3 % 0,15 – 0,2 

Shredder-nehézfrakció (SSF) < 20 mm 1,5 % 0,8 – 1,1 

Nemfém frakció  > 20 mm 

keverve VA-val és Cu-drótokkal 
3,7 % 2 – 2,6 

Vegyesfémek > 20 mm  1,8 % 1 – 1,3 

Iszap 

Nedves shredder-könnyűfrakció 
0,03 % 0,07 – 0,14 

4.2. táblázat Metso-Lindemann shredder-berendezés anyagáramai 
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4.7.3. Shredderek működése 

A shredder berendezések lehetséges kialakítását szemlélteti a felülnézeti 4.23. ábra. 

 

4.23. ábra Shredder-berendezés felülnézeti tagolása 
 

Az ábrán balról jobbra követhető a beadagolt anyag iránya, ennek megfelelően az alábbi fő 

alkotóelemek nevezhetők meg: 1. beadagoló/felhordó szalag, 2. elektromos/hidraulikus rész-

rendszereket befogadó ház, a tetején elhelyezett vezérlőfülkével, 3. forgókalapácsos aprító 

egység, a fő meghajtó motorral, 4. száraz és nedves porleválasztó egységek, 5. a ciklonpor + 

könnyű leválasztott termék szeparációs alrendszere, 6. mágnesdob, 7. a nem mágneses nehéz-

frakció szeparációs alrendszere, 8. a mágneses frakció manuális/kézi utánválogatója, 9. 

a mágneses frakció letárolási/közvetlenül a vasúti kocsiba történő berakási helyszínei. 

 

Egy konkrét megvalósult fejlesztés eredményét szemlélteti a következő 4.24. ábra, amely 

az ALCUFER Kft. fehérvárcsurgói shredderüzemét mutatja. Az itt 2009-ben felállított 

shredder berendezés Zerdirator típusú (a verőtérben alul-felül egyaránt található méretkorlá-

tozó rostély), 1.400 LE teljesítményű gépsor egy normál műszakban évi 100.000 tonna input 

anyagot képes feldolgozni. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

9. 
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4.24.ábra Az ALCUFER Kft. fehérvárcsurgói Zerdirator típusú shredderberendezése 

4.7.3.1. Anyaghozzávezetés 

A feldolgozandó előkezelt anyagot hidraulikus markoló rakja fel a hozzávezető futószalagra. 

Az anyag saját tömegénél fogva csúszik a hajtó (behúzó) hengerpárhoz, amely az aprító be-

menő nyílása előtti rávezető szakasz alsó végénél található. 

  

4.25. ábra Shredder anyaghozzávezetése 4.26. ábra Verőtér kialakítása 
 

A felső hajtóhenger (1) egy keretben úgy került csapágyazásra, hogy a különböző aprítandó 

hulladékméreteknek megfelelően kismértékben elmozdulhasson (4.25. ábra). Normális eset-

ben elegendő a hengerek saját tömege a keresztirányú előremenet biztosításához, amennyiben 

nem, úgy a shreddert irányító személy emelőkaron keresztül, egy hidraulikus henger (3) útján 

extra erőhatást fejthet ki ennek biztosítására. Ennek a hengernek a segítségével a felső görgő 

1 2

3

5 4 3 6 7 8

1 2
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(henger) szintén megemelhető, miáltal a magasabb darabok is bekényszeríthetők a hajtó (be-

húzó) hengerpár közé. 

A behúzó hengerpár a hulladékot vagy karosszériát megragadja, magán keresztben áthúzva 

azt laposra nyomja és ellenőrzött sebességgel továbbítja azt a kalapács verőkörébe (2). 

A hengerpár mozgását elektromos berendezések automatikusan ki- és bekapcsolják a shredder 

fő meghajtó motorja terhelésének állandó értéken tartása érdekében, ezáltal kizárva a shredder 

túltöltését. A kézi vezérlés és a hátrameneti hengerforgatás is lehetséges, éppen a nehezebb 

darabok eltávolítása érdekében. 

4.7.3.2. Aprítás 

A rotor forgásiránya megfelel a bemenő anyagáramlás irányának. A verőkalapácsok ütőköré-

be tolt anyagot az álló üllő (1) előtt elmozduló kalapácsok tépik darabokra. A burkolatra és 

a rostélyra történő felcsapódás, valamint a felső rostély alatti aprítótérben történő ellentétes 

felütközés az aprított anyagot zömíti. A megfelelő méretre aprított anyagdarabok az alsó ros-

télyon (2) vagy a felső rostélyon (3) keresztül kidobódnak. Egy második üllőperem (5) az 

ütköző fal (4) alatt szolgál a rostélyon mérete miatt át nem férő darabok utóőrlésének elősegí-

tésére (4.26. ábra).  

A hozzácsatolt elszívóberendezés (8) megakadályozza a shredderből történő porkilépést, egy-

ben leválasztja az őrölt darabok szállóképes nemfémes szennyezőanyag-tartalmát. A nem 

aprítható (shredderezhető) durva darabokat hidraulikusan működtetett kivető nyíláson keresz-

tül azonnal eltávolítják, anélkül, hogy mindez a termelés megszakítását okozná.  

A különösen nagy zömítési mérték elérése érdekében a felső rostély hidraulikusan működtet-

hető fedéllel (6) lezárható. Ezáltal megnő az anyag tartózkodási ideje a shredderben, ez a fel-

dolgozandó anyag nagyobb mértékű aprítását és zömítését eredményezi. 

A felaprított és előtisztított (pormentesített) anyagot a shredder alatt elhelyezett vibrációs szállí-

tószalag és az utánkapcsolt normál szállítószalag viszi el a további szeparálás színhelyére. 

 
4.27. ábra Shredderek fő anyagáramlási jellemzői 

ShredderRoncskocsi

(100%)

Elszívás

ciklon

Könnyűfrakció

(kb. 25%)

Nehézhulladék (5%)

Shredder-ócskavas (kb. 70%)

Feldolgozás elkülönített

berendezésben
Hulladék

Nem-vas fémek

Mágneses

leválasztó Acélipar

Szétválogatás

A nem-vas fémek

feldolgozása
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Az aprító gép hulladéka a nem-vas és a szennyezett műanyag-frakciókkal keverve egy törtvo-

nalú zegzugos csatornába jut és itt az ún. légszérezés elve szerint kerül megtisztításra abban 

a formában, hogy a lebegő/repülő ill. elszívható anyagokat elszívják, ezek egy ciklonba ke-

rülnek, ahonnan egy rotorzsilipen át egy tartályba, vagy egy alatta elhelyezett szállítószalagra 

kerülnek és egy konténerbe hordják ki azokat a továbbszállításhoz. A shredderekben lejátszó-

dó fő anyagáramlási folyamatokat szemlélteti a 4.27. ábra. 

 

A könnyű és finomszemcsés porok, amelyeket a ciklon leválasztani nem képes, egy nedves 

szűrőbe (ún. Venturi-mosó) jutnak, ahol vízzel történő örvényeltetés és telítés útján felfogják 

azokat és iszapkihordással egy tartályba szállítják. A hulladéklevegő egy kürtőn keresztül a 

légkörbe távozik. 

 

  

4.28. ábra Őrölt fémfrakció manuális 

átválogatása a vashulladékban levő 

rézdarabok eltávolítása érdekében 

4.29. ábra Őrölt hulladék-darabok mozgási energiáját a szétválogatás-

hoz felhasználó futószalag (Eddy-Current- vagy örvényáramú szepará-

tor) 
 

A kevert apríték hulladékot a légtechnikai tisztítás után az ejtőcsatornában egy vibrációs vá-

lyún át a mágnesdobos leválasztóhoz továbbítják és ott szeparálják, mégpedig a vas és a nem 

vas frakciókra (a nem vas termékek nehéz nemfémes anyagok maradékrészecskéivel vannak 

keveredve). A vas frakciók egy gumiheveder válogatószalagra jutnak. Ezen a szalagon kézi 

erővel azokat a vasdarabokat válogatják ki, amelyek rézzel, vagy egyéb nem-vas vegyületek-

kel, vagy nem-mágneses anyagokkal vannak összeköttetésben (4.28. ábra). Itt főként kerék-

tömlő darabokról, textil, huzal és egyéb olyan darabokról van szó, amelyek acélhuzal-

betétesek, vagy az áramfejlesztők forgórészei és vasfrakciók becsípett vörösrézhuzalokkal. 

Az így manuálisan megtisztított shredder-vashulladékot egy elfordítható gumiheveder szállí-

tószalagon a hányóra, vasúti teherkocsikba, vagy tehergépkocsikra továbbítják. 

Ez a vas-shredder hulladék nagy értékű betétanyagként valamennyi olvasztási eljáráshoz, kü-

lönösen azonban a konverterekben is felhasználható. Ennek a hulladéknak a vastartalma leg-

kevesebb 95%-ot tesz ki. 

A vas-shredder-hulladék réz-hányada a szabályszerűen végrehajtott kézi válogatásnál az 

acélművek által előírt tartalom alatt marad (az acélművek által rézre előírt korlátozás 0,005, 

ezt az értéket túllépve az acélöntvény megfolyását eredményezi a réz). 
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A mágnesdobos leválasztók által szeparált nem-vas és nem-fémes frakciók egy 

előleválasztóba jutnak, amely a nagyobb és nehezebb nemfémes frakciókat a fémes frakciók-

tól a lehető legjobban leválasztja. Egy szalagfeletti mágneses leválasztó az esetleg még benn-

levő vasfrakciókat választja ki. 

4.7.3.3. Shredderezett anyagfrakciók szétválasztása  

A shredderezés során a mágneses forgódob által nem mágnesezhetőként értékelt különböző 

fémek szeparálása azok sűrűsége alapján lehetséges.  

Elképzelhető már a shredderezési folyamatba beépített futószalag, amelyen haladva a szalag 

végének elérése során a rajta utazó fém mozgási energiája hajítássá alakul, a landolás helye 

a szalag végétől számítva egyértelműen a sűrűség függvénye. Ebben az esetben nincs más 

tennivaló, mint a szalagsebesség függvényében, attól megfelelő távolságokra elhelyezett tartá-

lyokban felfogni a leeső darabokat. 

 

4.30. ábra Sűrűségkülönbségen alapuló szétválasztó berendezés elvi vázlata 
 

Ez a megoldás nem mindig célravezető (egyes érdesebb felületű darabkák jobban odatapad-

nak a szalag felületéhez, egyes darabok esetleg összetapadhatnak stb.). Az eltérő sűrűségű 

fémek (és egyéb anyagok) szétválasztására elterjedten alkalmazzák az ún. „száraz és nedves” 

szeparátorokat. 

A száraz szeparátorokra jellemző egyik megoldás az elterjedten alkalmazott ún. örvényáramú 

szeparátor (Eddy-current separator). Ebben a gépben a szalagot meghajtó dob kerületébe in-

tegrált elektromágnes egy, a forgás irányába ható erőteret hoz létre, amely a szalag végén át-

mozduló fémes darabokat kvázi „ledobja” a szalagról, míg a nem fémes anyagok egyszerűen 

leesnek arról (4.29. ábra). 

 

A nedves szeparátorok (ismert német elnevezésük Schwimm-Sinkanlage = úsztató-

lesüllyesztő berendezés) működtetése során egy előzetes rostálás után fajsúlykülönbségen 

alapuló úsztatással választják szét egymástól a különböző frakciókat (4.30. ábra). Az úsztató 
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berendezést leginkább a nagy fajsúlykülönbségű nem-vasfémek egymástól való elválasztására 

alkalmazzák, pl. így választják el egymástól az alumíniumot (fajsúly 2500 kg/m
3
 körüli) és 

a rézféleségeket (fajsúlyuk 8700 kg/m
3
 körüli). 

 

A nedves szeparátorok egyik jövőben nagy sikerrel kecsegtető típusát alkotják az ún. 

magneto-hidrosztatikus szeparátorok. A technológia lényege, hogy egy meghatározott, ék 

alakú profilban megfelelő sebességgel áramoltatott speciális magneto-hidrosztatikus folyadé-

kot a szalag egy részén erős mágneses hatásnak teszik ki. Ennek hatására az áramló közeg 

egymás felett csökkenő sűrűségű, csaknem lamináris rétegekbe rendeződik. 

Ha ebbe a közegbe eltérő sűrűségű, aprított anyagokat, pl. hulladék szemcséket, darabokat 

helyezünk, akkor ezek a nekik megfelelő sűrűségű rétegbe úsznak fel. 

Ez a technológia a ferro-szilícium porral beállított sűrűségű szeparációhoz képest alkalmas 

egy üzemi lépésben akár többféle (tehát nem csak két) anyagminőség szétválasztására is. 

A technológiát a 4.31. ábra szemlélteti. 

4.31. ábra Magneto-hidrosztatikus szétválasztás elvi menete 

 

Természetesen ahhoz, hogy ez a technológia alkalmas legyen az erősen vegyes, inhomogén 

frakciók szétválasztására is, még igen sok fejlesztést igényel. 

Mindenesetre mind külföldön, mind Magyarországon, több helyen végeznek fejlesztést ilyen 

szeparátorok kifejlesztésére. A legígéretesebb ilyen fejlesztés az EU7-es keretprogramjának 

keretében, a Delfti Műszaki Egyetem vezetésével zajlik egy 13 tagú nemzetközi konzorcium 

keretében. A két magyar projektrésztvevővel 2008 óta zajló négyéves projekt célja nagytiszta-

ságú poliolfeinek (PE- és PP-frakciók) kinyerése és ezek anyagában történő hasznosításának 

előmozdítása. 

A W2Plastics akronímmel jelzett projekt teljes címe: Magnetic Sorting and Ultrasound Sensor 

Technologies for Production of High Purity Secondary Polyolefins from Waste, azaz mágne-

ses osztályozás és ultrahangos szenzortechnológia alkalmazása nagytisztaságú poliolefinek 

hulladékból történő kinyerésére. 

A fejlesztések ma leginkább arra irányulnak, hogyan lehet a mind egyenletesebb áramlást a 

szétválasztási szakaszban biztosítani, illetve az utánkapcsolt ultrahangos minőségbiztosítási 

technológia hogyan szavatolja az igen nagy szétválasztási biztonságot.    

 

A shredderezési maradványból a fémek kinyerése a már említett nedves szeparátorokon kívül 

ún. száraz szeparátorokban is lehetséges. A nedves szeparátorok vízzel + sűrűségnövelésre 
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felhasznált ferro-szilicium porral működnek, a keletkező szennyvizek szükséges kezelése mi-

att költségesek, ráadásul bonyolult működésűek. 

 

A száraz szeparációs technológiák általában az anyagok sűrűségének, vezetőképességének, 

áramlási tulajdonságának vagy egyéb más fizikai tulajdonságának megkülönböztetésére al-

kalmas technológiák kombinációjából épül fel. 

Ilyen szeparációs technológiák fejlesztésére nagyon sok vállalat végez fejlesztést, a piacon 

több ilyen gépsort akár dobozos termékként is meg lehet vásárolni. A technológiai sort azon-

ban mindig a kiindulási anyaghoz kell illeszteni és az egyes gépsorok adott országhoz, feldol-

gozott anyaghoz való adaptálhatósága sok esetben erősen kérdéses. Ezért fejlesztenek több 

országban, így Magyarországon is a helyi sajátosságoknak megfelelő technológiai gépsort 

a shredderezési közbenső termékek további szeparációjához. 

4.7.3.4. Shredderezési könnyűfrakció definíciója, összetétele, hasznosítási lehetőségei 

A gépjárművek shredderezése során keletkező könnyűfrakció (4.32. ábra) mennyiségét 

az utóbbi pár évben sikerült relatívan (a teljes járműtömeghez viszonyítva) csökkenteni, kö-

szönhetően az egyre gondosabb aprítás előtti előbontással. Mindazonáltal az új ún. „könnyű-

építési elv”-nek köszönhetően (a járműtömeget csökkenteni szükséges, ezáltal kisebb a fel-

használt anyagmennyiség, valamint a kisebb tüzelőanyag-fogyasztás eredményeként mérsék-

lődik a levegőszennyezés) a járművekben felhasznált szerkezeti anyagok százalékos egymás-

hoz viszonyított arányában eltolódás lép fel az alumínium és a műanyagok növekedésének 

irányába (4.33. ábra).  

 
4.32. ábra Shredderezési könnyűfrakció 

 

Ennek, valamint az üzemben tartott járművek számának növekedésének hatására (így a forga-

lomból kivont, feldolgozásra váró járműmennyiség is növekedik) a könnyűfrakció összes tö-

mege növekedési tendenciát mutat. 
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A könnyűfrakció redukálhatóságát elemző kutatások a következő feldolgozási célokat tűzték ki: 

- - lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok nagyarányú kiválasztása; 

- - energetikailag hasznosítható termékek létrehozása (hamu-, klór- és nehézfém-szegény) 

a cementművek, erőművek, kohók számára; 

- - termikusan értékesíthető frakció létrehozása (lehetőleg hamuszegény) a veszélyes hul-

ladék égetőművek számára; 

- - a depóniákba kerülő anyag szerves tartalmát 10% alá kell csökkenteni. 
 

A shredderekben és a zerdiratorokban keletkező könnyűfrakció összetételéről (a járműveken 

nem végeztek előzetes bontást) a Thyssen Sonneberg és a Volkswagen AG kutatási eredmé-

nyei alapján a következők mondhatók el. 

A könnyűfrakció anyagi összetételére vonatkozó tömegszázalékos arányok az alábbi 4.3. táb-

lázatban láthatók. 
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4.33. ábra A legfontosabb járműszerkezeti anyagok felhasználásának alakulása 1965-1995 között 
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Anyagcsoport Közepes részarány 

(tömeg%) 

100%-ra normálva 

Klórmentes műanyagok 

Főképpen PP, PS, ABS, PE, PA 
13 

PVC (fólák, műbőrök, kábelborítások stb.) 6 

PUR (habanyagok) 7 

Más termo- és duroplasztok 3 

Elasztomerek (gumiabroncsok, tömítések, belső sárvédő gumik stb.) 23 

Fa/cellulózanyagok (fa, papír, kartonpapír stb.) 4 

Egyéb szálas- és töltőanyag (textilszál, üvegszál, bőr) 6 

Festékek, lakkok 3 

Üveg és kerámia 13 

Vas 13 

Réz 1 

Alumínium 3 

Egyéb alkatrészdarabok és idegen anyagok (homok, por, ólom, cink stb.) 5 

4.3. táblázat A shredder-könnyűfrakció anyagi összetétele 
 

A shredderezési könnyűfrakciók szétválasztására, hasznosítására az elmúlt időszakban számos 

technológiai megoldás került kifejlesztésre. Ezek közül a legjelentősebbek elsősorban a ter-

mékfelelős autógyártók közreműködésével kifejlesztésre került megoldások. A legjelentőseb-

bek a VW-konszern által kifejlesztett ún. SiCON eljárás (www.sicontechnology.com) valamint 

a PSA-konszern által támogatott CITRON eljárás (www.citron.ch). Ezek a technológiák elsőd-

legesen a könnyűfrakcióban rejlő szerves anyag tartalom hasznosításának előmozdítását tűzték 

ki célul, a legtöbb esetben fűtőértékkel bíró végterméket létrehozva. Bár több helyen is épültek 

konkrét gyakorlati alkalmazások ilyen technológiák felhasználásával, azonban elterjedésüket 

különösen a kisebb országokban, mint Magyarországon is, akadályozzák a méretgazdaságos-

ságban rejlő hátrányok. Ezek a technológiák ugyanis nagyjából évi 50000 tonna folyamatosan 

rendelkezésre álló könnyűfrakció mennyiség mellett működtethetők gazdaságosan. 

Több alkalommal az autóipari alapanyaggyártó/beszállító vállalkozások is részt vettek ezek-

ben a fejlesztésekben, ezek hatására több olyan megoldás is született, amelynek során a fém-

anyagok (elsősorban vas- és acél) olvasztásához szükséges energiamennyiséget csökkentették 

részben- vagy egészben a könnyűfrakcióban rejlő szerves anyagok energia-tartalmával. Ilyen-

kor a műanyag- és elasztomer-frakciók energetikai hasznosítása valósul meg. Ezek a techno-

lógiák természetesen a hagyományos vas- és acélkohók jelentős utólagos környezetvédelmi 

beruházásait vonták maguk után, elsősorban emissziós szempontok figyelembe vétele mellett, 

ugyanis a kijövő gázok jelentős mennyiségű, korábban nem szokásos káros összetevőt tartal-

mazhattak. 

http://www.sicontechnology.com/
http://www.citron.ch/
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A kisebb országokban, ahol több, kisebb méretű shredder van önálló, egymástól független 

vállalkozás birtokában, elsődlegesen az önálló fejlesztésen alapuló megoldások kerülnek elő-

térbe. 

Így Magyarországon a három működő shredder elsődlegesen saját anyacége fejlesztéseit al-

kalmazza. A Müller-Guttenbrunn például ausztriai anyavállalatának innovációit, pl. a Metran, 

vagy az MBA-Polymer leányvállalatoknál megvalósított fejlesztéseket tekinti mérvadónak, 

míg az ERECO saját szeparációs fejlesztéseket hajtott végre budapesti telephelyén. 

A legösszetettebb fejlesztést az ALCUFER Kft. hajtja végre 2009-ben rendszerbe állított 

Metso-Lindemann Zerdirator típusú shredderüzemére alapozva. Itt egy a Nemzeti Kutatási és 

Technológiai Hivatal Nemzeti Technológiai Program pályázata keretében támogatást nyert, 

RECYTECH rövid nevű, „Roncsautók és elektronikai hulladékok szerves anyagainak haszno-

sítására szolgáló technológiák fejlesztése a jövőbeli deponálás elkerülésére” megnevezésű 

projekt (www.recytech.hu) keretében, hattagú hazai konzorcium vezetőjeként hajt végre olyan 

fejlesztést, amely elősegíti a shredderezési könnyűfrakciók anyagában és energetikailag törté-

nő újrahasznosításának megoldását. 

A 2009-ben indult, hároméves fejlesztés keretében többszöri mintavételezéssel alapos elem-

zésre került mind az automotive shredderek, mind az elektronikai hulladék-feldolgozók őrlési 

maradékainak összetétele, amelyet ezután technológiai vizsgálatnak vetettek alá a fejlesztők. 

Ennek eredményeként olyan technológiai folyamat került összeállításra, amely optimálisan 

szét tudja választani a vegyes, erősen inhomogén anyagfrakciókat egymástól. A haszonanya-

gok (így a mágnesezhető vas- és acélfrakciók, a könnyű- és nagyobb sűrűségű fémek) levá-

lasztása után a maradó könnyűfrakcióból első közelítésben a szilikát- és kőfrakció kerül eltá-

volításra. Az így előállított nagy energiatartalmú frakcióra egy termokatalitikus hőbontási 

eljárás került kifejlesztésre, amely képes olyan olajterméket előállítani, mellyel nagyteljesít-

ményű, alacsony fordulatszámú dízelmotoros aggregátban villamos energia termelhető. 

Az elképzelt technológiai kialakítást szemlélteti a 4.34. ábra. 

 
4.34. ábra Termokatalitikus hőbontási berendezés lehetséges lerendezési vázlata 

 

http://www.recytech.hu/
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Ezzel a technológiával az ALCUFER Kft. elképzelései szerint évi 4.500 tonna előválogatott 

shredderezési könnyűfrakció hulladék hasznosítható energetikailag egy 2 MW-os villamos 

áramtermelő aggregát folyamatos működtetése mellett. Amennyiben ez a megoldás 2011. év 

végre megvalósul, az forradalmasíthatja a hagyományos shredderezési technológiát és lénye-

gesen közelebb hozhatja a 2015-re előírt 95%-os hasznosítási kötelezettség teljesülését is. 

4.8. Gépjárművek szerkezeti anyagainak újrahasznosítási lehetőségei 

A vas- és acélanyagok, a könnyű- és színesfémek hasznosításra történő leválasztása bemuta-

tásra került a shredderezési technológia és a ráépülő post-shredder megoldások ismertetése 

során. 

Az ilyen fajtahomogén módon elkülönített anyagfrakciókat a fémkohók megfelelően hasznosít-

ják, azokból újra fém előgyártmányt, majd a későbbiekben a gyártók készterméket állítanak elő. 

Ebben a fejezetben elsődlegesen az akkumulátorokban, kábelekben, katalizátorokban felhasz-

nált fémek hasznosítása, valamint a szerves anyagok (műanyag- és gumitermékek) újrahasz-

nosítási lehetőségei kerülnek bemutatásra. 

4.8.1. Ólomakkumulátorok újrahasznosítása 

A másodlagos ólom nyersanyagát többnyire ólomtartalmú hulladékok jelentik, ebből az ak-

kumulátorok aránya 70−75% körüli. Egyes ólomtermékek visszaforgatási arányát és életcik-

lusát szemlélteti a 4.4. táblázat. 

 

Termék Termék-visszaforgatás (%) Életciklus (év) 

Akkumulátorok 

 Gépkocsi 

 Vontatás 

 Állandó telepítésű 

Lemez 

Cső 

Kábelburkolat 

 

80−90 

− 100 

− 100 

95−100 

70−80 

50 

 

3−4 

5−6 

5−15 

− 100 

50 

40 

4.4. táblázat Ólomtermékek visszaforgatása 
 

A másodlagos ólom alkalmazása az összes ólomfelhasználáson belül a fejlett ipari országok-

ban 30−60% közötti értéket mutat. A legnagyobb a visszaforgatási hányad az Egyesült Ki-

rályságban, ahol ez az érték 200.000 t/év körüli értéken mozog. Az egyes országok másodla-

gos ólomtermelését szemlélteti a 4.5. táblázat.  
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Ország / Régió Másodlagos ólomtermelés 

(t) 

A másodlagos termelés a 

hazai igény %-ában 

Franciaország 

Németország 

Japán 

Egyesült Államok 

USA 

Arika 

Amerika 

Ázsia 

Ausztrália 

Egyiptom 

Európa 

Nyugati világ 

109000 

169000 

122000 

201000 

698000 

48000 

921000 

311000 

20000 

10000 

804000 

2104000 

50 

45 

30 

66 

51 

41 

58 

36 

29 

− 

48 

49 

4.5. táblázat A másodlagos ólom részesedése a hazai igények kielégítésében 
 

Az ólomakkumulátorok feldolgozására többféle alternatíva létezik. A hulladék visszanyerésé-

re szolgáló eljárások a: 

 pirometallurgiai eljárás; 

 a hidrometallurgiai eljárás; és az 

 elektrometallurgiai eljárás. 

A pirometallurgiai eljárások között megkülönböztetjük az aknakemencében történő újraol-

vasztást, a lángkemencés olvasztást, az ún. Isasmelt kemencés eljárást és a Pickles és Torugi 

által javasolt hasznosítási módszert. A legelterjedtebben alkalmazott aknakemencés eljárás 

végzése során az akkulemezeket elkülönítik a savtól és a háztól és az ólomtartalmú hulladékot 

beadagolják a kemencébe. 

Valamennyi feldolgozási folyamatban fontos szerepet játszik az ólom illetve műanyag-ház 

aprítása, amelynek elsődleges eszközei a shredderek. Az őrlés végtermékeként vegyes ólom-

műanyag aprítékot kapnak, melyet akár száraz, akár nedves szeparátorokkal tovább szelektál-

hatnak. Az így nyert műanyagot granulátum-képzésre, az ólmot újra ólomakkumulátorok cel-

láinak készítésére használják fel. Shredderezéses aprítást követő aknakemencés olvasztási 

folyamatot szemléltet a 4.35. ábra. 
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4.35. ábra Ólomakkumulátorok aprításos feldolgozási folyamata 

 

Az aknakemencében a szulfát vas hozzáadása mellett ólom-oxiddá alakul. Ezt ólommá redu-

kálják. A szerves anyagok elégnek és a koksz hozzáadására redukáló légtérben folyó olvasz-

tás részleges energiatartalékát jelentik. 

A folyamat lépései: A legnagyobb hőmérséklet a fúvóka közelében van (1200−1400°C) és a 

koksz, valamint szerves anyagok elégésének következménye. A nagy olvadáspontú salak al-

kotói megolvadnak, a kéntartalom CaSO4-tá alakul. A redukáló térben (700−900°C) a kelet-

kező szén-dioxidot az izzó koksz redukálja. 

 

C + CO2 → 2CO 

 

Ugyanakkor a kis olvadáspontú salakalkotók megolvadnak, az ólom-szulfát az olvadékban 

jelenlevő vas és nyers ólom hatására ólom-oxiddá alakul. 

 

PbSO4 + Fe → PbO + FeSO3 

 

A reakciótérben (400−700°C) 

 

PbO + CO → Pb + CO2 

 

Ebben a fázisban a szerves alkotók illékony termékei eltávoznak. 

 

A hidrometallurgiai eljárások között megkülönböztetik a D. A. Wilson által kifejlesztett fém-

visszanyerési eljárást, a K. F. Lamm által kidolgozott eljárást és H. Soto és J. M. Toguri 

hidrometallurgiai eljárását. 

D.A. Wilson fémvisszanyerési eljárásának folyamatábráját szemlélteti a 4.36. ábra. A hasz-

nált akkulemezeket kerámiabélésű golyósmalomban egy órán át finomporrá őrlik, hogy elkü-

lönítsék a pasztaanyagtól és a rácsanyagtól. Ezután a szulfátelemzésből számított 

kénsav műanyag ólom

feldolgozás

újrafelhasználás malom

füstgáz utánégetés

és tisztításAkna-

kemencés

eljárás

ólomrudak

vas-szulfid salak

rostálás

kénsav term. útépítés tároló

akku. újratermel.

őrlemény

kalcium

koksz, vashull.

visszavez. salak
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sztöchiometrikus arányban Ca(OH)2-ot (mésztejet) adnak az anyaghoz. A keveréket a jó elke-

veredés és reakció teljessé tétele érdekében a golyósmalomban további 30 percig őrlik. Szű-

rés, szárítás, adalékok hozzáadása és olvasztás fejezik be a folyamatot. 

 

  

4.36. ábra D.A. Wilson ólom-visszanyerési 

eljárásának folyamatábrája 

4.37. ábra E.R. Cole eljárása akkumulátor-iszap kioldására és 

elektrolitikus feldolgozására 
 

Az elektrometallurgiai eljárásokat E.R. Cole és társai dolgozták ki. Ezek folyamatábráját mu-

tatja be a 4.37. ábra. 

Amennyiben nem rendelkeznek megfelelő szétválasztóval, csak daraboló berendezéssel, ak-

kor az elektrolit kiöntése után a műanyag házat lefeszítik, az ólomtartalmú cellákat kiemelik 

és elkülönítve tárolják. Az esetleges továbbszállítási térfogat-csökkentéshez előszeretettel 

alkalmaznak pofás-törőberendezést, esetleg shreddert.  

 

Kevésbé ismert, de nagy jelentőségű lehet az ólom más helyeken való újrahasznosítása, ilyen 

pl. a számítógépek, kommunikációs rendszerek megszakítás-mentes üzemű energiaellátó 

rendszereihez az ólomakkumulátorok terjedő alkalmazása. Új felhasználási terület az ólom 

stabilizáló-szerként való alkalmazása útburkoló aszfaltokban és tetőcserepekben. A dimetil-

ditiokarbamáttal (LDACD) stabilizált útaszfaltokkal végzett kísérletek eredményei szerint a 

stabilizálás az aszfalt élettartamát megkettőzi, miközben a burkolat költségeit csak 5% körüli 

értékkel növeli. 

 

Az ólom egy további bővülőben levő és figyelmet érdemlő felhasználási területe a hagyomá-

nyos gépkocsikban van, a gyártók újabban kettős akkumulátorok kifejlesztésével és elterjesz-

tésével foglalkoznak: a gépkocsikba szerelt egyik akkumulátor feladata az indítás, a másiké a 

villamos berendezések energiaellátása lenne. Még a kombinált kivitelben kifejlesztett kettős 

akkumulátorokhoz is több ólomra van szükség, mint a jelenleg elterjedt akkumulátorokhoz. 
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Magyarországon a szaktárca adatai szerint évente mintegy 20 ezer tonna akkumulátorhulladék 

keletkezik. A begyűjtési arány a gyűjtést-hasznosítást koordináló szervezetek adatai alapján 

megközelíti a 100%-ot. 

4.8.2. Katalizátor-hulladékok újrahasznosítása 

A járműgyártás, üzemeltetés területén a szigorodó levegőtisztaság-védelmi előírások teljesíté-

se gyakorlatilag csak katalizátorok alkalmazásával megoldható. Ezek a katalizátorok kipufo-

gógáz-tisztító hatásukat a katalizátor belső hordozó anyagára felvitt nemesfémek: a platina, 

palládium és a ródium segítségével fejtik ki. A katalitikus hatását többet kifejteni képtelen 

katalizátorok nemesfém-tartalma ma már visszanyerhető, újrahasznosítható. 

 

A katalizátor kerámia – esetleg fém – hordozójának (monolitjának) fajlagosan igen nagy, 

mintegy 15000 m²-nyi felületén mikroszkopikusan 4−7,5 g platina, illetve 0,8−1,5 g ródium 

van szétosztva. Ezek visszanyerése pirometallurgiai vagy nedvesítő eljárás alkalmazásával 

kivitelezhető, ezek a megoldások 98% hatásfokkal működnek. Az újrahasznosítás nemcsak 

gazdasági, hanem ökológiai szempontból is elsődleges fontosságú, mivel a Föld becsült plati-

na készlete 30000 t-nyi, ródiumból még körülbelül 3700 t áll rendelkezésre. A ródium évente 

kitermelt mennyiségének ¾-e, platina esetén 1/3-a kerül a katalizátorgyártásba. A platina ese-

tén úgy tűnik mennyisége még huzamosabb ideig képes a szükségleteket fedezni, a ródium-

készletek apadása azonban már aggodalomra adhat okot. 

 

 

4.38. ábra Katalizátorhulladék aknakemencés feldolgozási eljárása 
 

Az ezredfordulón Európában évente mintegy 1500 tonna katalizátorhulladék keletkezett, 

amelyből 2250 kg platina és 450 kg ródium volt visszavezethető az új katalizátorok gyártásába. 
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4.39. ábra Katalizátor metszeti képe 4.40. ábra Nagy tisztaságú, katalizátor-gyártáshoz felhasz-

nálható platina lemezek 
 

A konkrét feldolgozási folyamat a kerámia-monolit finomőrlésével kezdődik (homogeni-

záció). Ezt közvetlenül a nemesfémtartalom meghatározására szolgáló próba elvégzése köve-

ti. A további feldolgozás pirometallurgiai vagy nedves-kémiai úton történhet. 

Az értékes tartalmuktól megszabadított külső köpenyt fajtatiszta módon szétválasztják a többi 

burkolattól és közvetlenül az acélművekbe vagy öntödékbe szállítják, ahol belőlük újabb ne-

mesacéltermékek készülnek. 

 

A pirometallurgiai eljárás során az őrlést a nemfémes frakció leválasztása követi. Ezután 

a homogenizált anyagot egy gyűjtőfémmel közösen redukáló környezetben, aknakemencében 

felolvasztják (4.38. ábra). Ennek során a gyűjtőfém megköti a nemes- illetve az egyéb féme-

ket, míg a hordozóanyag alkotja a salakot. A kapcsolódó eljárás konverterben lejátszódó oxi-

dáció során elkülöníti a nemesfémet a többi fémtől. A tulajdonképpeni nemesfém-raffináció 

kémiai eljárással valósul meg. A süllyesztő eljárás mellett megtalálható a frakcionált kristá-

lyosítás és a folyékony-folyékony extrakciós alkalmazás is. Az eljárás végén szivacs vagy por 

formájában keletkező platina a szennyeződésektől csaknem teljesen mentes. 

 

A nedves-kémiai eljárás kétféle változata ismert: a nemesfémet a hordozóanyagról oxidáló 

savval vagy alkalikus nyomásos feltárással nyerik ki. A nemesfémek visszanyerése az első 

esetben az oldatból, a másodikban az oldatmaradványból történik. A nemesfémek egymástól 

történő elkülönítését kémiai eljárásokkal hajtják végre. 

Az új katalizátorok előállításához a platinafémeket vízzel oldható sókká dolgozzák fel. Ebben 

a formában közvetlenül bevihetők a monolit rétegező eljárásába.  

A nemesfémek újrafeldolgozásánál különleges figyelmet szentelnek a mérgező hatású kísérő-

elemeknek, amelyek a feldolgozó eljárások költségigényét fokozzák. 

A galvano-technikában alkalmazott nemesfém-visszanyerési eljárásokat mutatja be a 4.6. táb-

lázat. 
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Vegyi eljárások Vegyi kicsapatás Katalízis Ioncsere 

Fizikai eljárások Elgőzölögtetés, kristá-

lyosítás 
Porlasztás Fordított ozmózis 

Fizikai/kémiai eljárá-

sok 
Elektrolízis Fémcserélő eljárás - 

Kapcsolt eljárások Ioncsere+elektrolízis, 

Elgőzölögte-

tés+elektrolízis 

Fordított ozmó-

zis+elektrolízis, 

elektrodialízis 

- 

4.6. táblázat Galvano-technikában alkalmazott nemesfém-visszanyerési eljárások 
 

Valamennyi visszanyerési eljárás közül egyedül az elektrolízis az, amelynek végterméke fé-

mes alakban jelentkezik, ami különösen a 100%-ot közelítő visszanyerési hánya miatt kedve-

ző. Az elektrolízises eljárás főbb előnyei: 

- a folyamatot kísérő anyagok feldúsulása kizárt; 

- a közvetlen fémeltávolítás miatt nincs szükség vegyi anyagokra azok eltávolításához, 

így a keletkező iszap mennyisége lényegesen kisebb; 

- az elektrolizáló rendszerek kezelése egyszerű és az eljárások a meglevő berendezések-

kel többnyire problémamentesen kivitelezhetők; 

- az eljárás rugalmassága fokozottan megnyilvánul a különböző fémkoncentrációjú olda-

tok kezelésében, valamint a kis koncentrációjú öblítő-oldatok folyamatos feldolgozásá-

ban, mivel ezek azonos berendezésben elvégezhetők; 

- a katódrendszer cseréjével lehetőség nyílik a különböző fémek egymás utáni leválasztá-

sára ugyanabban a készülékben; 

- különleges anódok váltakozó felhasználásával az alkalmazási tartomány – változatlan 

teljesítmény mellett – gyakorlatilag korlátlanul bővíthető; 

- bizonyos esetekben lehetőség nyílik olyan réz- vagy ezüstanódok használatára, amelyek 

a további eljárás során anódként lehet felhasználni. 
 

Magyarországi katalizátor-feldolgozásról nem lehet említést tenni, az országban begyűjtött 

katalizátor hulladék felvásárlók útján kerül vissza Nyugat-Európába a gyártókhoz. Általáno-

san jellemző, hogy a shredderüzemekig már egyetlen darab sem kerül el a katalitikus konver-

terekből, azt a bontókban, a szervizekben kibontják és a begyűjtő-hálózatnak értékesítik. 

4.8.3. Kábelhulladékok újrahasznosítása 

A kábelhulladékok feldolgozásának legfontosabb lépése a szigetelés eltávolítása. A szigete-

léslefejtő gépek hosszirányban vágják fel a szigetelő anyagot, így forgács nem keletkezik, 

tehát az eltávolított anyag fémmel nem szennyezett. A csupasz vezetők (alumínium és ötvö-

zött alumínium huzalok, sodratok, réz huzalok és sodratok, acéllal – zömében zsírozott – ke-

vert alumínium sodratok) eredeti célra történő újrahasznosítása csak megfelelő hosszúság 

esetén lenne megvalósítható, ez azonban igen ritkán – és leginkább gyártási hulladékok esetén 

– fordul elő. A huzalokat többnyire 2–5 mm hosszúságú darabokra őrlik és kohászati felhasz-

nálásra értékesítik tovább. 
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A lefejtett ún. szálas hulladékot hidegen ledarálják 2–3 mm szemcsenagyságú szigetelőanya-

got létrehozva, amelyet extrudálással dolgoznak fel. Ezek után az anyag alkalmas részben 

kitöltő szálak készítésére (így alapanyagot takarítanak meg) részben pedig segédanyagként 

(meghatározott arányban az alapanyaghoz keverve) az új kábelköpenyek gyártásánál. 

Az utóbbi esetben a darált hulladékot járulékos fémkiválasztó kezelésnek is alávetik. Ennek 

megvalósítását örvényáramú elven működő berendezés végzi, mely érzékenységének alsó 

határa 0,05 mm. Kapacitása kb. 60–80 kg darálék óránként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.41. ábra Vegyes kábelhulladék frakció 
 

A lefejtett szigetelőanyagok többféle színűek, ezért az újrafeldolgozás során feketére színezik. 

A kábelek bontásánál egyéb alkotóelemekből is keletkezik hulladék. A kitöltésre használt 

gumialapú anyagot, amely téphető, darálógépen darálják, és mint teljes értékű alapanyagot 

ismét felhasználják. A kábelek szerkezetében található szalagokat, amelyek részben fémsza-

lagok (acél, alumínium, réz), részben pedig műanyag szalagok (PVC, polipropilén) a bontás-

kor külön-külön gyűjtik. A fémszalagokat fémanyagként értékesítik, a PVC-szalagokból pe-

dig ismételten PVC-szalagot gyártanak. 

4.9. A könnyűfrakció hasznosítási lehetőségei 

4.9.1. A műanyag hulladék reciklálása 

Műanyaghulladékok keletkezése és újrahasznosításuk helyzete, lehetőségei 

A műanyagok térhódításával együtt járt a hulladékmennyiségeik növekedése is. Nyugat-

Európában 1980-ban 5,5 M tonna, 1985-ben 7,3 M tonna, 1990-ben kb. 9 M tonna műanyag-

hulladék keletkezett, 2000-ben már 11 M tonna műanyaghulladék-képződéssel lehetett szá-

molni. A műanyag termékek mintegy 20%-a 1 évnél rövidebb, 15%-a 1–8 év közötti, 65%-a 

több mint 8 éves használat után kerül hulladékba. 

Az Európai Közösség országaiban a műanyaghulladék megoszlása a keletkezési forrás szerint 

a következők szerint alakul: 
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- lakossági eredetű 76,25% 

- értékesítési területen keletkező 12,50% 

- gépkocsi-roncsból származó 5,00% 

- mezőgazdasági 3,75% 

- gyártási műanyag hulladék 2,50% 
 

A műanyaghulladékok mintegy háromnegyede a kommunális hulladék részévé válik, amely-

nek 5–7%-át teszi ki. 

A kommunális hulladékba kerülő műanyagok túlnyomó része, mintegy 70%-a szeméttelepre 

(deponálásra) kerül, nem hasznosul. Jelenleg a legelterjedtebb kb. 30%-os arányban az ége-

téssel történő energetikai hasznosítás. 

 

 

4.42. ábra Műanyaghulladékok hasznosítási lehetőségei 
 

A nagytérfogatú, lassan lebomló műanyaghulladékok kétségtelenül környezeti tehertételt je-

lentenek, így a műanyagok környezetvédelmi megítélése nem túl pozitív. A műanyagok al-

kalmazásának a környezettel való harmóniája élénken, gyakran túlhangsúlyozottan és nem 

mindig elég szakszerűen értékelt vitatémává vált. 

 

Ma már nyilvánvaló, hogy a műanyagok felhasználásának visszaszorítása nem lehet hosszú 

távú megoldás. A műanyagok alkalmazása mellett szól az előállításuk kis energiaigénye. 

A műanyagok felhasználásának teljes energiamérlegét különösen kedvezővé teszi az a tény, 

hogy a megfelelő termékfunkciók biztosítása a legtöbb termékcsoportnál a hagyományos 

anyagokhoz viszonyítva kisebb anyagfelhasználással érhető el. 

 

Műanyag-hulladékok

Anyagában történő hasznosításKémiai-átalakítás

Polimerek Fajtatiszta polimer

- poliamid

- poliészter

- poliuretán

Hidrolízis

Túlnyomás

200°-300°C

+ víz vagy alkohol

+ savak vagy lúgok

Pirolízis

oxigén

kizárásával

400°-850°C

Fűtés

Monomerek

50%  gáz

20%  kátrány,

         korom,

         koksz

30%-nyi folyékony

szénhidrogén:  - benzol

                         - toluol

Kémiai gyártás

Alacsony

minőségű

vastagfalú

darabok

Átolvasztás

200°C-on és

átalakítás

(extrudálás)

Aprítás

durva tisztítás

Termoplasztok Fajtatiszta

termoplasztok

Aprítás

durva tisztítás

Átolvasztás

200°C-on és

átalakítás

(extrudálás)

Megfelelő

minőségű

darabok
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4.43. ábra Előbontott járműkarosszéria és a belőle származó könnyűfrakció 
 

Széles körben alkalmazható és főleg rövid távú radikális megoldást nem biztosítanak a fény 

hatására és biológiailag lebontható és a víz által oldható anyagok sem. Ezek fejlesztésénél az 

ipari gyártáshoz számos fejlesztési feladatot még meg kell oldani, szükséges a gyártási költ-

ségek csökkentése is. A műanyag újrahasznosítási rendszert veszélyeztető szerepük miatt jö-

vőjük is vitatható. Nincs más út, mint a képződött hulladékok újrahasznosításának fejlesztése. 

A műanyagipar fejlesztésekkel és megfelelő érveléssel eddig is sokat tett a műanyagok ked-

vezőbb környezetvédelmi megítélése érdekében, de nyilvánvaló, hogy még sok a tennivaló, 

különösen a hulladékhasznosítás hatékonyságának, gazdaságosságának javítása terén. 

A termoplasztikus műanyaghulladékok értékes másodnyersanyagok szerepük ezért fokozato-

san felértékelődik az anyag és energiaellátás gondjainak enyhítésében. Magyarországon 

a nyilvánvaló gazdasági érdek mellett a gazdaságos anyagfelhasználásra, hulladékhasznosítás-

ra irányuló központi fejlesztési programok is szerepet játszottak a műanyagtermékek fajlagos 

anyagfelhasználásának csökkentésében. Az egynemű, tiszta technológiai műanyaghulladékok 

újrafeldolgozásához itthon is egyre szélesebb körben rendelkezésre állnak a gépek és techno-

lógiák. Egyre több műanyaghulladékból gyártható terméket fejlesztenek ki. A gazdasági érdek 

mellett a technológiák kiforrottsága és viszonylagos egyszerűsége miatt is várható további 

fejlődés e téren, elsősorban a termelő vállalatoknál. 

A műanyaghulladékok újrahasznosítási lehetőségeit vizsgálva megállapítható, hogy lényege-

sen bonyolultabb és kevésbé gazdaságosan megoldható feladat az egynemű homogén, de már 

szennyezett és főként a kevert, különböző kémiai típusú polimereket tartalmazó és többé-

kevésbé szennyezett felhasználási és gyártási hulladékok újrahasznosítása. 

A kommunális hulladékba már bekerült műanyagok jelenleg legelterjedtebb, leggazdaságo-

sabbnak ítélt hasznosítási megoldása az égetés. Ennek alapja a műanyag magas fűtőértéke: 

1 kg vegyes műanyaghulladék fűtőértéke kb. 1 liter fűtőolajéval egyenértékű. A műanyaghul-

ladékokat kisebb fűtőértékű hulladékkal keverve égetéssel távfűtésre, elektromos energiater-

melésre hasznosítható energia nyerhető. A kommunális hulladékban levő műanyag biztosítja 
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az összes hőpotenciál kb. 30%-t. Égetésnél emellett a műanyaghulladékok térfogata töredéké-

re csökken és ezzel megkönnyíti a deponálást. 

A korszerű égetőművekben ma már magas hőmérsékletű oxigéndús égési feltételeket biztosít-

va, megfelelő füstgáztisztítással a PVC elégetése is megoldható. A műanyaghulladék energe-

tikai hasznosításához természetesen korszerű égetőművekre van szükség. 

Az égetés értékelésénél nem feledkezhetünk meg arról, hogy a műanyaghulladékok energia-

tartalmának ily módon csak kb. 25%-a hasznosul, és ez az újrafeldolgozás energiamérlegéhez 

viszonyítva különösen kedvezőtlen. 

4.9.1.1. Műanyag hulladékok mechanikai úton anyagként történő hasznosítása 

A recesszió miatt alacsony műanyag árak jelenleg nem kedveznek a műanyag hulladékok 

anyagként történő hasznosításának. A reciklált műanyagok ára ugyanis követi a primer mű-

anyagárakat, általában ennek kb. 70%-a. Általánosan elfogadott nézet szerint a műanyag hul-

ladékok mechanikai úton történő hasznosítását akkor kell előnyben részesíteni, ha 

 

- a hulladékból gyártott terméknek jól definiálható biztos piaca van; 

- a hulladékot lehetőleg fajtahomogén módon, megfelelő mennyiségben minél kevésbé 

szennyezetten be lehet gyűjteni; 

- az ország szabályozása, a helyi lakosság, illetve az önkormányzatok partnerekké tehetők 

a szelektív begyűjtésben; 

- kommunális szemétből való válogatást egészségügyi, higiéniai szempontok miatt lehe-

tőleg automatizáltan lehet megvalósítani (ám ilyen esetben is a gazdaságossági szem-

pontok figyelembevételével; 

- a 30–40 g/db-nál kisebb súlyú műanyag termékeket nem érdemes begyűjteni, ezek 

többségükben legalább annyi hozzájuk tapadt szennyeződést tartalmaznak, mint maga 

a csomagolószer súlya. Begyűjtésük és tisztításuk emiatt nem gazdaságos. Ezeket cél-

szerű a kommunális szemétben hagyni és azzal együtt égetni. 
 

A nagy gépjárműgyártó cégek Németországban közös szervezeteket hoztak létre, amely saját 

gyártású járműveik bontókból származó alkatrészeinek lehetőleg fajtahomogén módon történő 

újrafelhasználására, illetve újrahasznosítására, valamint visszavételére rendszert dolgoz ki, és 

ezeket alkatrész kereskedőknek adja el. Ami a jövőben gyártandó gépkocsik környezet-

barátabbá tételét illeti, a műanyag alkatrészek terén fő szempont a könnyű szétszerelhetővé 

tétel mellett a lehetőleg azonos, vagy jól definiált kis típusválasztékú műanyag féleségek al-

kalmazása és a fajtahomogén hulladékból ismét gépjárműipari termékek gyártása. Ezen túlme-

nően várható a nehezen újrafeldolgozható erősített műanyagfajták alkalmazásának korlátozása. 

4.9.1.2. Fajtahomogén műanyag hulladékok újrafeldolgozása 

Ezen anyagok egyik legismertebb módja a koextruzió, amikor a regranulátum képezi a belső 

réteget, míg a két külső réteg primer anyag. Ilyen módon nem élelmiszeripari célra különböző 

méretű flakonok, tartályok, marmonkannák és nyomásnélküli felhasználásra alkalmas külön-

féle csövek, valamint fóliák gyárthatók. 
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4.44. ábra Műanyagok ismételt felhasználási lehetősége 
 

4.9.1.3. A megerősített poliuretán újrafeldolgozása 

A német Bayer AG Leverkusenben már régóta foglalkozik a megerősített poliuretánok újra-

hasznosító eljárásának kidolgozásával. Nem csak a termelési és selejt részekkel foglalkoznak, 

hanem pl. a roncsautók károsodott karosszériaelemeivel is, amelyek új alakos részekké pré-

selhetők át. Eddig a megerősített műanyagok termikus átalakítása a fel nem olvaszthatóság 

miatt nem volt megvalósítható. 

 

  

4.45. ábra  

Poliuretánból készült üléshab és műbőr kárpitok 

4.46. ábra Lökhárítók anyagának térfogatcsökkentő 

őrlését végző mobil shredder 
 

A Bayer-eljárás magas nyomással és 180C körüli hőmérséklettel dolgozik. A kimenőtermé-

ket granulálják és egy előmelegítés után a forró présszerszámba adagolják. A sajtolásnál a 

 

A műanyag minősége

romlik

Kőolaj Műanyag Termékek Műanyag-hulladék

Aprítás

Durvatisztítás

Átolvasztás

Aprítás

Durvatisztítás

Átolvasztás

Műanyag Termékek Műanyag-hulladék

Műanyag Termékek Műanyag-hulladék

30% folyékony

szénhidrogén

70% gáz, kátrány,

korom, koksz

Pirolízis Műanyag-hulladék

Alapkövetelmények: a műanyagok megjelölése

                                 fajtatiszta szétválasztás
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granulátok egymásba folynak anélkül, hogy plasztikussá válnának. Ezt a folyamatot a felol-

vasztás és a szinterezés közötti átmenetként lehetne karakterizálni. Az ezzel az eljárással ké-

szült részek kereken 50%-át bírják szakítószilárdság-, és kb. 15%-át nyújtószilárdság szem-

pontjából az eredeti termékhez képest. A tulajdonságveszteségek ellenére a Bayern-nél opti-

misták, remélik a személygépkocsi gyártásban elegendő beépítési lehetőséget találnak ilyen 

termékeik számára, akad még bőven olyan hely, ahol az ilyen szilárdságú elemek is megfelel-

nek. Példaként említik az akkumulátortokozást, kerékdísztárcsák vagy a keretrészek befedésé-

re. Számos autógyártó érdeklődött már az eljárás iránt, főként saját újrafelhasználható mű-

anyagrészeik részarányának növelése céljából. 

A Bayer-nél folyó munka fő célkitűzése az eljárási paraméterek optimalizálásán keresztül, 

valamint a kémiai bázis variálásával a reciklátum tulajdonságainak javítása. 

4.9.1.4. Műanyagból készült üzemanyagtartályok újrahasznosítása 

Az műanyag tüzelőanyag-tartályok hasznosítási projektje 1990-ben kezdődött a VW AG-nál, 

a „Volkswagen Recycling” kutatási program keretében. 

Közös munkában a BASF és a Kautex nevű vállalatokkal együtt sikerült megtalálni a mű-

anyag tüzelőanyag-tartályok (továbbiakban MTT) újrafelhasználásának egyik optimális meg-

oldását. 

Az eljárás kifejlesztésénél az okozta a fő problémát, hogy az MTT-k polietilén nagymolekulái 

a hosszú éveken át tartó tüzelőanyaggal való érintkezés során diffúzióval növekednek. 

A használt anyag céltudatosan kifejlesztett eljárástechnikájával, ezen belül egy speciális szárí-

tó folyamat eredményeként sikerült a kitűzött minőségi követelményeknek és biztonsági elő-

írásoknak megfelelő eredményt elérni. 

Sikeres kísérletek keretében lehetővé vált optimális és funkcionálisan kifogástalan MTT-t 

a VW Golf számára készíteni mind 100%-ig reciklátumból, mind különböző új anyagokkal 

való összekeveréssel együtt. 

A kísérletet záró mechanikai vizsgálat valamennyi elvárást teljesítette, egyedül a kötelező 

ejtési teszt - amely során a tüzelőanyaggal teletöltött MTT-t -40C-ra lehűtve 6 méter magas-

ból többször leejtve annak sértetlennek kell maradnia - zárult pozitív eredménnyel. 

A vizsgálat eredményeit felhasználva a VW jelentős mennyiségű reciklált anyagot használ fel 

a MTT-ok gyártása során. 

4.9.1.5. Lökhárítók hasznosítási lehetőségei 

Ahogyan a modern járművek fejlesztése előrehalad, úgy lesznek a műanyag-lökhárítók egyre 

nagyobbak. Ez funkcionális- és biztonsági okokból elengedhetetlen. A növekvő felhasznált 

anyagmennyiség miatt a reciklálás nélkülözhetetlenné vált. 

A reciklálás és a könnyű bontás elősegítése érdekében az alkalmazott anyag egy módosított 

polipropilén. A lökhárító leszerelése után - bontásnál - az oldalvillogókat, a díszléceket stb. el 

kell távolítani róla. Miután a lökhárítókat tenyérnyi nagyságra felaprítják, az anyag könnyeb-

ben szállíthatóvá válik, a lökhárítók a finomra őrlést elvégző üzembe kerülnek. A nyersanyag-

előállítóknál csatlakozó tisztítási eljárással megszabadítják az anyagokat a még bennlevő ide-

gen testektől. Ezután az őrleményt kompaundálják és ezt követően új anyaggal keverik. 
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Az anyagpróba után, amelyet a nyersolajból készült anyag esetén szintén elvégeznek, 

a regranulátumból új lökhárítók készülnek. Ezek minősége nem rosszabb, mint az új anyagból 

készülteké. 

A VW AG első autógyárként vezette be még 1991-ben a szériában reciklált műanyagból ké-

szült lökhárítók alkalmazását. 

4.9.2. A műanyagok kémiai újrahasznosítása 

Csak kevés műanyagfajtánál jöhet szóba a kémiai újrahasznosítás, ilyenek pl. a polikonden-

zátumok és a duromerek. A keletkező termék minősége jó, szinte alig lép fel értékcsökkenés. 

Ezért kívánatos lenne ezeknek a műanyagoknak a kémiai újrahasznosítása, ha a recirkuláció 

költsége alacsony. 

Műanyag hulladékok anyagként, kémiai úton történő hasznosításának többféle lehetséges 

módja van, pl. pirolízis, hidrolízis, hidrogénezés, alkoholízis, glikolízis, stb. A pirolízis (krak-

kolás) módja, hogy az előkezelt hulladékot fluid homokágyas reaktorban 400–600C-on 

krakkolják. Egy folyékony és egy gáznemű, könnyű szénhidrogéneket tartalmazó frakció ke-

letkezik. Az átlagos szénhidrogén molekulatömeg 300–500. 

A módszer egyszerű és robosztus, vannak azonban korlátai, ezek a begyűjtés, előkezelés és 

szortírozás szükségessége, valamint a műanyagok külön kezeléssel redukálandó egyéb anyag 

tartalma (pl. ólom és kadmium, ill. a PVC klórtartalma). 

Az üzem létesítésének gazdasági oldala is van, egy néhány tíz kt/év kapacitású vegyes mű-

anyaghulladékot feldolgozó cég gazdaságossági szempontból nem versenyezhet egy több mil-

lió tonna kőolajat feldolgozó nagyüzemmel. 

A vegyes műanyag hulladékok kémiai hasznosítási módszerei közül szóba jöhet még a hidro-

génezés és a hidrolízis is, azonban ezek beruházási költsége nagy és gazdaságosságuk kétsé-

ges. Kivételt képez a PET, PMMA és POM, amit glikolízisnek, vagy metanolízisnek alávetve 

etilén-glikol és dimetil-tereftalát keletkezik. Az így visszanyert monomereket új polimer gyár-

tásához ismételten fel lehet használni. Újabban már PET palackokat is gyártanak az így visz-

szanyert alapanyagokból. 

A PUR hulladékok (kemény habok és elasztomerek) glikolízissel szintén lebonthatók. PUR 

esetén ez sokszor a legcélravezetőbb eljárás. 

4.10. A gumiabroncs-hulladékok kezelési lehetőségei 

A ma gyártott gumiabroncsok meghatározó anyaga a szénhidrogénekből álló, természetes 

vagy műkaucsukból készült elasztomerrendszer, amelyet a kopásállóság érekében viszonylag 

nagy mennyiségű speciális korommal kevernek.  

Az abroncs szilárdságát a szövetváz biztosítja, amelynek anyaga poliamid, poliészter, acél 

vagy üvegszál. 

A gumikeverékek térhálósodását, azaz vulkanizálását kevés kén és gyorsítók, míg az ózon és 

ultraibolya sugárzás hatására történő lebomlás megakadályozását öregedés-gátló adalékokkal 

biztosítják. A gumiabroncs-hasznosítás problémája nem pusztán gazdaságossági eredetű, je-
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lentős gondot jelent, hogy műszakilag nem sikerült eredeti formában történő újrahasznosítást 

biztosítani olyan termékek esetén, mint pl. a járművek gumiabroncsai. 

 

A gumiabroncsok átlagos kémiai összetétele: 

 

Szén       74% 

Hidrogén      7% 

Kén       0,8–1,6% 

Nitrogén és oxigén együttesen   4–8% 

Vas       5–10% 

Cink+réz            0,1% 

Hamu, illetve nem éghető anyag   13% 

Nedvesség      1% 

 

 

  

4.47. ábra Hulladék gumiabroncsok 4.48. ábra Gumihulladékok hasznosítási lehetőségei 
 

Egyszerű szerkezete és kémiai összetétele ellenére a hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítá-

sa világszerte problémát okoz. A begyűjtés és a tárolás nem igényel különösebb technikai esz-

közöket, viszont a szállítás a nagy térfogat/tömeg viszonyszám miatt drága. A vulkanizálással 

létrejött térhálós szerkezet, amely alapvetően fontos a gumitermék használhatóságához egyúttal 

jelentősen megnehezíti az újrafeldolgozást, amint ezt a hasznosítást szolgáló mechanikai és 

kémiai eljárások is mutatják. Mindamellett a gumiabroncs hulladék ellenáll a biológiai, környe-

zeti hatásoknak, lerakóban elhelyezve több száz évig is eredeti formájában megmarad. 

A gumiabroncs-hulladékok kezelési lehetőségei az alábbi területekre terjednek ki: anyagként 

történő hasznosítás, nyersanyag visszanyerést célzó hasznosítás, energetikai hasznosítás, hul-

Használt gumiabroncs Egyéb gumitermék
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Hulladék

Égetés

SzénhidrogénekEnergia

Újrafutózás

Őrlés Egyéb
(terepfeltöltés,

partvédelem, ütközők,
stb.)

Kátrány
korom

Őrlés

Közvetlen
felhasználás

Regenerálás

Gumikeverék
készítése

Gumihulladék hasznosítása



130 KÖRNYEZETVÉDELEM 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

ladéktárolókban történő lerakás. A gumihulladékok hasznosítási lehetőségeit foglalja össze a 

4.48. ábra. 

A gumiabroncsokat a felnitől a járműbontás során gyorsan el tudják távolítani ún. felniprések 

alkalmazásával (4.49. ábra). 

Az anyagként történő hasznosítás alatt a gumiabroncs eredeti formáját megtartó, azonos vagy 

más célú továbbalkalmazását, ill. a feldolgozása után őrleményként történő értékesítését értjük. 

Az azonos célú továbbalkalmazás jellemző módja a gumiabroncs felújítás. Ennek alapanyagát 

a még megfelelő mintázatmélységgel rendelkező abroncsok jelentik, így az előzetes válogatás 

döntő jelentőségű. 

A más célú továbbalkalmazás során az abroncshulladékot pl. kikötői ütközés-gátlónak, közúti 

lehajtók nyomvonalának kijelölésére, játszótéri kellékként, mezőgazdasági fóliák nehezékei-

ként használják fel. 

A gumiőrlemény előállítására szolgáló berendezések az ún. gumishredderek. Ezek a forgó-

aprító feldolgozó-berendezések az abroncsokat ledarálják, abból az acélhányadot mágneses 

elven kinyerik, a gumit elválasztják a kordszálaktól és a keletkező gumifrakciót szemcseméret 

alapján osztályozzák, mivel a későbbi alkalmazást a tisztaság mellett elsődlegesen a szem-

cseméret befolyásolja. Ismertek még a gumihulladékot jelentős túlhűtés melletti aprítását vég-

ző eljárások, melyek a gumi ridegségét, így kisebb feldolgozási ellenállását használják fel, 

ezek azonban a jelentős befektetendő energiamennyiség miatt nem terjedtek el. A gumiőrle-

ményeket sportpályaburkolatok, gumitéglák, öntözőcsövek, zajvédő falak stb. alapanyagaként 

használják fel, de ide sorolható a gumitartalmú aszfaltokban történő alkalmazás is, amelynek 

eredményeként az ún. „suhogó aszfaltok” keletkeznek.  

4.49. ábra Gumiabroncsok acélfelnitől történő eltávolítását megkönnyítő ún. felniprés 
 

Ezeken a rugalmas aszfaltokon a nyári melegben sem alakul ki az első keréknyom, míg télen 

az aszfaltban rejlő gumiőrlemény azt nem engedi szétfagyni, jelentősen hosszabb élettartamát 

biztosítva. Létesítési költségei, valamint az a tény, hogy a meglevő gumihulladék mennyisé-

gének csak kis hányada hasznosítható ilyen módon akadályozták meg eddigi elterjedését. 
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A nyersanyag-visszanyerést célzó hasznosítások közül manapság három eljárást alkalmaznak 

elterjedten, ezek a szintetikus gáz előállítása, a pirolízis és a hidratálás. Ezek az eljárások a 

magas létesítési és üzemeltetési költségek, a keletkező és visszamaradó anyagok tekintetében 

jelenleg nem versenyképesek az égetéssel, hosszútávon azonban a technika fejlődésével és a 

nyersanyagkészletek szűkülésével előretörésük várható. 

Az energetikai hasznosítás a gumiabroncsok magas fűtőértéke miatt igen jó megoldás. Fűtő-

értéke (kb. 30 MJ/kg) kevéssel jobb a kőszénnél (kb. 27–29 MJ/kg) és 25%-kal marad el 

a kőolajétól (38–46 MJ/kg), így teljes értékű helyettesítője lehet a szénnek és kedvező körül-

mények között a kőolajnak és földgáznak. Mivel a gumiabroncsok összetétele ismert és 

az egyes abroncsgyárak termékei vegyi összetételükben nem térnek el egymástól jelentősen, 

ezért a hulladék gumiabroncs homogén tüzelőanyagnak tekinthető. Az égetés során ugyan 

elvész a primer anyag előállításába befektetett energia, azonban a technika jelenlegi állása 

szerint az energetikai hasznosítás jelenti a gumihulladékok hasznosításának leggazdaságosabb 

módját. 

Gumihulladékokat égethetnek önmagában, háztartási- vagy veszélyes hulladékégetőben fűtő-

értéket növelő adalékként, a legelterjedtebb megoldás azonban a cementművi égetés. 

A gumihulladékot a cementművekben már több mint 20 éve a szén és az olaj mögött másod-

lagos tüzelőanyagként alkalmazzák, az abroncsokat a legtöbb esetben egészben juttatják be 

a kazánba. A cementgyártás tüzelési körülményei és a cementgyártás mint vegyi folyamat a 

hulladék gumiabroncsok égetésére ideális, a magas hőfok és a lassú égés a széntüzeléssel ösz-

szemérhető emissziót eredményez, míg az abroncsban levő acélkord részben cementgyártási 

alapanyagként hasznosul. A jelen fejlesztések a cementművi kazánok korszerűsítését, az égési 

folyamatok javítását célozzák. 

A hulladékok cementgyári, energetikai hasznosítása az iparágon belül is beruházás-igényes. 

A cement előállításánál az összekevert és megőrölt nyersanyagokat (általában mészkövet, 

agyagot és egyéb adalékanyagokat) hőcserélő kemencerendszerben felmelegítik, kalcinálják 

és kiégetik annak érdekében, hogy 1450°C-on klinker képződjön, amelyből hűtés, kis meny-

nyiségű gipsz hozzáadása és őrlés után portlandcement lesz. A cementgyártási technológia 

nyersanyag- és energia-igényes, de hulladékszegény folyamat. A leválasztott anyag túlnyomó 

részét a technológiába visszavezetik. A talajt és a vizet gyakorlatilag nem szennyezi. 

A cementgyártás, illetve a klinkerégetés során alternatív anyagok hasznosíthatók, amelyek 

vagy teljes mértékben elégnek, vagy égetési hamujuk, illetve alapanyaguk alapján hasonlók 

a cement klinker-összetételéhez. Ezek égetéséhez a cementgyártás majdnem ideális technoló-

gia a következő okok miatt: 

- a főégő hőmérséklete 1800–2000°-os; 

- a kemencében 1450°C az anyaghőmérséklet; 

- gázfázisban az anyagok kb. 10 másodpercig 1000°C feletti hőmérsékleten tartózkodnak; 

- a kemence-hőcserélő-nyersmalom rendszer többfokozatú, zárt füstgáztisztítóként funk-

cionál; 

- az elektrofilterben 99,999 ezred százalékos a porleválasztás; 

- a hőcserélőben bázikus viszonyok jellemzőek a nyersliszt 70%-os CaO-tartalma miatt; 

- oxidáló atmoszféra; 
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- a szennyezőanyag-kibocsátás független a tüzelőanyagtól; 

- a szervetlen alkotórészek kémiailag megkötődnek a végtermékben; 

- nem keletkezik egyéb hulladék; 

- folyamatosan ellenőrzött üzemvitel mind a termékminőség, mind a technológiai egyen-

letesség érdekében; 

- nagy mennyiségű anyagáramoltatás. 
 

A hazai cementgyárak fel vannak szerelve modern, a kulcsfontosságú helyeken a BAT (elér-

hető legjobb technikák) követelményeinek megfelelő környezetvédelmi berendezésekkel, 

nagy hatásfokú porszűrőkkel és egyéb leválasztó-, mérő-, érzékelő-, elemző-berendezésekkel, 

amelyek európai színvonalon működnek és biztosítják a technológiai rendszer folytonos elle-

nőrzését, kézben tartását. 

 

A másik lehetőség a pirolízises (hőbontásos) eljáráson alapuló, gumihulladék újrahasznosítási 

módszer. Az eljárás lényege, hogy az öt-tíz centiméteres darabokra aprított használt gumiab-

roncsokat forgókemencében, oxigénszegény környezetben 400–500°C-on bontják el. A bon-

tás során keletkező anyagok - pl. a korom -újrahasznosíthatóak, a korom keresett nyersanyaga 

a gumi-, a festék- és a különböző szűrők gyártásának, de készülhet belőle pl. brikett is. A pi-

rolízis alkalmazásával a gumiabroncsból a fűtőolajhoz hasonló értékű olaj nyerhető és égetés-

re alkalmas gázok is keletkeznek. A gumiabroncsból visszamaradó jó minőségű acél szintén 

könnyen értékesíthető. Ilyen üzem telepítését tervezik az alföldi régióban évi 20 et kapacitás-

sal, amely az éves keletkező gumiabroncs-hulladék felének hasznosítását tenné lehetővé. 

A hulladéktárolókban történő lerakást el kell kerülni (ezt egyébként jogszabályok is tiltják), 

mivel csak a depóniák már meglevő túltelítettségét növeli. 

A gumiabroncs hulladékok hasznosítására alkalmazott technikák a második világháború alatt 

indultak gyors fejlődésnek, elsősorban a nyersanyaghiány miatt. A 4.7. táblázat a jelenleg 

alkalmazott hasznosítási módszereket foglalja össze. 
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Darabolatlan egész 

abroncs felhasználása 

Anyagában való hasznosítás aprítást, darabolást, 

elkülönítést, osztályozást, kezelést követően 

Energetikai hasz-

nosítás 

Módosítás nélkül Módosító kezeléssel 

Mesterséges zátonyok 

Kikötői ütközők 

Úszó hullámtörők 

Helyi felszínkiképzés 

Közúti biztonsági gátak 

Autópályák hangszige-

telő falának kitöltése 

Talpfák 

lerakás 

Útburkolás (aszfaltmódo-

sítás) 

Mesterséges gyep 

Gumicikkekhez adago-

lás: 

Ipari padlók 

Közlekedésirányítási 

gyártmányok 

Hangszigetelések 

Védőbevonatok 

Tetőfedés 

Öntözőcső 

szőnyeg 

Felületmódosítás 

Felújítás 

Devulkanizálás 

Biológiai lebontás 

Pirolízis 

Cementgyártás 

Villamos-energia 

termelés 

Vízcsöves kazánok-

ban hőhasznosítás 

Ipari helyi hőenergia 

termelés 

4.7. táblázat A ma alkalmazott gumiabroncs-hulladék hasznosítási módszerek 
 

A gumiabroncsokra vonatkozó deponálási tilalom az EU-ban 2003-ban lépett életbe, az EU 

hulladéklerakókra vonatkozó 1999/31/EK irányelv 5. cikkének értelmében, amely az EU-

csatlakozástól ránk nézve is érvényes: 1400 mm-es átmérő alatti elhasznált gumiköpenyt nem 

lehet hulladéklerakóban elhelyezni. 2006-tól továbbá tilos lerakni a darabolt terméket is. 
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5. A környezeti nevelés céljai, feladatai 

5.1. Célkitűzések  

Tágabb értelemben a környezeti nevelés legfőbb célja Földünk, a bioszféra – és ezzel együtt 

az ember – megőrzését, fenntartását célozza. 

Szűkebb értelemben a környezeti nevelés célja: a természet, az épített és társadalmi környeze-

tet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.  

A szokásrendszerek elmélyítése, működtetése intellektuális hatásokkal (ismeret által), mely-

nek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondolkodás, környezettudatos szemlélet. 

A környezeti nevelés ezek alapján a környezeti kultúrára nevelés, amely a környezetre vonat-

kozó ismeretektől kezdve magába foglalja a környezetbarát életmódig tartó teljes skálát. 

A környezeti nevelés fogalma a kezdetektől fogva jelentős változáson esett át. Megjelenésé-

nek időpontjában a legtöbben környezetvédelmi nevelést értettek alatta, ezen belül is ökológi-

ai-biológiai-természetvédelmi nevelést. Ennek megfelelően követői elsődlegesen környezet-

ismeret és biológia tanárok, valamint a természetvédők voltak. 

Ezt követően azonban újabb tartalmakkal telt meg a fogalom, nyilvánvalóvá vált ugyanis, 

hogy az ember környezetével való harmonikus kapcsolatához alapvetően szükséges az embe-

rek egymás közötti kapcsolatának megfelelő rendezése is. A környezeti nevelés így humán és 

társadalmi tartalmakkal is megtelt, amelyek megfelelő arányát biztosítani szükséges. 

 

Feltehető a kérdés miért is van szükség a felnövekvő társadalom tagjainak környezettudatos 

viselkedésére, az erre történő nevelésre? A válasz egyszerűnek tűnik, de valójában ennél lé-

nyegesen összetettebb, bonyolultabb. Bár az iskolai oktatás egyik fő vezérlőelvét adó Nemzeti 

Alaptanterv - elvileg - egyik fontos eszköze a környezettudatosságra oktatás, nevelés, mindez 

sajnos a valóságban nem nagyon épül be a gyermekek nevelése során a tananyagba. Ehhez 

ugyanis elhivatott és szakértő pedagógusok kellenek, tudni kellene mit és főként miért mon-

dunk, mindez hogyan kapcsolódik az emberré váláshoz, egymás és környezetünk elfogadásá-

hoz, tiszteletéhez, egyszóval alaposan ismerni kellene ezeket az összefüggéseket. 

Az intézmények többségében az elhivatott környezetismeret- és biológia tanítók és tanárok 

próbálkoznak ezeknek az ismereteknek az átadásával, inkább kevesebb, mint több sikerrel. 

Kérdéses lehet az is miért van szükség ezt a fajta oktatást-nevelést még gyermekkorban meg-

kezdeni. Általánosan elfogadott alapelv, hogy a gyermekek környezetükkel, másokkal és 

a világgal történő szocializációja nagyjából 12 éves korukig befejeződik. Ezután már igen 

nehéz őket bármire is rávenni, ha azt korábban nem úgy csinálták. 

Tehát a környezettudatosságot nagyjából 4-5 éves korban kell elkezdeni oktatni és a növekvő 

generációnak más-és-más növekvő információtartamú és tematikájú oktatási és tudatformáló 

tevékenységeken, anyagokon kell mindezt átadni. 
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Az eszközrendszer életkortól és a gyermek testi, szellemi érettségétől, kvalitásaitól függően 

változhat, vannak gyermekek, akiket például csak és kizárólag a média világából jött szerep-

lők képesek megszólítani, nem véletlen, hogy ezeknek a népszerű előadóművészeknek a kör-

nyezettudatosságra történő nevelésbe való bevonására számos kísérlet történt, történik. Elég 

csak az Öko-Pannon Nonprofit Kft. plakátkampányára, a KvVM környezetvédelmi nagyköve-

tek akciójára, vagy az Ökoriadó! program zászlóshajójának tekintett népszerű gyermekzene-

kar, az Alma Együttes Szuperkukák produkciójára gondolni. Ezekben közös motívum, hogy 

a gyermekek sokkal könnyebben teszik magukévá azokat a népszerű gondolatokat, amelyeket 

számukra hitelesnek tűnő, elfogadott közszereplőktől hallanak. 

 

Minden környezettudatosságra történő nevelés alapja a bennünket körülvevő természet meg-

ismerése, a környezeti állapot változása alapvető összefüggéseinek ismerete és az alapvető 

fizikai, kémiai, biológiai folyamatok megértése. Nem véletlen, hogy ebből a szempontból 

a környezettudatosság nem választható el a természettudományos oktatás adott országra jel-

lemző állapotaitól. Éppen ezért ha 2011-ben azt mondhatjuk el Magyarországról, hogy 

az elmúlt évtizedben jelentősen romlott a természettudományos oktatás-képzés színvonala, 

mindennek jelentős hatása van a lakosság környezettudatosságában mutatkozó hiányosságok-

ra is. Magyarán nehéz olyan embernek, legyen az gyermek vagy felnőtt környezettudatosság-

ról beszélni, ha a befogadóból hiányoznak azok az alapvető ismeretek, amelyek a megértéshez 

szükségesek. Hiszen beszélhetünk órákig valakinek a papírhulladék szelektív gyűjtéséről, ha 

az illető nem tudja, hogy mindezzel élő fákat lehet a kivágástól megmenteni, vagy a feleslege-

sen működtetett villamos fogyasztók kikapcsolásának szükségességéről, ha az nem tudja, 

hogy ma a villamos energiát még mindig nagyrészt korszerűtlen, a környezetet erősen szeny-

nyező szenes erőművekben állítjuk elő. 

 

A környezeti nevelés mai értékrendje szerint az ember környezettel való harmonikus együtt-

működéséhez szükséges az ember-ember közötti harmonikus viszonyok kialakulása is. 

Az embereknek meg kell érteniük, hogy az általuk alkotott mikroközösségek, ezek nagyobb 

egységei, a települések, városok, megyék, régiók együttese, az országok, földrészek vala-

mennyi lakójának együttes viselkedése alapjaiban határozza meg a környezet állapotának vál-

tozását. Ha a bennünket körülvevő környezetet annak állapotára tekintet nélkül használjuk, 

nem az alapvető szükségleteink kielégítésére fogyasztunk, vásárolunk, nem tudatosan élünk, 

azzal a környezet túlzott kizsákmányolását okozzuk, túlterjeszkedünk a Föld rehabilitációs 

képességein.  túlfogyasztás, a túlnépesedés okozza az esőerdők növekvő pusztulását, az óceá-

nok növekvő szennyezését, az állat- és növényvilág sokszínűségének eltűnését, az üvegházha-

tás fokozódását. Egyre közelebb kerülünk ahhoz az állapothoz – egyes kutatók szerint már túl 

is léptünk ezen – amikor még megállíthatók lennének a környezetrombolás hatásai. Ma a leg-

főbb célunk a társadalom tagjaiban annak tudatosítása, hogy az egyes állampolgárokban tuda-

tosítsuk a saját tevékenységük környezetre gyakorolt hatásainak összességét, mindenkinek 

meg kell értenie, hogy az egyes emberek szintjén is lehet és szükséges tenni a környezet álla-

potának megóvása érdekében. A ma élő emberek felelőssége ugyanis, hogy a jövő nemzedé-

keknek milyen életteret biztosít majd Földünk, lesz-e elegendő élelem, tiszta, iható víz, ener-

giaforrások és lehet-e méltó életkörülményeket biztosítani az emberiség számára az elkövet-

kező évszázadokban, évezredekben. 
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Ez a könyv alapvetően a mérnök, azon belül is a járműveket tervező, üzemeltető, karbantartó, 

újrahasznosító szakembereknek íródott, így a környezettudatosság terén is elsődlegesen erre 

a területre igyekszik mondandójában koncentrálni. Ettől függetlenül igyekszik azonban azt is 

bemutatni, hogy az egyes növekvő generációk milyen oktatáson, nevelő munkán keresztül 

jutnak el addig, hogy felnőtté válva, alkotó, tervező, megvalósító emberként is tisztában le-

gyenek tevékenységük környezetre gyakorolt hatásaival. Áttekintést ad a témakör jogszabályi 

hátteréről, az egyes tantárgyak keretében a környezettudatosság érdekében elsajátítandó ké-

pességekről, az egyes témakörben aktív környezetvédő szervezetek tevékenységéről. Ez utób-

bi esetben elsősorban a Hulladékból Termék és a Tükörben a Világ programok sajátosságai 

kerültek elemzésre.  

5.2. A környezetre nevelés jogszabályi háttere 

A Magyar Köztársaság új, 2012. január 1-jével hatályba lépő Alkotmányában az alábbi kör-

nyezetvédelmi paragrafusok találhatók. 

Szabadság és felelősség fejezet, I. cikk, (1) francia bekezdés: 

„AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Vé-

delmük az állam elsőrendű kötelezettsége.” 

A XXI. cikk (1) francia bekezdése kimondja, hogy: 

„Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”.  

A (2) francia bekezdés szerint: 

„Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt – törvényben meghatározottak szerint – helyreállí-

tani vagy a helyreállítás költségét viselni.”. 

A (3) francia bekezdés pedig kijelenti, hogy: 

„Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni.” 

5.2.1. A Környezet- és Természetvédelmi jogszabályok 

A Környezetvédelmi Törvény (1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános sza-

bályairól) legfontosabb célként a környezet elemeinek és folyamatinak védelmét, az ember és 

környezet harmonikus kapcsolatának kialakítását és a fenntartható fejlődés környezeti feltét-

eleinek biztosítását célozza meg. 

Legfontosabb alapelemek: a megelőzés, az elővigyázatosság, a leghatékonyabb megoldás, 

a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékozódás és a nyilvánosság. A Törvény 

54. § 1. cikkelye szerint „minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzé-

sére és ismereteinek fejlesztésére”. A nevelés állami és önkormányzati feladat. Legfontosabb 

alapdokumentumként a Nemzeti Alaptantervet (NAT), a Nemzeti Környezetvédelmi Progra-

mot (illetve ennek részeként a Nemzeti Környezetegészségügyi Programot) említi. 

A Természetvédelmi Törvény (1996. évi LIII. törvény) rögzíti, hogy a természeti értékek vé-

delme, a természetvédelemre irányuló szemlélet kialakítása elsődlegesen állami feladat. 

A természeti értékek megóvásában kiemelt szerepet kell biztosítani a civil szférának, az egyes 
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állampolgároknak, hiszen a természeti értékek megőrzése, megóvása az állampolgárok és 

önszerveződő csoportjaik részvétele nélkül nem lehetséges. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény célja, hogy megte-

remtse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal 

való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető 

szabályait. A Törvény kimondja, hogy az oktatás során állatkísérletek végzésére a diákok nem 

kötelezhetők. 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program (a Kormány 2031/1998. határozata) megfogalmazása 

szerint: „A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető vissza arra 

a tényre, hogy Magyarországon még nem megfelelő szintű a környezeti tudatosság foka. 

A lakosság ismeretei a környezetről, a környezetvédelemről, annak megóvásáról hiányosak és 

többnyire nem megfelelő színvonalúak.” A társadalmi részvétel és tudatosság erősítésében 

kiemelkedő szerepe van a közoktatási, felsőoktatási és kulturális intézményekben folyó tevé-

kenységnek. 

A Globális Környezeti Alap és az UNEP (ENSZ) támogatásában 1999-ben elkészült a Nemze-

ti Biodiverzitás Stratégia, amely akcióprogramjának elkészítését az 1992-es rió de janeirói 

Környezet és Fejlődés Konferencián aláírt – Magyarország által 1995-ben ratifikált – 

Biodiverzitás Egyezmény tette az ország feladatává. Ennek megfelelően minden államnak 

joga és kötelessége megőrizni saját természeti értékeit, gazdaságát és az abból szerzett tudást. 

Mindez csak társadalmi összefogással valósítható meg. 

A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54. §-a kimondja, hogy a Környe-

zetvédelmi törvény 54-55 §-ában foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos is-

mereteket oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv (NAT) részét képezik. Ezeknek az ismere-

teknek az oktatásával és terjesztésével – az állami, önkormányzati intézmények és más szer-

vezetek bevonásával, valamint a közszolgálati szervek igénybevételével – elő kell segíteni, 

hogy a társadalom környezeti kultúrája növekedjen. 

5.2.2. Közoktatási szabályok 

A közoktatásról szóló 1995. évi LXXIX. többször módosított törvény szerint a pedagógiai 

programok felülvizsgálatánál, az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell fordítani a gyermekek 

érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésével kapcsolatos feladatokra és a nevelés elsődleges jelentő-

ségű. A pedagógiai programok átalakítása során a személyiség és közösség fejlesztés megter-

vezésében nagy hangsúlyt kell fektetni a NAT kiemelt közös követelményeire, köztük a kör-

nyezeti nevelésre.  

Az iskolai munkát tartalmi alapjaiban szabályzó közös követelmények között található a kör-

nyezeti nevelés. „A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó 

alapelv.” 

A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. sz. Kor-

mányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. Alapvetően fon-

tos a NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás továbbfejlesztése. A fel-
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sőfokú képzésben szükséges, hogy minden hallgató részesüljön környezetvédelmi és termé-

szetvédelmi oktatásban. 

1998-ban tizenhárom környezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezet összefoglalta a 

környezeti nevelés eddig elért eredményeit és a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia c. ki-

adványban megfogalmazta a közeljövő legfontosabb feladatait. 

5.2.3. Önkormányzati jogszabály 

Az 1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról kiemeli az egészséges életmód közös-

ségi feltételeinek elősegítését, a lakosság önszerveződő közösségi tevékenységeinek támoga-

tását. 

5.3. A környezeti nevelés életkori sajátosságai (1) 

A közoktatási törvény 8/A szakasza szerint a kerettanterv egyértelműen meghatározza az isko-

lában tanítandó tantárgyak rendszerét. A környezeti nevelést azonban sem önálló tantárgy-

ként, sem mint tantervi modult nem lehet sehol sem megtalálni. A kerettantervek mégis hatá-

rozott környezeti nevelési tartalommal rendelkeznek, melynek kibontása a helyi tervezés fela-

data. 

5.3.1. A helyi tervezés lehetőségei 

A helyi tanterv megalkotásához különösen az alábbi szabályzókra kell tekintettel lenni: 

Közoktatási törvény (különösen a 19., 39., 48., 52., 53. 70. §-ok) 

 

Nemzeti alaptanterv: 

 A műveltségi területek oktatásának közös követelményei 

 A NAT és az életkori jellemzők 

 Kerettantervek 

 Az iskola alapító okirata 

 A fenntartó oktatás-fejlesztési terve 

 Az iskola nevelőtestülete által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott – jelenleg még 

hatályban lévő – pedagógiai program 

 A szülők, diákok elvárásai 

 Az intézmény adottságai 

 A pedagógusok szakmai törekvései 

 Az iskola kapcsolatrendszere, együttműködési lehetőségei 
 

Noha a helyi tanterv összeállítása a kerettantervekből indul ki, annak változatlan lemásolása 

kevés. A kerettanterv és a helyi tanterv törvényben előírt tartalmi elemei ugyanis nem azono-

sak. Az iskolai szintű tervezés tehát számos helyi döntés meghozatalát kívánja meg. 
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Az alábbi 5.1. számú táblázat a kerettanterv és a helyi tanterv összefüggéseit mutatja be. 

 

A kerettanterv tartalmi elemei A helyi tanterv tartalmi elemei 

Tantárgyak rendszere 

tantárgyak 

tantervi modulok 

Az iskolában tanított tantárgyak 

kötelező tantárgyak, önálló tantárgyak, 

integrált tantárgyak, választható tantárgyak 

emelt óraszámú tantárgy, helyben készített 

tantárgy, emelt szintű tantárgy 

nem hagyományos tanórai formában szervezett 

foglalkozások (pl. erdei iskola) 

Óraszámok 

tantárgyak évi óraszáma, tantervi modulok 

évi óraszáma, szabadon tervezhető időkeret, 

választható időkeret felhasználási szabályai 

Óraszámok 

az egyes tantárgyak évi óraszáma 

időszervezés (pl.: heti, ciklusos, epochális) 

Nevelés-oktatás céljai, feladatai Az egyes tantárgyak tanításának céljai, felada-

tai 

Fejlesztési követelmények Előírt követelmények 

Belépő tevékenységformák Alkalmazott tanulásszervezési módok 

Tantervi tartalmak: témakörök, tartalmak Előírt tananyag 

A továbbhaladás feltételei Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 Alkalmazható tankönyvek és taneszközök ki-

választásának elvei 

Az eltérés szabályai Sajátos, de szabályos tantervi megoldások  

5.1. táblázat A kerettanterv és a helyi tanterv összefüggései (1) 
 

Az iskolák lehetőségei a környezeti nevelés tantervi tervezésében: 

 a kerettantervi tartalmak kiegészítése a környezetre vonatkozó helyi tananyaggal; 

 a szabadon tervezhető időkeret terhére önálló környezeti tartalmú tantárgy megszerve-

zése; 

 olyan integrált tantárgy létrehozása, mely az összevonás révén erősíti az egészleges 

szemlélet kialakulását; 

 az osztályfőnöki órák témái között az ember és környezete kapcsolatára vonatkozók 

megtervezése; 

 az egészségtan; a hon- és népismeret; az ember és társadalomismeret; etika; a mozgókép 

és médiaismeret tantervi modul környezeti szemléletű megvalósítása; 

 külön eljárás során engedélyezett önálló környezeti nevelési szemléletű tantárgyi tan-

terv, iskolai program szerinti tanítás; 

 a hagyományos tanórai foglalkozásoktól eltérő, környezethez illeszkedő tanulásszerve-

zési módok kialakítása (pl.: erdei iskola, témanap, múzeumi, állatkerti órák); 
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 olyan cselekedtető módszerek alkalmazása, amelyek segítik a tanulók együttműködő ta-

nulását, a valóságos problémák megoldásában, kezelésében való közreműködését, ame-

lyek tevékeny és örömteli megismerést kínálnak; 

 olyan taneszközök választása, amelyek megfelelnek a fenntarthatóság pedagógiájának. 

5.3.2. A környezeti nevelés lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán (1) 

Az iskolába kerülő gyermekeket egy vagy két pedagógus gondjaira bízzák. A tanító által ki-

alakított környezet, az általa nyújtott viselkedési minta, értékrend a környezeti nevelés szem-

pontjából is döntő. Az esztétikus, rendezett környezet, a mindennapi élet megszervezése segíti 

a kisiskolásokat az új környezetben való eligazodásban, és felkelti a vágyukat az iskolai élet-

hez, a munkához nélkülözhetetlen tisztaság és rend iránt. Bár ismert, hogy a kisgyerekek elő-

ször az olvasás, írás, számolás rejtelmeivel vannak elfoglalva, szívesen csodálkoznak rá egy-

egy természeti jelenségre, szépségre is. Az iskolaérett gyermek közvetlen környezetének szá-

mos jelenségével találkozott már, sok személyes emléke, tapasztalata van, de ennek olykor 

nincs is tudatában. A tanító dolga, hogy a mozaikszerű tudásdarabokat egymás mellé illessze, 

rendszerezze. 

Az elsősök természetszerűen fogadják el a tanító magatartását, viselkedését, utasításait, véle-

ményét. A tiszta környezet (beleértve a mellékhelyiségek, az iskolaudvar állapotát is), a moz-

gásigény kielégítése, a szétválogató hulladékgyűjtés (elemek, papír, komposztálható életma-

radékok) napi gyakorlata természetes velejárói lehetnek a tanulók hétköznapjainak. A későbbi 

években ez a kör bővülhet, tudatosodhat. A tanító egyben osztályfőnök is: az osztály életének 

szervezésében hatékonyan segítheti a környezeti nevelést (állatok, növények gondozása az 

osztályteremben; a környezetvédelem jeles napjainak megünneplése; kirándulások szervezése 

az élő természet és az épített környezet szépségének átélésére stb.) A családdal való kapcsola-

ta lehetővé teszi, hogy közös programok szervezésével a szülőkre is hatással legyen. 

A tanító többnyire az összes tantárgyat tanítja osztályának. Az egész napos (iskolaotthonos) 

formában megszervezett oktatás esetén is csak két pedagógusnak kell együttműködnie. Ennek 

köszönhető, hogy az osztálytanító általában könnyebben képes összerendezni és megszervezni 

a környezeti nevelés munkaformáit és színtereit, mint a felső tagozatos osztályfőnökök. 

A környezetismeret tantárgy a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgálatával kielégítheti 

a gyermeki kíváncsiságot. Felkelti a természeti jelenségek megismerésének vágyát, bemutatja 

az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az ember felelős-

ségét az élővilág megőrzésében. 

Ahhoz azonban, hogy a tanítványokban kialakuljon a kívánt magatartásforma, erős érzelmi 

kötődést is létre kell hozni, mely e viselkedés egyik motivációs bázisa. Erre lehetőség kínál-

kozik a magyar nyelv és irodalom órákon is. Az élő természethez, az élőlényekhez való ér-

zelmi kötődés, a felelősségérzés itt más szempontból közelíthető meg. A versek, a történetek 

személyes hangon szólnak a gyermekekhez. Nagy íróink és költőink természetszeretete átsu-

gárzik a gyermekekre. Az érzelmi kapcsolat létrejöttét segíthetjük a rajz és vizuális kultúra 

tanítása során is. Itt is lehetőség van a természet sokszínűségének, formagazdagságának a 

tanulmányozására. Egy csigaház, mákgubó, őszi levél vizsgálata a rajzi szempontokon túl új 

és új kérdéseket vet fel. A természetes anyagok (gyapjú, szalma, kukoricacsuhé, méhviasz 

stb.) használata új érzékelési területen, a tapintáson, szagláson keresztül ad élményt a gyere-
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keknek. A technika- és életvitelórákon a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet 

megismerése nyújt lehetőséget a környezeti nevelés számára. 

A környezettudatos viselkedést hatékonyan foglalja össze az Öko-Pack Közhasznú Nonprofit 

Kft. által összeállított 5.1. ábra. 

 

 

5.1. ábra A gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan! akcióterv folyamatábrája, amely jól használható az 

általános iskolák környezettudatos oktatási munkájában (2) 

5.3.3. A környezeti nevelés tartalma az általános iskola felső tagozatán (1) 

A kerettantervi tartalmi szabályozás a tanítási-tanulási folyamat tartalmainak kijelölésével 

számos lehetőséget teremtett a környezeti neveléshez. 

Az adott évfolyamon lehetséges a különböző tantárgyak környezeti neveléshez kapcsolódó 

tartalmainak összekapcsolása, integrálása. Ezáltal hatékonyabbá és intenzívebbé válhat a taní-

tási-tanulási folyamat, a gyerekek környezetképe egységesebb lehet. A természettudományos 

tárgyak és a „humán” tárgyak tartalmainak összekapcsolása a helyi tantervben megfelelően 

kialakítható. 

Több iskolában a tervezési időszakban létrejön egy sajátos „környezeti nevelési munkacso-

port”, amely összehangolja a helyi tanterv környezeti nevelési tartalmát. Ez a munka az egyes 

évfolyamokon az összetartozó tantárgyi tartalmak kijelölését a módszerek elrendezését, az 

értékelési eljárások meghatározását jelenti. 
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A kerettanterv az egyes tantárgyakban nagyon sok és sokféle környezeti vonatkozást tartal-

maz, melyek a helyi építkezés alapanyagai. A helyi környezeti nevelési program elkészítése-

kor a kerettantervi tananyagelemeket a helyi hagyományok, feltételek, nevelési célok (és az 

adott pedagógiai program céljai) tükrében kell elhelyezni a helyi tantárgyakba. A helyi tanterv 

környezeti tartalma az adott iskola környezeti nevelését is befolyásoló helyi (természeti, épí-

tett és társadalmi) környezeti értékek, problémák világától is függ. A helyi környezet adottsá-

gai teszik lehetővé, hogy a kerettanterv által meghatározott helyi tanterv tananyagszerű isme-

retei bekerüljenek a tanítási-tanulási folyamatba. 

A helyi tanítási-tanulási módszerek szerepe sem elhanyagolható, hiszen a terepmunka lehető-

sége, az iskolán kívüli tanulási-megismerési tevékenységek köre, az iskola felszereltsége, 

a korszerű és hatékony informatikai-kommunikációs kultúra egyaránt meghatározzák a tan-

anyagtartalmak megvalósításának potenciális körét. 

5.3.4. A környezeti nevelés lehetőségei a középiskolában (1) 

A középiskolai oktatásban a környezeti nevelés egyik lehetősége, hogy az adott tananyag taní-

tása során a tanár minden alkalommal megbeszélje a tanulókkal a környezet- és egészségvé-

delemmel kapcsolatos kérdéseket is. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a tantárgyak tar-

talmi részében. Ezt akkor is megvalósíthatja, ha más lehetősége nincs diákjai környezeti 

szemléletének alakítására. Az összes tantárgyra kiterjedő, összehangolt tanórai környezeti 

nevelés kezdő lépése lehet egy iskolai program elindításának. Az a tény, hogy a tanulók kü-

lönböző tantárgyak óráin és több tanár közvetítésével találkoznak a környezet- és egészségvé-

delem kérdéseivel, bemutatja számukra, hogy az élet minden területén fontos problémáról van 

szó. Ez az oktatási forma lehetőséget ad arra is, hogy a különböző korosztályokban az élet-

kornak és a diákok meglevő ismereteinek megfelelő szinten és módszerekkel foglalkozzon a 

tanár egy témával. A szaktanár jó ismerője a „tudományterületének”, így teljes biztonsággal 

tud választ adni a felmerülő szakmai kérdésekre is. A szennyezések és következményeik meg-

ismertetése mellett a megelőzésről, az egyén és a közösség felelősségéről, a társadalmi és 

gazdasági vonatkozásokról is megfelelő hangsúllyal legyen szó az órákon. A következtetések 

és feladatok megfogalmazásakor mindig elérhető célt és megoldható problémát kell a gyere-

kek számára felkínálni. Csak ez a szemléletmód erősítheti a diákokban azt az elhatározást, 

hogy érdemes megpróbálni tenni valamit a tisztább és kulturáltabb környezet érdekében. 

5.3.5. A környezeti nevelés szerepe a felsőoktatásban (3) 

Nyilvánvaló, hogy hazánk környezeti állapotának és az állampolgárok környezethez való vi-

szonyulásának javításában a felsőoktatás kulcsszerepet játszott és játszik ma is. Ez egyfelől 

természetes, hiszen a felsőoktatás intézményeiben adottak legjobban a szellemi feltételek ah-

hoz, hogy érzékeljék a problémákat és felkészítsék és továbbképezzék a környezetbarát szem-

léletű, a fenntarthatóság elvét és gyakorlatát magukénak valló, társadalmi felelősségtudattal 

rendelkező értelmiséget. Másfelől ez a küldetésük is, hiszen a felsőoktatás képezi azokat a 

szakembereket, akik az állami, önkormányzati, társadalmi-politikai, közszolgálati, gazdálko-

dói területeken vezetőként, döntéshozó helyzetben, kultúraközvetítő és szemléletfejlesztő sze-

repben legtöbbet tehetnek a hazai környezeti állapot javításáért, kultúránk és környezetünk 

hiteles és felelős nemzetközi képviseletéért. A felsőfokú környezeti oktatást-képzést tartalmi-

szerkezeti szempontból ketté kell választani. Egyik terület a környezeti szakok, a másik a nem 
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környezeti szakok képzési területe. A környezeti szakok tovább bonthatók pedagógus és nem 

pedagógus, a nem környezetiek pedig humán és reál területekre. 

Mindegyik alapvetően más és más nézőpontot igényel a környezeti nevelés szempontjából. 

Környezeti szakemberképzésünk filozófiája és tartalma abban tér el a nyugati országok mo-

delljétől, hogy nálunk külön képezik a környezetgazdálkodókat, a környezetmérnököket, kül-

földön pedig a mérnökök képzési tematikájába szervesen beépül a környezetvédelem. 

Jelenleg a fogadóoldallal, a végzetteket alkalmazó szervezetekkel van probléma elsődlegesen, 

mert még a rendeletekkel kötelezett területeken és munkakörökben gazdálkodó, profitorientált 

cégeknél sem alkalmazzák a környezetvédelmi szakképesítésűeket. Különösen rossz a helyzet 

a gazdálkodó, profitorientált cégeknél. 

A nem környezeti szakterületeken, – a természettudományi szakok nagy részét kivéve – vál-

tozatlanul nem tanulnak a hallgatók a környezet állapotával, védelmével foglalkozó tantár-

gyat. 

A korábban kiadott szakok képesítési követelményeiből hiányoznak az erre vonatkozó tan-

anyagtartalmak. A tartalmak és a tananyaghordozók tekintetében is egyenetlen a kép. 

Vannak nagyon jól megírt egyetemi-főiskolai tankönyvek, jegyzetek. Készültek multimédiás 

anyagok, CD-k is. Továbbra is hiányzik a többféle tudomány, illetve képzési területre egya-

ránt megfelelő, korszerű és tudományos igénnyel készült Környezettan tankönyv. 

A jövőre nézve nagyon fontos elvárás, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Program, a NAT és 

a kerettantervek előírásainak megfelelően minden felsőoktatási hallgató részesüljön környe-

zetvédelem oktatásban. Ehhez a megfelelő törvények és a szakok képesítési követelményei-

nek módosítására van szükség. A nem pedagógiai környezeti szakoknál (különösen a mér-

nökképzésben) a graduális képzés tantárgyaiba be kell építeni a környezetvédelem és a kör-

nyezetgazdálkodás tananyagát, és a posztgraduális képzésre kell áthelyezni a „környezetipar” 

speciális igényű szakképzését. 

Legyen tudománypolitikai és oktatáspolitikai cél a környezettudomány önálló akadémiai 

diszciplínává válása, erősítése, az egyetemeken környezettudományi karok és doktori prog-

ramok támogatása. Különösen fontos a környezetpedagógiai szak és doktori program támoga-

tása. 

Az intézmények minden szintű vezetőjének törekednie kell arra, hogy az egyetemet/főiskolát, 

mint munkahelyet környezetbaráttá tegye. 

5.4. Pedagógusképzés 

A társadalom elsősorban az iskolától várja az általános környezeti neveltségi szint emelését. 

Ezért Magyarország környezeti állapotának és az állampolgárok környezethez való viszonyu-

lásának javításában a pedagógusképzés kulcsszerepet játszik. A felsőoktatás egészének és 

azon belül elsősorban a pedagógusképzésnek a küldetése, hogy környezettudatos gondolkodá-

sú és szemléletű, társadalmi felelősségtudattal rendelkező értelmiséget képezzen, és biztosítsa 

a folyamatos továbbképzést is. 
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Ma a pedagógus végzettséggel is rendelkezők fele nem iskolákban, hanem a társadalmi mun-

kamegosztás legkülönbözőbb színterein helyezkedik el, így sokat tehet a szemléletfejleszté-

sért, a környezeti értékek megőrzéséért. 

A környezeti nevelést leghatékonyabban a jól felkészült pedagógusok végezhetik, ezért a fel-

sőoktatáson belül a pedagógusok környezeti felkészítése prioritást érdemel, stratégiai kérdés-

ként kezelendő. 

A környezeti mérnökképzésre épülve több intézményben folyik mérnöktanár-képzés. Az itt 

végzettek számára egyenlőre problémát jelent a végzettségüknek megfelelő álláshoz jutás. 

Problémaként és fejlesztendő területként jelenik meg, hogy az egyéb mérnöki és szakoktató 

szakokon csak elvétve fordul elő környezeti felkészítés. A legtöbb helyen továbbra is hiá-

nyoznak a tanári mesterségre felkészítő tantárgyak, a tantárgyi módszertanok tematikájában 

pedig alig szerepel a környezeti nevelés. A nem hagyományos nevelési formákra (pl. erdei 

iskola, projekt-módszer, zoo-pedagógia, kooperatív tanulás stb.) gyakorlatilag nem kapnak 

felkészítést a pedagógusjelöltek. A speciális környezeti nevelési tantárgyak (pl. környezetpe-

dagógia speciálkollégium) száma is elenyésző, mindezek javítása a jövőben kulcskérdéssé 

válhat az ország fenntarthatóságának biztosítása érdekében. 

A felsőoktatási intézmények és társadalmi szervezetek számos környezeti pedagógus-

továbbképző programot akkreditáltattak. Szakirányú továbbképzési szakként megkezdődött 

a képzés a Természetismeret és környezetkultúra szakon és további szakirányú továbbképzési 

szakok és továbbképzési programok kidolgozása van folyamatban. 

A felsőoktatási intézmények jelentős részében – főleg a pedagógusképzőkben – kialakultak, 

illetve szerveződnek a környezeti módszertani műhelyek, amelyek vállalják a pedagógusok 

és a nem pedagógus végzettségű környezeti nevelők rendszeres továbbképzését is. A hazai és 

külföldi pályázati forrásokból jelentős támogatás szerezhető a környezeti oktatás-képzés tar-

talmi és formai korszerűsítésére is. 

Minden második évben megrendezik az Országos Környezettudományi Diákkonferenciát, 

amely alkalmat ad arra, hogy a hazai felsőoktatásban működő, a környezettudományok legkü-

lönbözőbb szakterületeinek kérdéseivel (beleértve a nevelést is) foglalkozó hallgatók bemu-

tassák kutatási eredményeiket, kicserélhessék tapasztalataikat. 

A társadalom környezettudatos viselkedéséért felelősséget vállaló és annak javítását ténylege-

sen segítő, azt célként zászlajukra tűző társadalmi szervezetek közül sok kötődik pedagógus-

képzést is végző felsőoktatási intézményekhez. Ezeknek az intézményeknek jelentős hánya-

dában működik környezettudományi, környezetgazdálkodási intézet, tanszék vagy csoport. 

A jövőre nézve szükséges lenne, hogy a pedagógusképzés tan- és hálóterveiben kapjon na-

gyobb hangsúlyt az ökológia, a környezet- és természetvédelem, az épített és társadalmi kör-

nyezet értékeinek védelme, a környezetgazdálkodás; fordítsanak nagyobb figyelmet a környe-

zetvédelem szociológiai, lélektani, társadalmi és egészségügyi kérdéseire, a környezeti neve-

lés módszertanára, illetve a szemléletformálásra. Ennek érdekében szükséges, hogy minden 

diplomát kapó fiatal részesüljön környezeti oktatásban. A felsőoktatás korszerűsítésével, az 

intézmények együttműködésének fejlesztésével lehetőség nyílik arra, hogy áthallgatás, rész-

képzés formájában ez az oktatás megvalósuljon. Fontos elvárás, hogy valamennyi végzős 

pedagógus (szaktól függetlenül) felsőoktatási tanulmányai során szerezze meg a környezetért 
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felelős magatartás kialakításához szükséges legfontosabb ismereteket, hozzáállást és cselek-

vési képességeket. 

Szorgalmazni és támogatni kell a korszerű, környezeti témájú felsőoktatási tankönyvek és 

jegyzetek írását, megjelentetését és forgalmazását. A pedagógusképzőket el kell látni korszerű 

audiovizuális segédanyagokkal és szakirányú hazai és nemzetközi folyóiratokkal. 

Folytatni kell a felsőfokú tanintézetek részvételével a környezeti nevelési szakkönyvtárháló-

zat bővítését. Célszerű lenne e feladatok összehangolására egy Környezettudományi Tanesz-

köz Bizottság létrehozása. 

Mivel a pedagógusok mindenkori helyzete a kormányzati szándékoktól függ, csak kormány-

zati beavatkozással lehet a pedagógusok egzisztenciális és szakmai közérzeti helyzetén javíta-

ni. Ehhez korszerű, a szabályozottság szempontjából stabil, financiálisan kiegyensúlyozott 

oktatási rendszert kell működtetni. Egy ilyen rendszerben érvényesül a normális szelekció, 

fokozódik az igényesség, felértékelődik a fenntarthatóság biztosítása és benne a környezeti 

igényszint, valamint az annak kielégítését szolgáló tettrekészség. 

5.5. Felnőttoktatás 

A felnőttoktatás hihetetlenül sokágú, bonyolult rendszer – egyéni és társadalmi igényeket 

egyaránt kielégít –, s napjainkban erősen átalakulóban van. Különösen az iskolarendszerű 

formái változnak, pl. a hagyományos, ún. dolgozók iskolái. Ugyanakkor új színterek jelennek 

meg az iskolarendszeren kívüli formák között. 

Ez az átalakulás kedvező alkalom a felnőttoktatás tartalmi és módszertani megújítására. 

A magyar felnőttoktatás számos kihívással néz szembe: az írástudatlanság leküzdése; az éle-

ten át tartó tanulás biztosítása; a foglalkoztatási és munkaerőpiaci gondok; a szociális helyzet 

javítása; komplex szemléletváltás a polgári lét kialakításához stb. És természetesen idetartoz-

nak a helyi, nemzeti, regionális és globális társadalmi és környezeti kérdések is. A kulturális 

(közművelődési) intézményekben is felerősödött az elmúlt évek során a környezeti és a kör-

nyezet- és természetvédő programok szervezése (előadássorozatok, vetélkedők, lakossági 

fórumok és akciók, zöld jeles napi rendezvények, zöld kiállítások, kézműves foglalkozások, 

stb.). 

A környezeti felnőttoktatás iskolarendszeren kívüli színterei (elsősorban a civil szervezetek) 

gyakorta kerülnek tevékenységük során összeütközésbe az önkormányzati (politikai) és a 

gazdasági szférával, mivel a lakosság figyelmének felkeltése, a felvilágosító munka, a cselek-

vésre késztetés és a tudatos környezeti magatartás sokszor más érdekekbe ütközik. E téren az 

utóbbi években jelentős fejlődés történt (pl. a támogatás mértékében és a jogi feltételek meg-

teremtésében). 

Jelentős előrelépés és lehetőség a felnőttek környezeti nevelésében a népfőiskolák megjelené-

se. 

Sikeres, környezeti témákat (pl. környezetbarát életvitel, komposztálás, biogazdálkodás) sze-

repeltető projektek futottak az elmúlt években, ezen kívül nem hagyható figyelmen kívül az 

információs társadalom fejlődése sem. Szép számmal jelentek meg az utóbbi években szemlé-

letformáló web-oldalak magyarul is (pl. a KÖVET, a HUMUSZ tevékenysége).  
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A felnőttek környezeti szemléletformálása terén legtöbbet a média tehetne. Sajnos az eszeve-

szett fogyasztásra buzdító reklámok, álomvilágban játszódó szirupos filmek és valóság show-

k nem segítik e folyamatot. Szerencsére azonban a fenntarthatóságon alapuló gondolkodás-

mód is jelen van már egyes műsorokban, a rádióban és a televízióban is (pl. Talpalatnyi zöld, 

Mindentudás egyetemének környezeti témájú előadásai). 

Az önképzés ma is elengedhetetlen segítői a könyvek és egyéb írásos anyagok. Ezen a terüle-

ten pozitív változás zajlott az elmúlt években. Különösen a civil szervezetek jeleskedtek 

a szemléletformáló kiadványok megjelentetésében (pl. több kiadást megért a Föld Napja Ala-

pítvány Zöldköznapi kalauz című könyve). 

Az elkövetkező időszak feladatai között szerepel, hogy valamennyi felnőttképzési rendszer-

ben elő kell segíteni a környezettudatos életmódra való felkészítést, megerősítést (állampolgá-

ri ismeretekkel bővítve.) Ezt elősegítendő a környezeti szemlélet hiánypótlására célszerű cél-

csoportonként (pl. vállalatvezetők, postások, építőipari szakmák) környezeti tananyag-

egységet kidolgozni, amelyet valamennyi felnőttképzési (ismeretterjesztési) formában a kép-

zés törzsanyagának kell tekinteni. A környezeti felnőttoktatásban is meg kell változniuk 

a tanulási-tanítási stratégiáknak: erősíteni kell az önképzést, a távoktatást és az öntevékeny 

ismeretszerzést segítő, aktivitást fejlesztő közösségi formákat. Segíteni kell az egész életen át 

tartó tanulás négy alappillérének (megtanulni megismerni, megtanulni dolgozni, megtanulni 

másokkal együtt élni, megtanulni élni) kialakítását. 

Ehhez elengedhetetlen az emberi kapcsolatok fejlesztése. Ösztönözni kell a környezeti neve-

lési civil szervezeteket is e tevékenység erősítésére. Fejleszteni kell a fenntartható életvitelt 

népszerűsítő könyvkiadást és a magyar nyelvű Internetes környezeti nevelési lehetőségeket, 

távoktatási kurzusok, szemléletformáló webhelyek további létrehozásával. Speciális tovább-

képzéseket kell létrehozni a zöld civil szervezetek aktivistái számára, hogy hatékonyabban 

végezhessék társadalmi jelentőségű szemléletalakító munkájukat. Ez utóbbi segítene a néha 

„túlbuzgó” viselkedésformák szakmai érveken alapuló rendszerbe történő átalakításában is. 
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