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Alternatív valóságaink

Ha

a hazai környezetvédelemre gondolok, akkor jó ideje úgy érzem, mintha valamiféle párhuzamos világban léteznénk ahhoz az alternatívához képest, amelyről
a hazai döntéshozók a közvélemény felé képet festenek. Hogy mire gondolok?
Nemrégiben magazinunk online felülete is foglalkozott például a hazai felszíni vizek, tavak szennyezettségével, s hogy ebben nem állunk jól Európában. Január végén azonban
kapunk egy minden hazai sajtóterméknek eljuttatott minisztériumi közleményt, miszerint „minden nagyon szép, minden nagyon jó” a témában itthon, és az illetékesek rengeteg vízterületet
megmentenek az ottani élővilággal együtt. Az átlagolvasó pedig összezavarodik, s nem tudja,
kinek mit higgyen el: a pénzt, paripát, fegyvert forgató, a támogatásokat elosztó és a szakmát
felügyelő állami szervnek van igaza, vagy a vészharangot évek óta kongató szakmának? A valóság
nyilván valahol a kettő között található meg egy képzeletbeli számegyenesen, de mégis: hogyan
állhat egymástól ennyire távol a kétféle igazság?
Hasonló a helyzet a hulladékos ágazaton belül is. Látszik, hogy nehezen akar megszületni a
közös álláspont, s ez megerősíti az állampolgárban az előfeltevést: lám csak, a hulladékkérdés
mégis csak színtiszta politika… Ám közben az látszik, hogy „elemi szinten”, a lakosságnál nem
lendül a mutató pozitívabb irányba: sok helyen megszűnnek a szelektív üveggyűjtő szigetek, az
átszervezett közszolgáltatási rendszer nem nyújt többet, mint az elődje (sőt…), az eddigi szemléletformáló kezdeményezések között bőven találunk támogatás, felkarolás nélkül leépülőket…
De hogy a saját házunk körül is sepregessünk kicsit – mert az egyéni felelősség, ugye, mégsem
ruházható át –, jól megfigyelhető, hogy a legtöbben a vírushelyzet után bizony tényleg ugyanúgy kívánnak élni, mint előtte. Ugyanolyan volumenben fogyasztanának, tervezgetik, hova fognak elsőként elutazni repülővel és hova másodikként-harmadikként, és annyira megszokták a
műanyag-csomagolásos ételrendelést, hogy a legszívesebben örökké így maradnának. És vannak, akik szerint bőven elég most a járvány megoldásával foglalkozni, nem kell ezt még a klímaszorongással is tetézni. Hogy füstölögnek a kémények vidéken, mert a lakosság továbbra is
mindenféle anyagot eléget a kályhákban? Ugyan, van most az embereknek nagyobb bajuk is…
Talán úgy tudnám a legjobban összefoglalni a fentieket, hogy mintha elveszett volna a fókusz.
Kevésbé figyelünk a körülöttünk levőkre és a környezetünkre, többet foglalkozunk a magunk keservével. Részben ez persze érthető és nem is szorul különösebb magyarázatra – de az árát később meg fogjuk fizetni.
Olyan időket élünk éppen, amikor szükséges bátrabbnak lenni. Egy önsegítő könyvben láttam, hogy a bátrabb élet, a bátrabb hozzáállás egyik megtámogatója lehet egy 30 napos kihívás
bevállalása, amikor is az ember egy hónapon át az adott témára fókuszálva koncentráltabban
odafigyel valamire maga körül. Léteznek 30 napos kihívások arra, hogy kevesebb hulladékot fogunk otthon termelni, arra, hogy leszokunk valamilyen környezetszennyező szokásunkról (pl. a
PET-palackok szisztematikus hazacipeléséről), és arra is, hogy beépítünk az életünkbe eddig nem
követett gyakorlatokat (pl. csatlakozunk a 10 millió fa közösséghez, vagy az egy hónapban 1000
órát a szabadban töltőkhöz).
Jó lenne bátornak lenni és az alternatív valóságok gyártása helyett visszatalálni a fókuszhoz.
Lapunk bátorságot nem adhat, de azt igen, hogy a továbbiakban is lelkesen részt veszünk a bátorításban. 2021 így akár a környezeti kurázsi esztendeje is lehetne.

Kocsis Noémi
főszerkesztő

2021. január–február • ZIP Magazin

ZIP január-frbruár 48 oldal.indd 3

3

2021. 02. 09. 11:54

TARTALOM
5

9

Hírek

30	2021-ben is nyitva az út

Röviden itthonról
és a nagyvilágból

a műanyagos startupok előtt

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

	Vélemény-összeállítás:
Ön mit gondol
az új hulladéktörvényről?

Divatosan a környezetért

Nincs olyan pontja a Földnek,
ahol ne lenne műanyag

15 Termékdíj

Egyéb kőolajtermék termékdíja

18	
Fémrovat

Fémtörvény újraszabva… nem
lett tágabb

20	
Jogszabály –

Az év vége szabályozási
dömpinget hozott

 élemény
V
Valaki érti ezt? (Németországi
erőművi kilátások)

37	Zöld könyvajánló
38 Riport

Hollandiában is hódítanak
a napelemparkok

41	Megújuló energiaforrással
fűtenének

43 Interjú

28 Interjú

46	
Események, rendezvények

Műanyagot halásznak,
játék lesz belőle

FELELŐS KIADÓ: Hulladékgazdálkodók Országos
Szövetsége (HOSZ).
SZERKESZTŐSÉG: 1088 Budapest, Vas u. 12. II/2.
Tel.: (061) 422 1428, (061) 422 1429 E-mail: info@hosz.org,
honlap: www.zipmagazin.hu
ALAPÍTÓ: Merida Press Kft.

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: Bánhidy János, dr. Borosnyay Zoltán, Hartdégen
Gergely, prof. dr. Kovács Kornél, Makó Balázs, Mányi István, Szabóné dr. Smid Mária,
Tihanyi Ervin, dr. Vitányi Márton
FŐSZERKESZTŐ: Kocsis Noémi (foszerkeszto@zipmagazin.hu)
SZAKMAI TANÁCSADÓ: Markó Csaba
OLVASÓSZERKESZTŐ: Jakab Klára
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Lévai András (levaia@hotmail.com)

4

36 ALTERNATÍV ENERGIA

24 Riport

Lámpabúra lesz
a kávézaccból

hulladékgazdálkodás
megújuló energia
környezetvédelem

Interjú
Látjuk mi a fától az erdőt?

34 Riport

12 Interjú

Címlapfotó:
Pixabay

31 KÖRNYEZETVÉDELEM

Ezeken a kutakon kizárólag zöld
energiából tankolhatunk

47	A ZIP Magazin 2021. évi
tematikája

LAPSZÁMUNK SZERZŐI: Béres Máté, Bohák Enikő, Debreczeni László, Gábor Gina,
Kecskés Tímea, Kocsis Noémi, Livo László, Markó Csaba, Szabó Zoltán, Muszai Kleo,
Vitányi Márton
NYOMDA: Pauker Nyomdaipari Kft.
Terjeszti: a Magyar Posta Zrt. Központi Hírlap Iroda.
Előfizethető a kiadónál: elofizetes@zipmagazin.hu
Éves előfizetési díj: 8 580 Ft. (postaköltséggel együtt) – 6 lapszám
A szerzők írásai nem feltétlenül tükrözik a ZIP Magazin szerkesztőségének véleményét.
Hozzászólásra, vitára mindig nyitottak vagyunk. A folyóiratban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. A Zöld Ipar Magazin bármely részének másolásával és a lap terjesztésével kapcsolatos jog fenntartva. Fordítás, utánnyomás, sokszorosítás,
cikkek átvétele csak a kiadó engedélyével. A lapból értesüléseket átvenni csak a Zöld Ipar
Magazinra történő hivatkozással lehet.

ZIP Magazin • 2021. január–február

ZIP január-frbruár 48 oldal.indd 4

2021. 02. 09. 11:54

