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lyenkor év vége tájt minden valamire való lap 
megpróbál egyfajta összegzést adni az általa 
lefedett területek folyamatairól, trendjeiről, s 
ami még fontosabb, igyekszik előrevetíteni a 
várható fejleményeket. A ZIP Magazin is erre 
törekszik, s abban a „kényelmes” helyzetben 

van, hogy partnerei partnerei ebben. Végiglapozva 
decemberi számunkat erről könnyű meggyőződni, hiszen 
számos anyagunkban olvashatnak arról, hogy milyennek 
látják a magunk mögött hagyott esztendőt azok, akik 
belülről és mélységében ismerik a szakmát, s mértéktartó 
és autentikus, mások számára is iránymutató, de legalábbis 
elgondolkodtató véleményt tudnak formálni mind a (közel)
múltról, mind pedig a (közel)jövő várható történéseiről. 

Számos alkalom volt a mögöttünk hagyott napokban, 
hetekben arra, hogy megismerjük a szakma véleményét. Konferenciákon – mint például a 
Hulladékgazdálkodók Országos Szövetségének (HOSZ) jubileumi tanácskozásán, amelyről 
tudósításunkat olvashatják – hangzottak el előadások, amelyekből a hivatalos kormányzati 
álláspontok és tervek megismerésén túl európai kitekintésben kaphattunk információkat az 
elkövetkező tervekről amellett persze, hogy a hazai reálszféra is hallatta a hangját. A cégek 
vezető képviselői azonban nem csak kijelentéseket tettek: kérdeztek, s ezekbe a kérdésekbe 
bele volt sűrítve mindaz, ami a legjobban foglalkoztatja őket, amit röviden úgy lehet 
összefoglalni: „Hogyan, milyen körülmények között tudunk jövőre dolgozni, hiszen december 
elején még alig valami biztos.”

Nem örvendetes persze, hogy a bizonytalanságérzet egyértelmű, ám ugyanez olvasható ki – 
ha feketén-fehéren mindenki nem is fogalmazza meg – azokból a véleményekből is, amelyeket 
a ZIP Magazin kérdésére fejtettek ki a cégvezetők, s amelyekkel többféle megközelítésben és 
cikkben is foglalkozunk idei év végi számunkban.  

Persze nem csak a bizonytalanság motívuma érhető tetten, nagyon sok pozitív példával 
találkozhatunk. Elég, ha csak a több cikkben is fellelhető holland gyakorlatot említjük példaként, 
s azt, hogy közép- és hosszú távon is láthatóak a célok: tágabb értelemben a körforgásos 
gazdaságra való fokozatos átállás, amelynek útján 2017 sok újat és döntőt fog a várakozások és 
tervek szerint hozni. Szűkebben véve a hulladékos, a megújuló energiás és a környezetvédelmi 
szakemberek, cégek számára az átállásból következő feladatok körvonalazódása, felvállalása 
és végrehajtásuk startja is közeleg, a jövő évben már elengedhetetlenné válik. Izgalmas év elé 
nézünk, az biztos.

December hagyományosan nagyon sűrű és feladatokkal terhes a lapunk által lefedett 
területeken tevékenykedők számára. Az idei december – a fentiekben felvillantott problémák, 
feladatok miatt pedig különösen hajtós. Ezzel mi magunk is tisztában vagyunk, de ennek 
ellenére kérjük Önöket: vegyenek egy mély levegőt, ne csak képletesen, hanem tényleg 
dőljenek hátra, lazítsanak és pihenjenek egy kicsit. Sok lesz jövőre a feladat, kell az erő, az 
energia és a lelkesedés ahhoz, hogy újult erővel neki tudjunk lendülni a régi-új vagy az új-új 
feladatoknak. 

Ehhez kíván a Zöld Ipar Magazin szerkesztősége Önöknek minden jót, s persze békés, 
boldog ünnepeket!

 N. Vadász Zsuzsa   
 főszerkesztő  

Számvetés és előretekintés
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