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RECOMP AGRO

ZIP Magazin hisz a sokszínűségben, és abban, hogy 
amikor csak lehetséges, feladata megmutatni többféle 
nézőpontot, véleményt, legyen szó akár nagy, akár 
kisebb jelentőségű szakmai kérdésről. A hangsúly 
természetesen a „szakmain” van. Nem tisztünk és nem 
is ambíciónk politikai kérdésekbe belemenni, bár – 

természetesen – tisztában vagyunk azzal, hogy egész életünket, 
még a legszakmaibb kérdéseket is át- és átszövi a politika. 
Hiszünk azonban abban, hogy ha sikerül többféle oldalról 
megközelíteni, esetenként ábrázolni a (szakmai) valóságot, akkor 
hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy olvasóink a kapott információk 
alapján maguk döntsék el, hogy hol vélik az igazságot. Ebben a 
számban is bizonnyal lehet találni olyan anyagot, amely olvastán 
egyeseknek felszalad a szemöldöke, miként olyat is, amelyre 
rábólint az olvasó azzal, hogy maga is ugyanazt véli a dologról. Ez a megközelítés persze nem új, de az 
idén kiváltképpen aktuális, elég, ha arra a temérdek változásra gondolunk, amely a hulladékos szakmában 
az idén elindult, de említhetnénk példát akár a megújuló energia területéről is, ahol a szélenergia sorsa 
körül bontakozik ki vita napjaikban. 

A nézeteltérések kis és nagy kérdésekben egyaránt hasznosnak bizonyulhatnak, hiszen elindulhat 
egyfajta nézetközelítés, s ha sikerül a szemben álló feleknek egyaránt megfelelő kompromisszumot 
elérni az egyes pontokban, akkor attól a helyzet csak javulhat. Akár szimbolikus példaként is idézhetnénk 
egyik e számbeli interjúalanyunk megállapítását: „Bízom benne, hogy az NHKV Zrt. és az OKTF NHI 
kialakítják az év elején azt a struktúrát és szabályrendszert, aminek eredményeként a 2017-es év végre 
már arról szólhatna, amiről kellene, azaz, hogy a hulladékgazdálkodási szektor nem máról holnapra 
él, és energiáinak jelentős része nem adatszolgáltatások tömkelegére fordítódik, hanem igazi piaci 
körülmények között, magas színvonalú hulladékkezelést tud felmutatni” (ld. 12–13. old.). Olvasatunkban 
a hangsúly a bizalmon és a megoldáson van.

Persze nem minden kérdésben vannak nagy viták – s ebből a számunkból is szép számmal sorolhatnánk 
ezekre példákat. Vélelmezzük például, hogy szakmai berkekben nem vitatják a körforgásos gazdaságra 
való átállás szükségességét, a biometán hasznosságának elemzését, vagy éppen annak a szakmabeli 
kritikus megközelítésnek a létjogosultságát, amelyet a roncsautó-helyzettel foglalkozó cikkünk szerzője 
fogalmazott meg. 

Az ilyen cikkek mellett „mániákusan” ragaszkodunk olyan – olvasóink visszajelzései szerint is – hasznos, 
a mindennapi céges léthez szükséges „száraz” információk olvasóbarátnak szánt közléséhez, amelyek a 
változó jogszabályi, adózási környezettel, vagy éppen a források megszerzésével foglalkoznak, jó előre 
igyekezvén felhívni a figyelmet a jövőbeli kötelezettségekre és/vagy lehetőségekre. 

Mindezt igyekszünk olvasmányos formában tálalni, bár tény, hogy vannak témák, amelyek esetében 
ez a lehetetlennel egyenértékű feladat. Ám szerencsére nem minden ilyen „száraz”. Lehet, nőként 
elfogult vagyok, de kifejezetten örömmel tölt el, amikor olyan témák kerülnek terítékre, mint a nők a 
fémkereskedelemben. Ez – az első olvasásra talán könnyedebbnek tűnő téma – nagyon is komoly és 
szakmai kérdéseket feszeget; a sikert és azt, hogy a legkeményebb helyzetekből is meg kell, és meg is 
lehet, keresni a kiutat. Ezzel pedig mi teljes egészében egyetértünk.

 N. Vadász Zsuzsa   
 főszerkesztő  

Kell keresni a kiutat

A
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 Hatályba lépett 
 a Párizsi Megállapodás 

2016. október 5-én teljesült az 
ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezmény Részes 

Feleinek 21. Konferenciáján, 2015. december 12-én 
elfogadott Párizsi Megállapodás hatálybalépéséhez 
szükséges feltétel, azaz 55 olyan részes fél jóváha-
gyása, akik együttesen az összes ÜHG kibocsátás 
legalább 55%-áért felelősek. Az EU Bizottság – hat EU 
tagállammal, köztük Magyarországgal egyidejűleg – 
uganis aznap letétbe helyezte a Tanács 2016/1841/
EU határozatával elfogadott elfogadó nyilatkozatot. 
Így 30 nap múlva, azaz 2016. november 4-én hatály-
ba lépett a Megállapodás. (A csatlakozott 72 állam 
a kibocsátások 56,725%-áért felel. November 1-jén 
már 87 volt a csatlakozottak száma). Ezzel az EU elkö-
telezte magát, hogy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását tagállamai összességében 2030-ra az 
1990-es szinthez képest 40%-kal csökkentik.

 Magyar díjazott Brüsszelben 

Az Európai Vállalkozások Környezetvédelmi Díjának 2016-2017. évi 
nyerteseit 21 ország összesen 148 vállalkozása közül választották ki. 
A „vállalatirányítás (mikro- és kisvállalkozás)” kategóriában magyar 

siker született; a Katica Tanya nyerte el az EBEA díját, a fenntartható turiz-
musért tett erőfeszítései és eredményei elismeréseként. A Katica Tanya jól 
szemlélteti, hogy az idegenforgalmi szolgáltatások is lehetnek egyszerre 

nyereségesek és fenntarthatók. Az évente 65 ezer 
látogatót vonzó Katica Tanya több pilléren nyugvó 
fenntarthatósági modellen alapszik. A gyerekeknek 
kialakított élményközpont az energiaszükségleté-
nek 80%-át fenntartható forrásokból – napelemek 
révén és biomasszából – fedezi. A zsűri kedvezően 
értékelte a vállalkozás társadalmi elkötelezettségét 
is: bevezették ugyanis a hulladékkal való fizetés 
elvét, ami azt jelenti, hogy a látogatók a belépője-
gyük árának egy részét háztartási hulladék, pl. papír 
leadásával is kiegyenlíthetik.

 Tiltakozik a szakma 

A Magyar Szélenergia Ipari Társaság minisztériumoknak küldött 
közleményben bírálta azokat a magyar kormány és az ország-
gyűlés által az elmúlt időszakban alkotott és hatályba léptetett  

jogszabályokat, amelyek „a magyarországi szélerőmű beruházásokat 
ellehetetlenítik, és még az elméleti lehetőségét is kizárja annak, hogy 
hazánkban a jövőben háztartási méretet meghaladó szélerőmű lé-
tesüljön”. A „sietve és szakmai egyeztetés nélkül elfogadott” effektív 
tiltás megkülönböztetés nélkül vonatkozik azokra a szélerőművekre 
is, amelyek nem kívánnak részt venni a megújuló energiatermelés tá-
mogatási rendszerében. A közlemény adatokkal és tényekkel igazolja, 
hogy az új szabályok valójában miért lehetetlenítik el (ha meg nem 
is tiltják) a szélerőmű-beruházásokat, miközben a bővülő szélener-
gia-termelés jelentősen hozzájárulhatna a villamosenergia-import 
csökkentéséhez, s a megújulókkal kapcsolatos uniós kötelezettsége-
ink betartásához. A közlemény egyben üdvözli, hogy Áder János köz-
társasági elnök a szélerőműveket hátrányosan érintő törvényi szintű 
szabályozás egy részét megfontolásra visszaküldte az Országgyűlés-
nek, s felkérte a kormányt az újragondolásra.

 Cégnévváltozás: .A.S.A.-ból FCC 

Az anyacéghez tartozást szimbolizáló tava-
lyi márkaváltást követően most a cég neve 
is módosult: 2016. november 1-jétől az 

.A.S.A. Magyarország Kft. FCC Magyarország Kft.-
ként működik tovább. A változásnak megfelelően 
az FCC Magyarország Kft. 2016 novemberétől a 
kommunikációjában az új nevet használja, és et-
től kezdve minden megrendelést, újonnan kötött 

szerződést, megállapodást, számlát az 
új cégnévre kell kiállítani. A cégnév 
változása nincs hatással a korábban 
vállalt kötelezettségekre és szerzett jo-
gokra, azok jogfolytonosan fennállnak, 
azaz a megkötött megállapodások vál-
tozatlanul érvényben maradnak, és az 
összes többi cégazonosító adat is vál-
tozatlan marad (cégjegyzékszám, adó-
szám, bankszámlaszámok, stb.).


