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ÉPÍTÉSGAZDASÁG
GLOBÁLIS KIHÍVÁSOKKAL SZEMBESÜL A KULCSFONTOSSÁGÚ ÁGAZAT

 Az építésgazdaság az aktív népesség kb. 
7% -át foglalkoztatja szerte a világon, és 
az egyike a világgazdaság legnagyobb 
ágazatának (GDP 9-13% -os részesedése)

 Legfontosabb globális ágazati kihívások:

1. Pandémia

2. Termelékenység

3. Fenntarthatóság

Prioritássá válnak az új és fenntartható 
technológiák, a magas környezeti, 
társadalmi és gazdasági követelmények, a 
gazdaságok, így a szektor hullámvölgyei és 
azok áthidalása miatt.

Forrás: McKinsey GI, 2018
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AZ ÉPÍTŐIPAR MAGYARORSZÁG GDP-JÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA
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ÉPÍTŐIPARI TERMELÉS VOLIMENINDEXE 
ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST (%)

AZ ÉPÍTÉSI TERMELÉS VOLUMENE

 2021. májust követően folyamatosan meghaladta 
az előző évi mértéket

 2021. június és július kimagaslóan jó eredményt 
hozott

 Várhatóan túl fogja lépni a járvány előtti utolsó 
2019-es év termelési értéket

 5.388 milliárd forint

A magyar gazdaság versenyképességének,
növekedésének kulcskérdése a termelékenység
növelése.

Az építőipar Magyarország GDP-jéhez (6,5%) való
hozzájárulása és költségvetési támogatása
szempontjából stratégiai ágazatnak tekinthető.

2022.02.24. Recycling építőanyagok
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HULLADÉK KELETKEZÉSE
AZ EGYES IPARÁGAKBAN

2022.02.24. Recycling építőanyagok
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ÉPÍTÉSGAZDASÁG FENNTARTHATÓ JÖVŐKÉPE

Szabályozás

Innováció

Képzés, oktatás

Demonstráció
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ÉMI - TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK
FÓKUSZPONTOK: FENNTARTHATÓSÁG, KÖRKÖRÖSSÉG, INNOVÁCIÓ BEMUTATÁSA

TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK
ÉS ÉPÍTÉSÁGAZATI TUDÁSKÖZPONT
LÉTREHOZÁSA SZENTENDRÉN

ÉPÍTŐIPARI VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM
MEGÚJÍTÁSA ÉS MOBIL
LABORATÓRIUMOK: HATÉKONYABB
TÁMOGATÁS AZ IPAR SZÁMÁRA

KORSZERŰ
ANYAGOK, 
ELŐREGYÁRTÁS ÉS
TELEPÜLÉSI SZINTŰ
INTELLIGENS
LÉTESÍTMÉNY
ÜZEMELTETÉS –
FIEK MISKOLCON

INNOVÁCIÓ
DEMONSTRÁCIÓJA, 
MINTAHÁZ PARK ÉS
LÁTOGATÓKÖZPONT
KIALAKÍTÁSA

2022.02.24. Recycling építőanyagok
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Bemutató megjegyzései
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SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR

Jogszabályi szint
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

Szabványok
• MSZ EN 933-11:2009 Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 11. rész: Újrahasznosított 

durva kőanyaghalmazok alkotóanyagainak osztályozó vizsgálata 
• MSZ EN 15344:2021 Műanyagok. Újrahasznosított műanyagok. Az újrahasznosított polietilén (PE) jellemzése 
• MSZ EN 45557:2020 Általános módszer az energiával kapcsolatos termékekben lévő újrahasznosított anyagok 

arányának értékelésére 

Műszaki irányelvek
• 3_2019. Bontott tégla minősítése újrafelhasználás előtt - Bontott ép tömör téglák minősítése
• 4_2019. Építési - bontási hulladékok újrafeldolgozásából előállított kőanyaghalmazok alkalmazásának feltételei 

a magasépítésben
• 4_2020. Bontott műkő-, mozaik és természetes kőlapok minősítése felhasználás előtt 

Nemzeti Fenntartható 
Építésgazdasági Stratégia 
2021-2023.

2022.02.24. Recycling építőanyagok
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KÖRFORGÁSOSSÁG ÉS KLÍMASEMLEGESSÉG KÉRDÉSEI AZ ÁGAZATBAN

Az életciklus során fokozott erőforrás-
és anyaghatékonyság elérése.

A fenntarthatósági szempontok 
érvényesítése az építési termékek 
beszerzése, előállítása, valamint az 
építési munkálatok során.

Az építési termékek 
újrafelhasználásának ösztönzése.

A moduláris, előregyártott elemek és a 
digitalizáció ösztönzése.

Újrahasznosítási példák: 
A műanyaghulladék feldolgozás utáni beépítése 
kerékpárutakba (Hollandia), a kupakokból készült 
adalék kvarchomokkal való keverésével tetőcserép 
(Németország), üveg útburkolati felhasználása 
(Ausztria), gumiból zajvédő falak (Horvátország), 
gumibitumen (Magyarország – Zalaegerszeg).

A Föld nyersanyagkészletének felét 
építkezésre használják fel.

A végsőenergia-felhasználás 40%-ára az 
épületek hasznos élettartama alatt kerül 
sor. 

Az építési termékekhez kapcsolódó szürke 
energia az épületek összes szürke 
energiájának 10-20%-át adja az EU-ban.

Az építési és bontási hulladék az Unióban 
keletkező hulladék egyharmadát teszi ki. 
A körforgásos gazdaságra való további 
átállással akár 60 millió új munkahely 
jöhet létre világszerte a következő két 
évtizedben. 
Az Unióban valószínűleg az építőipar 
járhat a legjobban, 2030-ig 6,5 millió új 
munkahely keletkezhet (EUT).

A klímasemlegesség eléréséhez 
szükséges az iparág 
együttműködése is a zöld 
átalakulásban.

Új, környezetbarát anyagok 
kifejlesztése és annak iparági 
lábának megteremtése.

Új műszaki specifikációk a 
fenntarthatóság jegyében

Az életciklus-értékelésen alapuló 
kérdések megjelenése a 
Stratégiában

Az építőanyagok nyomonkövetését
támogató rendszerek ösztönzése.

Anyagkészletvagyont képeznek a meglévő 
épületek.

2022.02.24. Recycling építőanyagok
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Beton kutatás
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Recycling építőanyagok 13

Egy korábbi (PRT7-4 –es) prototípusból több lépésen keresztül fejlesztettük ki a képeken látható két
szerkezeti kialakítást. Ezek gazdaságosabbak, ugyanakkor mégis kiváló műszaki paramétereket mutatnak
fel úgy a hőszigetelés, mind pedig a tűzvédelem terén. Az eredeti „alapötlet” utáni legfrissebb
változatként a két aerogel + aluszilikát papír kasírozású PUR keményhab modellt készítettük el.

A védelmi réteg az alap 40 – illetve 90 mm-es PUR táblán 10 mm aerogel +3 mm aluszilikát papír.

Ez a termék (elsősorban a vékonyabb) várhatóan kiválóan használható lesz épület felújításoknál ajtó- és
ablaknyílások kávaszigeteléséhez, vagy akár a homlokzatra kiforduló hőszigetelő- tűzgátló- díszítő
tagozatként, illetve pl. ereszaljak védelmi rétegenként

2022.02.24.

HABÜVEGRE HABOSÍTOTT NÖVELT TŰZÁLLÓSÁGÚ
PUR KEMÉNYHAB HŐSZIGETELŐ TÁBLA
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A mérő rendszer a szállópor koncentrációt, valamint hőmérsékletet, légnyomást és páratartalmat méri. A low-cost
szenzorokból álló egyedi tervezésű moduláris mérőállomás lehetőséget ad a nagyobb lefedettségű mérésre, amelyből
aztán nagy felbontású-részletességű lokális anomália térképeket lehet készíteni.

2022.02.24.

BEL- ÉS KÜLTÉRI SZENZOROK, 
NAVIGÁCIÓS RENDSZER



Képzés, oktatás
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AZ ÉPÍTŐANYAGOK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK MEGISMERTETÉSE
IS-SUSCON – SPREAD OF INNOVATIVE SOLUTION FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION

Célja:

 A fenntartható építés, életciklus-vezérelt gondolkodás beépítése a köztudatba,

 A lakosság ismereteinek bővítése az építőanyagok környezeti hatásairól.

A projekt során online felhasználói kézikönyv és webapplikáció készül, közérthető, 

praktikus példákkal, jó gyakorlatokkal és költségkímélő megoldásokkal.

Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Finnország

2022.02.24. Recycling építőanyagok
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CONCERTO PIME’S PROJEKT (FP7) 
Önkormányzat - kutatóintézet - ipar együttműködések 

192022.02.24. Recycling építőanyagok





ÉMI NEMZETI MINTAHÁZPARK – VÁRHATÓ NYITÁS: 2023
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Komplex építőipari tájékoztató központ  | Kézzel fogható innovációk |  Információs és kiállítási csarnok

https://www.youtube.com/watch?v=ElzOJ_x80E0

2022.02.24. Recycling építőanyagok

https://www.youtube.com/watch?v=ElzOJ_x80E0


KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

www.emi.hu
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