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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Tisztább termelés

Másoljuk le a természetet – A Nemzeti Ipari 
Szimbiózis Program Magyarországon

Az ipari szimbiózis program Magyarországon az Iparfejlesztési Közalapítványnál 2010-
ben, Angliában az International Synergies Limited cégnél 2005-ben kezdődött. Az angol 
NISP program a 2005 óta eltelt időben több mint 37 millió tonna széndioxid-kibocsátást 

spórolt meg. Ezt a vállalati kapcsolatok, szimbiotikus kötelékek építésével érte/éri el.

Az ipari szimbiózis az ipari ökológia egyik 
alterülete, az ökológiailag fenntartható 
ipari termelés megteremtésének eszköze. 
Az ipari ökológia azon az elgondoláson 
alapszik, hogy az ipari szisztémák képesek 
a természeti rendszerek működési elvéhez 
hasonlóan olyan körfolyamatként funkcio-
nálni, amelyben minden újrahasznosul. 
Graedel és Allenby (1995) szerint „az ipari 
ökológia egyik legfontosabb elve, hogy a 
biológiai rendszerekhez hasonlóan eluta-
sítja a hulladék fogalmát (…) a természet-
ben semmi nem kerül örökre kidobásra, 
különböző módon minden anyag újrafel-
használásra kerül, általában nagyon jó ha-
tásfokkal.”

Az ipari szimbiózis az ipari ökológia ré-
szeként különösen az anyag- és energiacse-
re lehetőségeire fókuszál. Hagyományosan 
különálló, egymástól független üzemek, 
vállalatok, szervezetek között teremt kap-
csolatot a legkülönbözőbb szektorokból az-
zal a céllal, hogy iparágakat átívelve javítsa 
az erőforrás-felhasználás hatékonyságát és 
a fenntarthatóságot, magában foglalva az 
anyagok, energiaáramok, víz, melléktermé-
kek fizikai cseréjét – az egyéb előnyök, szak-
értelem, kapacitások kihasználásával, cseré-
jével együtt. Az ötlet, mely szerint az egyik 
vállalat feleslege a másik vállalat alapanya-
gaként hasznosulhat, gyorsan támogatókat 
szerzett várostervezők, mérnökök, ökológu-
sok és vállalatvezetők körében. Az energia- 
és az erőforrás-felhasználás optimalizált: az 
egyik folyamatból kikerülő felesleget egy 
másik folyamat nyersanyagként tudja hasz-
nálni. A folyamat az ökoszisztémák műkö-
désének konvertálását jelenti az ipari folya-
matokra. 

Példák a világban

A leggyakrabban példaként felhozott ipari 
ökoszisztéma egy magasan fejlett rendszer 
a dán Kalundborg város tengerparti ipari 
parkjában. Az itt létrejött fizikai kapcsola-
tok az ipari szimbiózis kézzelfogható lehe-
tőségeinek nagy részét lefedik. Négy nagy 

ipari vállalat – az 1350 megawattos, szén-
tüzelésű Asnaes Erőmű; egy Statoil által 
üzemeltetett olajfinomító; a Novo Nordisk 
gyógyszerészeti termékeket gyártó cég; a 
Gyproc gipszkartongyártó – továbbá az 
iparterület egyéb szereplői forgatják és 
hasznosítják az anyagáramokat és energia-
forrásokat, használják nyersanyagként 
egymás hulladékait, melléktermékeit. A te-
rület természetesen nem zárt, így az azon 
kívüli cégek is részt vehetnek ezekben a 
„feleslegből nyersanyag” cserékben. Az el-
múlt 30 évben különösebb tervezés nélkül 
kialakult szimbiotikus kapcsolatok motorja 
az Asnaes Erőmű, amely felszabaduló ener-
giájának értékesítésével 80%-kal csökken-

tette az energiaveszteség arányát.1 Az erő-
mű Kalundborg város háztartásait juttatja 
olcsó és megbízható energiaforráshoz, va-
lamint egy halgazdaság számára hőt bizto-
sít – miközben az ottani tavak iszapját trá-
gyaként hasznosítják. Az Asnaes látja el 
gőzzel a Novo Nordisket és a Statoilt (előb-
bit 100%-ban), továbbá kén-dioxid-szűrő 
berendezésének melléktermékeként ipari 
gipsszel a falburkoló lapokat gyártó 
Gyproc üzemet. A szénégetésből vissza-
maradt hamut és salakot az erőmű útépíté-
sekhez és cementgyártáshoz értékesíti. 

A dániai ipari ökoszisztéma nem átfogó, 
tudatos tervezés eredményeként alakult ki, 
de léteznek olyan ipari szimbiózishálóza-

tok, amelyek még az abban részt vevő vál-
lalatok számára is szinte láthatatlanul mű-
ködnek. Erich Schwartz és Karl Steininger 
Ausztria Steiermark tartományában tártak 
fel egy hulladék- és melléktermék-csere-
rendszert, mely komplexebbnek bizonyult 
a kalundborginál.2 A tartományban szá-
mos, nagyrészt tradicionális vállalkozás, 
üzem működik, amelyek egymás mellék-
termékeit, szabad kapacitásait használják, 
cserélgetik évtizedek óta. 

Az ipari szimbiózis alkalmazása – a NISP 

Az említett példák alapján, illetve a fenn-
tartható erőforrás-gazdálkodás, valamint a 
termelési hulladék csökkentésének lehető-
ségeit kutatva adódik a kérdés, hogy terve-
zetten létre tudunk-e hozni ipari szimbi-
otikus kapcsolatokat, illetve egy teljes 
hálózatot. A különálló vállalatok kibocsá-
tás-csökkentésre vonatkozó törekvései li-
mitáltak, új szimbiotikus klaszterek, 
gyáregyüttesek létrehozása a semmiből 
pedig rengeteg időt és energiát igényel. 
A kalundborgi folyamat sem tudatos terve-
zés eredménye. Kialakítható-e tervezetten 
a vállalatok komplex együttműködési 
rendszere? A brit International Synergies 
Limited (ISL) ipari szimbiózis programja, a 
NISP (National Industrial Symbiosis 
Programme) azt mutatja, hogy ez lehetsé-
ges. A NISP a vállalati erőforrás-gazdálko-
dást üzleti hálózatok segítségével teszi 
fenntarthatóvá. Arra ösztönzi a vállalato-
kat, hogy saját üzemeik és szektoruk ha-
gyományos fizikai korlátait átlépve, előse-
gítsék a fenntartható gazdaság kialakulá-
sát. A NISP legnagyobb előnye, hogy keres-
letvezérelt; közvetlenül az egyes vállalatok 
igényeire, problémáira ad választ az ipari 
szimbiózis elvei mentén, szektortól függet-
lenül. Azonosítja a kölcsönösen jövedel-
mező tranzakciókat, amelyek az ipari háló-
zat egyik pontján keletkező felesleges erő-
források, anyagok egy másik ponton törté-
nő feldolgozását, újrahasznosítását, 
újrahasználatát jelenthetik.3
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Az ipari szimbiózis alkalmazása – a NISP 
Magyarországon

A Nemzeti Ipari Szimbiózis Program (szintén 
NISP rövidítéssel) Magyarországon 2010 óta 
fut a brit ISL módszertanával, az Iparfejlesz-
tési Közalapítvány (IFKA) gondozásában. 
A projekt célja – amellett, hogy az ipari öko-
lógia elvei mentén hatékony gyakorlatot ter-
jesszen el, és feltárja az ipari szimbiózis válla-
lati együttműködésre való alkalmazásának 
lehetőségeit – kézzelfogható eredmények 
felmutatása. Minden vállalati együttműkö-
désnek – „szinergiának” –, amely a program 
keretein belül létrejött, a korábbinál kedve-
zőbb társadalmi, környezeti, gazdasági álla-
potot kell eredményeznie. A szinergiában 
részt vevő két vállalat közül az egyik felesle-
get termel, amelyet a másik fel tud dolgozni. 
A program során a legfontosabb szempont 
– keletkezett hulladékok esetében – a lera-
kóra kerülő hulladék mennyiségének csök-
kentése, amely megvalósulhat újrahasználat, 
anyagában történő hasznosítás, energetikai 
hasznosítás révén, illetve az erőforrás-terme-
lésbe alapanyagként való bevezetésével.4

A felsorolt hulladékkezelési eljárások közötti 
különbségtétel a hulladékhierarchiának 
megfelelő rangsor. Az ipari szimbiotikus 
kapcsolatnak a hierarchia lépcsőinek (meg-
előzés – újrafelhasználás – újrahasznosítás – 
egyéb hasznosítási eljárások – lerakás) el-
sőbbségi sorrendjével összhangban minél 
előnyösebb hulladékkezelési eljárást kell 
eredményeznie. Lerakáskor az anyag és az 
annak létrehozásába fektetett természeti 
erőforrás, energia, pénz, idő elvész, haszno-
sításkor ezzel szemben akár anyagként, akár 
energiaként tovább hasznosul. 

A hulladékokra tehát hasznosítható, fon-
tos nyersanyagokként kell tekinteni, nem 
pedig megszabadulni tőlük. Azonban egy-
értelmű, hogy nem minden hulladék hasz-
nálható fel változatlan formában újra nyers-
anyagként. Egyes hulladékfajták nyers-
anyaggá történő alakításához bizonyos fel-
dolgozási-átalakítási műveletek szüksége-
sek. A Nemzeti Ipari Szimbiózis Program 
feladata a termelési folyamatból egyik olda-
lon kiáramló anyagáramok feltérképezésé-
vel párhuzamosan, hogy megtalálja a meg-
felelő megoldást kínáló cégeket, létesítmé-
nyeket (ezeket nevezi a NISP szakzsargon 
solution providernek). Ez utóbbi a nehe-
zebb: ahhoz, hogy egy vállalatra solution 
providerként tekinthessünk, sok feltételnek 
kell teljesülnie. Rendelkezzen a megfelelő 
technológiával, engedélyekkel, és – amel-
lett, hogy a kibocsátó vállalat pénzt, hulla-
dékkezelési költséget takaríthat meg – a 
hasznosító számára is gazdaságos, jövedel-

mező legyen a szinergia. Kölcsönös előnyök 
esetén is megjelenhetnek – elsősorban ad-
minisztratív – akadályok az ipari szimbiózis 
alkalmazása előtt. Ezek közül az első a jog-
szabályi környezetben rejlik, amely még 
mindig nincs összhangban a vonatkozó EU-
direktívával. 

A megfelelő jogszabályi környezet azért is 
fontos, mert a vállalatok többnyire korlátozó 
tényezőként értékelik a kötelezettségeket. 

Míg nem látják, hogy pénz-
ügyi nyereségre tehetnek 
szert a hasonló folyamatokból, 
addig csak új adminisztratív és 
jogi terheket érzékelnek, és a 
környezetterhelést csökkentő 
lehetőségek kevésbé érdeke-
sek számukra. 

Ahol ezek a korlátok nem 
állnak fenn vagy ledönthetők, 
a NISP a vállalati erőforrás-gaz-
dálkodás fenntarthatóvá téte-
lében segítséget tud nyújtani. 
A szinergiák eredményei szá-
mokban is mérhetők, mint a 
lerakótól eltérített hulladék 
mennyisége, a megspórolt el-
sődleges nyersanyag mennyi-
sége, szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése, vízfelhasználás 
csökkentése, megtartott és 
megteremtett munkahelyek 
száma, létrejött bevétel és pót-
lólagos befektetések nagysá-
ga. Ilyen szinergia alakult ki 
például a hulladékká vált hűtő-
gépek előkezelését végző 
HWD Recycling Kft.-nél az 
üveg hűtőajtók esetében, 
amelyek a NISP-el való kapcso-
latba lépés előtt lerakóra kerül-

tek. A hőszigetelt üvegtáblák ártalmatlanítá-
sa nemcsak a lerakásért fizetendő díjjal, de az 
üveg elvesztésével és környezetterheléssel is 
jár: az üveg ugyanis a természetben nem 
bomlik le, új üveg előállítása pedig rendkívül 
energia- és nyersanyagigényes. Az Iparfej-
lesztési Közalapítvány összehozta a HWD 
Recycling Kft.-t a Humán Szerviz Kft.-vel, 
amely az üveghulladékok előkezelését, gyár-
tásba való visszakerülését biztosítani tudja. 
Az eddig hulladéklerakóra kerülő hőszigetelt 
üveghulladék a NISP közreműködésével újra 
nyersanyagként hasznosul. Az üvegtáblák 
hasznosítása körülbelül ugyanakkora meny-
nyiségű elsődleges nyersanyag megtermelé-
sét tette lehetővé, és már az első szállítással 
1,96 tonnával csökkent a CO2-kibocsátás.
Az üveg újrahasznosításával pénzt, energiát, 
valamint homok-, mész-, nátrium- és kálium-
felhasználást takarítunk meg.

A váci IBM Data Storage Systems Hungary 
üzemében működő kiváló hulladékgazdálko-
dási rendszer sem tette lehetővé a keletkező 
hungarocell-hulladék hasznosítását. A NISP-nek 
olyan céget kellett keresnie, amely rendelkezik 
e speciális anyag újrahasznosításához szüksé-
ges technológiával, így került az együttműkö-
désbe az Etilén 95 Kft., amely főleg műanyag-
hulladék és fólia feldolgozásával foglalkozik.

(Folytatás a 15. oldalon)
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• Csakúgy, mint 2008-ban, 2010-ben is az 
egészségügyi szűrővizsgálatok, a családi 
programok szervezése, valamint a GYED-
en/GYES-en lévő kismamákkal való kap-
csolattartás volt a leggyakoribb intézke-
dés és juttatási forma. Ezen belül az 
egészségügyi szűrővizsgálatok szolgálta-
tása a kutatás eredményei szerint tovább 
bővült a munkáltatók körében, ami arra 
enged következtetni, hogy nő az egész-
ségtudatos munkahelyek aránya Ma-
gyarországon.

• A második terület a munkahelyek aka-
dálymentesítése, ahol érzékelhető javu-
lás történt a vizsgált időszakban. 2010-re 
az akadálymentesített munkahelyek ará-
nya 25 százalékra nőtt a 2008-as 17 száza-
lékhoz képest. A folyamat értelemszerű-
en kapcsolódik a megváltozott munkaké-
pességű személyek foglalkoztatásával 
összefüggő jogszabályi változásokhoz.

• Nem történt előretörés a munkáltatók 
gyermekfelügyelettel kapcsolatos maga-
tartásában. Csak az esélyegyenlőség és 
sokszínűség iránt legelkötelezettebb 
munkáltatók biztosítanak erőforrásokat 
a nyári gyermektáboroztatás, a munka-
helyi bölcsődei vagy óvodai férőhelyekre 
vagy egy külön helyiség kialakítására a 
zavartalan szoptatásra, pihenésre.

A 2008-ban kifejlesztett esélyegyenlőségi 
és sokszínűségi indexet felhasználtuk a 
2008-as és 2010-es benchmarkfelmérés 
adatainak összehasonlítására. A kutatások 
érdekessége, hogy 2008-ban és 2010-ben 
az elért legkisebb érték egyaránt 0, a leg-
magasabb pontszám pedig 88 volt a 100 
pontos esélyegyenlőségi és sokszínűségi 
indexen. A minta egészére jellemző átlag-

érték megközelítőleg azonos maradt a 
vizsgált két évben: 2008-ban 24, 2010-ben 
25 pont volt. Tehát a szervezetek átlagosan 
az elérhető pontszámok negyedét érték el 
mindkét vizsgálati időszakban. 

A kutatás adatai azt mutatják, hogy a CSR-
tevékenységek többségének előfordulási 
gyakorisága csökkent 2008 és 2010 között. 
Leglátványosabban a szervezetek szpon-
zorációs és adományozási hajlandósága 
esett vissza ezekben az években több mint 
egyharmaddal. Érdekes módon éppen a ke-
vésbé gyakori CSR-tevékenységek tartották 
meg korábbi előfordulási arányukat, illetve 
kismértékű növekedést is megfigyelhetünk 
például a korrupció elleni küzdelem, az ön-
kéntes munkavégzés, a fenntartható fejlődés 
előmozdítása, a fair trade esetén. A szerveze-
tek a költségesebb CSR-tevékenységeket 
visszaszorították, ami minden bizonnyal a 
gazdasági válság rovására írható. Másfelől bi-
zakodásra adhat okot, hogy 2008-hoz hason-
lóan, a szervezetek fele tervezi a jövőben 
társadalmi szerepvállalásának bővítését. 
A 2008-as és 2010-es évben regisztrált CSR-
tevékenységek száma egyértelműen meg-
erősíti a korábban tárgyalt tendenciát a CSR 
2010-es visszaeséséről. Szintén a CSR-tevé-
kenység átlagos színvonalának visszaesését 
jelzi, hogy a kutatásban készített CSR-index, 
amelynek legkisebb értéke 0, és legnagyobb 
értéke 100, a 2008-as 25 pontos átlagos ér-
tékről 2010-ben 21 pontra esett vissza. Azon-
ban amikor azt vizsgáltuk, hogyan oszlanak 
meg a szervezetek az említett CSR-
tevékenységeik szerint, akkor világossá vált, 
hogy a CSR-tevékenységek visszaesése nem 
kizárólagos tendencia, hanem a szervezetek 
polarizálódását figyelhetjük meg ebben a 
vonatkozásban. 

Összegezve a 2010-es országos bench-
markfelmérés eredményeit, pozitívumként 
értékelhetjük, hogy a gazdasági válság idő-
szakában nem romlott a munkáltatók mun-
kahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos te-
vékenységének átlagos színvonala. A legna-
gyobb előrelépést az esélyegyenlőség 
intézményesültségi folyamatában figyeltük 
meg, valamint a foglalkoztatottak sokszínű-
ségével kapcsolatban, kiváltképp a megvál-
tozott munkaképességű és azon belül a fo-
gyatékkal élő személyek nagyobb arányú 
bevonásával a foglalkoztatásba.

A kiadványért forduljon az mtd tanácsadó 
munkatársaihoz a következő címen: info@
mtdtanacsado.hu. A cikk befejező része a Lé-
pések következő számában olvasható.

Tardos Katalin / mtd Tanácsadói Közösség

(Folytatás a 13. oldalról)
A szállított hulladék pontos mennyiségé-

nek meghatározása egy harmadik – a szállí-
tási útvonal mentén elhelyezkedő – cég se-
gítségével valósult meg. Ezzel elmondható, 
hogy a szinergia létrejöttében három válla-
lat működik közre.

Az ipari szimbiózis módszere számtalan 
lehetőséget biztosít az anyaggazdálkodás 
fenntarthatóbbá tételére üzleti hálózatok 
létrehozása által. Egy ilyen hálózat akkor le-
het gördülékeny, gazdaságos és környezeti-
leg is előnyös, ha kellően sűrű, tehát nagy 
partneri körrel, hatalmas adatbázissal, pon-
tos adatokkal működik. Ezt az átláthatósá-
got a NISP-et kiszolgáló, IFKA által kezelt 
program biztosítja, amely tartalmaz egy ke-
reső-adatbázist is, ahol a feltárt anyagokat 
folyamatosan rögzítik. 

Az ipari szimbiózis kiváló eszköz az inno-
vatív hulladékgazdálkodási módszerek el-
terjesztésére. Fontos pozitív hatása továb-
bá, hogy megtakarítási, költségcsökkentési 
lehetőséget teremt a vállalkozások számára, 
ez pedig a módszerek piaci fogadtatását je-
lentős mértékben javítja. A NISP segítségé-
vel a kedvezőbb környezeti kibocsátások 
(és a nulla hulladék célkitűzés) a versenyké-
pesség fokozódásával együtt érhetők el.  

Brányi Zoltán / Iparfejlesztési 
Közalapítvány
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