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Emberek és környezet –

Hozzuk összhangba



FENNTARTHATÓSÁG



Bruntland jelentés (ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága, 1987)
“Olyan fejlődés, mely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségét saját szükségletei 
kielégítésére”

Herman Daly „A fenntartható fejlődés a társadalmi létminőség folytonos 
megvalósulása, anélkül hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó 
módon növekednénk.” 

Az (erős) fenntarthatóság három kritériuma:
• Amit a környezetbe bocsátunk, az nem haladhatja meg a környezet 

befogadó/feldolgozó képességét

• Amit a környezetből kitermelünk, az nem haladhatja meg a környezet újratermelő-
képességét

• A nem-megújuló erőforrások felhasználásának a mértéke nem haladhatja meg azt 
az ütemet, amilyen arányban helyettesíteni tudjuk őket megújuló erőforrásokkal 

Fenntartható fejlődés

Image: Skringar et.al. Systemic and institutional barriers to core sustainability: Tackling the elephant in the room.



A környezeti hatás csökkentés hierarchiája

Igények csökkentése Hatékonyság növelése Ami máshogy nem megy…

Alapeset

ENERGIA & 

KOMFORT

Mikroklímára reagáló 

forma és homlokzat

Fit-out energiaigény 

csökkentése

Passzív 

megoldások
Aktív rendszerek

Megújuló energia 

technológia

Elektromos- és 

távhőhálózat

ANYAG
Hulladék keletkezés 

megelőzése

Friss anyag igények 

csökkentése

Funkcióban újra-

használat

Anyagában újra-

hasznosítás

Energetikai 

hasznosítás
Hulladék lerakó

VÍZ
Vízigények 

csökkentése
Hatékony elosztás Alternatív forrás Újra-használat

Helyszíni szennyvíz-

tisztítás
Közcsatorna

KÖRNYEZETI HATÁS CSÖKKENTÉS

ÖKOLÓGIA
Regeneratív: beépí-

tettből erdőterület

Resztoratív: beépí-

tettből zöldterület

Biológiai aktivitás 

növelése

Épületek 

újrahasználata

Barnamezős 

területen fejlesztés
Zöldmezős fejlesztés

KÖZLEKEDÉS
Távmunka,

Desk-share

Vegyes funkció, 

térbeli hierarchia

Alternatív 

közlekedési módok

Autós helyigények 

mérséklése

Car-sharing, 

E-mobility,

H-mobility?

Autós ingázás

Üres világ: lineáris Tele világ: körkörös



Nemzetközi zöld minősítő rendszerek

Energia  

• Passivhaus (Germany) 
• Minergie P ECO (Switzerland)
• EBPD – NCM  (Europe)

Egészség

Karbonsemleges

EPBD regulations and certification 
systems 

A minősítő rendszerek célja, hogy 

a tervezők, az építtetők és a működtetők számára átlátható, 

a fenntartható építés fő kritériumait meghatározó

összehasonlítási alapot hozzanak létre.



Zöld minősítések témakörei

HEALTH / INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

IDP
Integrated Design 

Process



Fenntarthatósági stratégia fejlődési trendjei

Forrás: LEED

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/254



Green Star for New Buildings, A Future Focus consultation paper, Green Building Council Australia (GBCA)

A minősítési rendszer régi-új értékrendje (Green Star)

Az épület felelősségteljes 
tervezése, beszerzése, 

építése és átadása

Az épülethasználók egészsége 
(fizikai és mentális)

Az épület és használói 
kapacitásnövelése a klíma-

változás hatásainak csökkenté-
sében és alkalmazkodásban

A legfontosabb környezeti 
kérdésekben pozitív 

hozzáadott értékkel bír

Biztonságos, élvezetes, 
befogadó és kényelmes városi 

helyek létrehozása

A közösség társadalmi-
szociális értékeinek képviselete 

a tervezésben

Az emberek és a természet 
közötti aktív kapcsolatok és 

lehetőségek teremtése

Az építőipar/építés számára 
új jövőkép, stratégiai irányok,

innovációs képesség növelése

Integrált tervezés (IDP, 
integrated design 

planning), beüzemelés

Beltéri levegőminőség, 
anyaghasználat, 

környezetesztétika

IDP, épülethasználói 
értékelések, közlekedés

Energia-, vízfogyasztás, 
anyaghasználat, 

hulladék,  szennyezések

Közlekedés, elérhetőség, 
gazdag funkcionalitás

Egészséges épület

Meglévő értékek 
védelme, új zöld- és kék 
folyosók, zöldfelületek 

Innovatív anyagok, 
szerkezetek, megoldások



KATE RAWORTH
GYŰRŰBE ZÁRT GAZDASÁG 

(DOUGHNUT ECONOMY)

Image: Kate Raworth and Christian Guthier/The Lancet Planetary Health

Társadalmi alapok:

• Élelmezés

• Egészség

• Oktatás

• Jövedelem és munka

• Béke és igazság

• Politikai hang

• Társadalmi méltányosság

• Nemek közötti egyenlőség

• Lakhatás

• Kapcsolatok, hálózatok

• Energia

• Víz

9 ökológiai határ:

• Éghajlatváltozás

• Óceán savasodás

• Kémiai szennyezések

• Nitrogén és foszfor terhelés

• Édesvíz kivonás

• Területhasználat változás

• Biodiverzitás csökkenése

• Levegőszennyezés

• Ózonréteg lebomlása

Emberi jogokat méltányoló

társadalmi szabályok 

(ENSZ Fenntartható 

Fejlődési Keretrendszere)

A Föld környezeti eltartóképessége 

(Planetary boundaries 

by Johan Rockström and Will Steffen, 

Stockholm Resilience Centre)

STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE 
PLANETARY BOUNDARIES



WELL Standard



Mi határozza meg az egészségi állapotunkat?



Épített terek – fizikai és társadalmi környezet

Jan Gehl

élhető város 

Párizs 

15 perces város 

London 

egészséges utcák

Bécs 

klimatizált utcák 

Barcelona 

szupertömb



WELL Standard felépítése

Kiteljesedés

Komfort

Alapszükségletek

https://v2.wellcertified.com/wellv2/en/



WELL Standard: Anyaghasználat

https://v2.wellcertified.com/wellv2/en/materials

Azbeszt, higany, ólom mentesség

Szennyezett terület kármentesítése

Anyagok kémiai szennyező anyag 
és szerves illékony vegyület(VOC) 
mentessége

Környezettudatosan gyártott és 
minősített anyagok használata

Szelektív hulladékgyűjtés

Kártevőirtási terv

Tisztítószerek

Érintésmentesség és távolságtartás 
(COVID)



ANYAGOK



FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIA – ANYAG

Igények csökkentése Hatékonyság növelése Ami máshogy nem megy…

Alapeset

ANYAG
Hulladék 

keletkezés 

megelőzése

Új anyag igények 

csökkentése

Funkcióban újra-

használat

Anyagában újra-

hasznosítás

Energetikai 

hasznosítás
Hulladék lerakó

KÖRNYEZETI HATÁS CSÖKKENTÉS



Körkörös stratégia

Első alapelv: 
A Föld erőforráskészletének és a 

környezet újratermelő-képességének 

védelme és fejlesztése 

Második alapelv:
Az erőforrások hozamának 

optimalizálása a már meglévő 

anyagok és összetevők maximális 

használatával mind a technikai mind 

a biológiai ciklusban

Harmadik alapelv:
A rendszer hatékonyságának 

segítése a negatív externáliák

feltárásával és megszüntetésével



A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS
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Az egy főre jutó hazai anyagfelhasználás (tonna/fő) 

(domestic material consumption – DMC)

(Forrás: EUROSTAT, T2020_RL110)
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(Forrás: Eurostat [T2020_RL100])



A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS
Anyagáramlás mérleg, Magyarország (ezer t) 2010 / 2019

Eurostat, Material flow diagram for Hungary, 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/circular_economy/sankey.html

2010 2019



Elsődleges és másodlagos nyersanyagok 
Magyarország részesedése 

a globális készletben (%)

Magyarország részesedése 

az EU-beszerzésben (%) 

Bauxit < 1% Bauxit < 1%

Koksz-szén < 1% Bentonit < 1%

Gallium 1% Koksz-szén 3%

Perlit 2% Fluorit 1%

Aggregátok 2% Gallium 2%

Kaolin agyag < 1%

Mangán 3%

Perlit 5%

Kvarchomok < 1%

A gazdasági fontosság (EI Economic Importance) és ellátás biztonsága (SR Supply Risk) alapján meghatározott kritikus és nem kritikus 

anyagok, és azok változása 2017-2020 között (Forrás: EC 2020)



European panorama of clusters and industrial change: Performance of strong clusters across 51 sectors and the role

of firm size in driving specialisation : 2020 edition, Publications Office of the European Union, 2020.

A foglalkoztatás koncentrációja a klaszterekben Átlagos bérek 
(100-as érték az általános átlagos bérszintet jelzi)

Klaszterek



Kibocsátás csökkentés javaslatai

HULLADÉK CSÖKKENTÉS / DESIGN OUT WASTE

• Épülettervezésnél anyagmennyiségek minimalizálása –
kevesebb beton, kevesebb cement (40-50%-os túltervezés), 
anyagspecifikáció egyszerűsítése, nagy teherbírású 
anyagok

• Kivitelezésnél hulladékcsökkentés (szilárd hulladék 40%-a 
építési és bontási hulladék, és ezek 54%-a lerakóba kerül 
Európában) – előregyártás

SZERKEZETEK, ANYAGOK ÉLETTARTAMÁNAK 
NÖVELÉSE / KEEP PRODUCTS/MATERIALS IN USE

• Sharing/közös használat (Európában az irodaterek 60%-a 
nem használt), funkciójában átalakított vagy többcélú 
épületek

• Élettartam meghosszabbítása moduláris, rugalmas 
kialakítással – 20-30 év után is tudjon korszerű lenni

• Építőanyagok újrahasznosítása – a mai 20-30% arány az 
épület tudatos tervezésével tud nőni. Jól 
elkülöníthető/szétválasztható anyagok választása

• Anyagújrahasznosítás – acél 100%, de cement és műanyag 
még kezdetlegesCompleting the picture How the circular economy tackles climate change Ellen

MacArthur Foundation (2019)



Változásra tervezés

Cél: Alkalmazkodás az épület élettartama alatt bekövetkező funkcionális változásokhoz

Schmidt et al. 2010

• Épületszerkezet

• Gépészet

• Belsőépítészet

Tervezési megfontolások: cserélhetőség, térhasználat flexibilitás, bővíthetőség



Saint-Gobain anyag körforgás stratégia

1. szint:  az ellátási lánc és a költségszerkezet

Üvegtörmelék egyre nagyobb mértékű felhasználása homok helyett (2021: 
36%, - 80  kt CO2/év  2010 óta, alacsonyabb költség az anyag és 
energiaigény csökkenés eredmé-nyeképpen, csökken a beszállítói függőség, 
nő a vevői igény)

Kisebb tömegű termékek – üveggyapot (könnyebb termékek ugyanolyan 
hőszigetelő képességgel), gipszkarton (könnyebb termékek ugyanolyan 
mechanikai teljesítménnyel) (alacsonyabb költség az anyag és energiaigény 
csökkenés eredményeképpen, nő a vevői igény)

2. szint: a piac fejlődésének követése

Új szolgáltatások – visszavételi program (hulladékbegyűjtésből származó 
bevétel növekedése), EPD tanúsítás (vevői igény)

3. szint: hogyan járulhat hozzá a Saint-Gobain a forrásintenzitás 
csökkentéséhez?

Új üzleti modell kifejlesztése – innovatív, tartós, kisebb anyagmennyiség, 
környezeti hatások mérése (új üzleti modellből származó bevétel növekedése)

Fő kihívások:

A hulladék szétválogatásának költséghatékony módja 

Az újrahasznosított anyagokból az újjal hasonló minőségű anyag előállítása

Olyan rendszerek tervezése, amely lehetővé teszi az 
újrahasználatot és a hatékony visszaforgatást

Okosabb 

felhasználás

Innovatív anyagok aránya

Teljes anyagfelhasználás

Hosszabb 

ideig tartó 

felhasználás 

Termék élettartam

Használt eladási ár



Alukönigstahl anyag körforgás stratégia

Alumínium nyílászárók és 

függönyfalak elbontása

Alumínium profilok előállítása 

présművekben, hőhídmegszakítók 

elhelyezése és

forgalomba hozatal

Alapanyagok szerinti 

szétválasztás

Beolvasztás és tömbökbe öntés

Alumínium szerkezetek   

gyártása

Alumínium szerkezetek   

beépítése

Alumínium szerkezetek 

begyűjtése



Kinnarps anyag körforgás stratégia

• Ügyfelek számára a meglévő bútorok újratervezése, felújítása –

a nem használhatók környezettudatos szétbontása és 

újrahasznosítás

• Legálisan kitermelt fa használata

• 60-90% az újrahasznosított öntött alumínium aránya

• Textilekhez tartós és természetes anyagok használata (pl. 

kender, gyapjú, újrahasznosított juta) – EU-ECOLABEL vagy 

OEKO-TEX minősítések

• Re-fill töltőanyag újrahasznosított PET-palackból készül

• A gyártás során keletkezett maradék anyagok 96%-ban kerülnek 

újrahasznosításra.

• A gyártás során leeső faanyagot briketté préselik és ezt helyben 

vagy a környező iskolák, öregek otthona stb. fűtésre használják

• A szövet maradékokat a hangelnyelő refill anyaghoz 

alapanyagaként használják fel a paravánokban.



Kinnarps – Better effect index
NYERSANYAGOK & ERŐFORRÁSOK
• A nyersanyagok eredetének ismerete
• A termelési lánc körülményeinek ismerete
• Erőforrás-optimalizálás

ÉGHAJLAT
• Befelé irányuló szállítmányozás
• Kifelé irányuló szállítmányozás
• Beszállítók (nem fosszilis energia a gyártásban)
• Gyártók (nem fosszilis energia a gyártásban)
• Alacsony klímabefolyásoló hatású anyagok aránya

ANYAGTISZTASÁG
• A vegyszertartalmi szintek teljesítése
• A kibocsátási szintek teljesítése
• Jó anyagválasztás

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
• Magatartáskódex a beszállítók számára
• A kockázatértékelésen átesett beszállítók
• A kockázatos országokból származó, ellenőrzött beszállítók

ÚJRAFELHASZNÁLÁS
• Javítás/felújítás lehetősége
• Anyagok újrahasznosításának lehetősége
• Újrahasznosított anyagból történő előállítás

ERGONÓMIA
• Lehetővé teszi a testreszabást
• Lehetővé teszi a költöztetést
• Javítja az akusztikus környezetet



TERMÉSZET



Magyarország éghajlatváltozási kockázati tényezői

Éghajlatváltozás és alkalmazkodás A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása, 2016

Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-
medencére gyakorolt esetleges hatásainak 
tudományos értékeléséről
https://www.hugbc.hu/hirek/publikusak-az-
eghajlatvaltozassal-kapcsolatos-nemzeti-
strategiak/4007

• Térségünk az átlagosnál jobban melegedő régiókhoz sorolható. 

• A hőmérséklet további emelkedésére kell számítani Magyarországon: az éves 

átlaghőmérséklet 2021–2050-re átlagosan 1-2°C-kal, míg 2071–2100-ra 2-3°C-kal 

emelkedhet az 1971–2000 időszakhoz képest. Gyorsan emelkedő szennyezőanyag-

kibocsátás mellett akár 3,5-4,5°C-kal is emelkedhet az évszázad végére. 

• A néhány fokos hőmérsékletemelkedés azonban jelentős változásokat eredményezhet 

a ritkán előforduló, szélsőséges események gyakoriságában, a melegedés irányába: a 

fagyos napok száma csökkenni, a nyári napok és a hőhullámos napok előfordulása 

növekedni fog, hőhullámos időszakok hossza és intenzitása is nőni fog. 

• A hőségriadós (25°C-ot meghaladó középhőmérsékletű) napok száma 35-45 napra nő

• Egyre gyakoribbak lesznek (nagyobb városokban a számuk akár évi 9-16 nappal is 

nőhet) a meleg éjszakák, amikor a napi minimumhőmérséklet nem süllyed 20°C alá. 

• A vegetációs időszak hossza (a napi átlaghőmérséklet 5 napon keresztül először 5°C 

feletti, majd július után először 5°C alatti) a jövőben növekedni fog. A korábbi 

átlagosan 239 nap legalább 20 nappal, de akár másfél hónappal is hosszabbodhat a 

század közepére.

• Csapadék térben és időben egyaránt változékony meteorológiai elem. 

Magyarországon különösen nagy bizonytalanságot mutatnak a modelleredmények, 

következtetések gyakran csak az évszázad végére tehetők. 

• A hazai modellszimulációk többsége szerint a XXI. század első felében nyáron 

némileg kevesebb csapadékra számíthatunk, míg tavasszal és télen inkább 

növekedés valószínű, ősszel egyértelmű növekedés várható. 

• A száraz időszakok a 2021–2050 időszakban tavasszal és nyáron hosszabbodnak, 

míg ősszel és télen rövidülnek. 

• Amíg az éves csapadékösszegben jelentős változás nem, azonban az 

éghajlatváltozás okozta szélsőséges események gyakoriságában és intenzitásában 

számottevő emelkedés várható. A jövőben három évszakban – tavasz kivételével –

nőni fog az átlagos csapadékintenzitás, a legnagyobb mértékű növekedés várhatóan 

ősszel és nyáron lesz.



Természet, biodiverzitás – a zöldfelületek jelentősége

Budapest Főváros Zöldinfrastruktúra füzetek 2. Zöldhomlokzatok (2017)



Hőmérséklet – burkolt felületek

Federal Interagency Restoration Working Group (FISRWG)

Budapest zöldfelület intenzitás térkép 2015 Budapest hőtérképe 2016



Hőmérséklet eloszlás, hősziget mérséklés elve

átszellőzés feltételeinek

megtartása-javítása 

turbulens hőszállítás elősegítése

légszennyezés mérséklése 

elnyelő, újból  kibocsátó felületek 

csökkentése

párolgó felületek növelése

hűtőhatás 

szezonális árnyékoló-felület növelése 

felületre jutó sugárzásmennyiség 

mérséklése 

felületi albedo (sugárzás-visszaverődés) 

növelése  (anyag, szín)

hőelnyelés mérséklése

United States Environmental Protection Agency
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EMBERI KÖRNYEZET: természeti ÉS épített környezet

TERMÉSZETI HELYEK PREFERENCIÁJA
(EMLÉKEZÉS, FIGYELEM, STRESSZ CSÖKKENTÉSE, GYÓGYULÁS, ESZTÉTIKAI ÉLMÉNY)

ÉPÍTETT HELYEK

magas komplexitás
alacsony változatosság

A figyelem helyreállítás elmélete (Kaplan, 
Kaplan, 1989): Az irányított figyelemből eredő 

fáradtság a mai kor problémája.

„A modern embernek túl gyakran van 
szüksége arra, hogy erőfeszítést tegyen a 
fontos dolgok irányában, és ellenálljon az 

érdekesek elterelő hatásának.” 

TERMÉSZET

optimális
közepes ingerkomplexitás

változatosság 

A természethez intenzív élmények 
kapcsolódnak.

Az adott helyhez kapcsolódó érzelem 
összefügg az adott környezet észlelésével, 

használatával és értékelésével.
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ebeleznay@yahoo.com

Köszönöm tisztelt figyelmüket!


