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Az átlagos globális felmelegedés mértéke 1990–2025 

között: a modellezett és a mért értékek 

összehasonlítása (Forrás: IPCC, 2007a). Climate 

Change 2007: The Physical Science Basis. Working 

Group I Contribution to the Fourth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change, Figure TS.26. Cambridge University Press 

KLÍMAVÁLTOZÁS (FORGATÓKÖNYVEI) 

A globális felszínhőmérséklet átlagának és becsült 

tartományának alakulása, 1900–2300 (Forrás: 

IPCC, 2007a). Climate Change 2007: The Physical 

Science Basis. Working Group I Contribution to 

the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Figure TS.32. Cambridge University Press 

Globális környezetvédelem 
aktuális kérdései 



A szén-dioxid becsült koncentráció-változásai 2010–2100 időszakban 

 az egyes SRES (társadalmi, gazdasági változások) alapszcenáriók alapján 

Globális környezetvédelem 
aktuális kérdései 



*Forrás: European Environmental Agency: Revealing the cost 

of air pollution from industrial facilities in Europe 

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS BECSÜLT KÁR ÉRTÉKEI* AZ EU-BAN: 

Környezetvédelem aktuális 
kérdései az EU-ban 



LEGJELENTŐSEBB SZENNYEZŐANYAGOK 

(HELYSZÍNI/TELJES FOLYAMAT ARÁNYA)*: 

 NO2 (~49%) 

 CO (~32%) 

 PM10 (~94%) 

 CO2 (~8%) 

 
*Forrás: Hendrickson, C. Horváth, Á.,2000 

Resource Use and Environmental Emission 

of U.S Construction Sectors, Journal of 

Constuction Engeineering and Management 

Környezetvédelem aktuális kérdései az 
építési helyszínen 



ALAPTÖRVÉNY XXI. CIKKELYE 

„Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” 

2007. ÉVI LX. TÖRVÉNY AZ ENSZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI 

KERETEGYEZMÉNYE ÉS ANNAK KIOTÓI JEGYZŐKÖNYVE VÉGREHAJTÁSI 

KERETRENDSZERÉRŐL 

Az Országgyűlés az éghajlatváltozással kapcsolatos célok, eszközök, prioritások, így 

különösen az éghajlatváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és a hatásokkal kapcsolatos 

hazai kutatásokkal, az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és az 

éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással, valamint a hazai hatásokra való 

felkészüléssel kapcsolatos feladatok, és ezen célok végrehajtásához szükséges eszközök 

meghatározása érdekében Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát (a továbbiakban: 

Éghajlatváltozási Stratégia) fogad el 

Az Éghajlatváltozási Stratégia különösen az alábbiakat tartalmazza: 

az üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentésének céljait, prioritásait és cselekvési 

irányait tartalmazó hazai dekarbonizációs útitervet az alacsony karbontartalmú, 

versenyképes gazdaságra történő, 2050-ig tartó átmenetről, figyelembe véve az Európai 

Bizottság hasonló időtávú stratégiai dokumentumait 

Közműépítést érintő fontosabb hazai 
környezetvédelemi szabályozások 



 

1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAIRÓL 

(1) A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, 

valamint a klímára. 

(3) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a 

termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok 

kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen. 

 

306/2010. (XII. 23.) KORM. RENDELET A LEVEGŐ VÉDELMÉRŐL 

PM10 szennyezettség esetén: A porkibocsátással járó tevékenységek (építkezési munkálatok, 

építési anyagok szállítása stb.) felfüggesztése.  

Nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettség esetén:a gépjárműforgalom korlátozása a 

gépjárművek környezetvédelmi besorolása alapján, figyelembe véve, hogy szálló por 

szennyezettség esetén a dízel, ózonszennyezettség esetén a benzin üzemű gépjárművek 

fokozottabb korlátozása indokolt, illetve a legszennyezőbb gépjárművek használatának 

megtiltása. 

Közműépítést érintő fontosabb hazai 
környezetvédelemi szabályozások 



 

Hazai vízi közmű helyzet 

Alacsonyan tartott szolgáltatási díjak 

Rekonstrukció pénzügyi háttere hiányzik 

Felújítások aránya alacsony (<0,5%) 

Meghibásodások száma növekszik 

Veszteségek, károk növekszenek 

Rekonstrukciós igények növekszenek 



Csővezeték rekonstrukciós munkálatok 
hatásai – áttekintés 

SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁSOK 

 szálló por / PM10 (földmunka, motorok) 

 CO2, NOx, CxHy (motorok, kapcsolt emissziók) 

NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖRNYEZETTERHELÉS 

 zajhatások, rezgések, vibráció 

 talajmechanikai változások 

GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSOK 

 forgalomterelés által okozott kellemetlenségek 

 elérhetőség korlátozása (üzletek) 



Csővezeték rekonstrukciós munkálatok 
szén-dioxid emisszióinak forrásai 

ELŐÁLLÍTÁS 

 felhasznált építőanyagok (cement, műanyagok, acél) 

gyártása, előállítása során kibocsátott CO2 

SZÁLLÍTÁS 

 beépítendő anyagok helyszínre juttatása 

 kitakarásos eljárásnál a kitermelt talajfelesleg 

és a kiemelt régi csővezetékek elszállítása 

ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK 

 munkagépek üzemanyag, ill. áram felhasználása 

 járműközlekedés akadályozásából fakadó emissziók 



Tevékenység Adatok Forrás 

cementgyártás 

568-612 kg/t Duna-Dráva Cement (2005-2008) 

720-1410 kg/t US EPA (2004) 

PVC gyártás 1430-3650 kg/t gyártói-iparági adatok 

villamos energia 
előállítás 

375 g/kWh magyarországi viszonyok 

dízelolaj 
felhasználás 

2,63 kg/L sztöchiometria alapján 

nehéz gépjárművek 

742-783 g/jármű-km 
Handbook Emission Factors for Road 
Transport 3.2 (2014) 

875-1094 g/jármű-km 
Ausztria Szövetségi Kancelláriájának 
ajánlása (2008) 

könnyű 
gépjárművek 

130-200 g/jármű-km 
gyártói adatok, 
környezetvédelmi előírások 

Fajlagos széndioxid-kibocsátás adatok 



Fajlagos széndioxid-kibocsátások 
(számítási nehézségek) 

CEMENT GYÁRTÁS 

 nedves vagy száraz eljárás? 

 tüzelőanyag? (pl. gumiabroncs együttégetése)  

 klinker adalékok? (pl. kohósalak, pernye stb.) 

MŰANYAG GYÁRTÁS 

 újrahasznosított nyersanyag aránya? 

VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS 

 primer energiahordozók minőségétől erősen függ! 



Belterületi személygépjármű-emissziók 
különböző forgalmi helyzetekben 

dízelüzemű szgk. benzinüzemű szgk. 

(vmax=50 km/h) (vmax=50 km/h) 

Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 3.1. Zürich: UBA Berlin, BUWAL Bern, UBA Wien, 2010. 

folyamatos 
forgalom 
 

korlátozott 
forgalom 
 

akadozó 
forgalom 
 

folyamatos 
forgalom 
 

korlátozott 
forgalom 
 

akadozó 
forgalom 
 



BUDAPEST, POZSONYI ÚTI CSATORNA 
 főgyűjtő csatorna, több ezer ügyfél ellátását szolgálja 

 méretek: 2,1/1,4 m tojásszelvény, mélység: 8-10 m  

 építés éve: 1907 

 a boltozatban folyamatos 

hosszirányú repedés 

 felújítandó hossz: 565 m 

 belvárosi környezet: 

sűrűn lakott, jelentős üzleti 

tevékenység, helyenként 

nagy forgalmú területek 

Egy valós hazai példa szénlábnyom 
kalkulációja – helyszínbemutatás 

kitakarás nélküli technológia (SPR bélelés) 



tekercselés 

Egy valós hazai példa szénlábnyom 
kalkulációja – SPR technológia dióhéjban 

Eredmény: új teljes értékű béléscső a régi csőben 

   keret beállítása           injektálás 



Egy valós hazai példa szénlábnyom 
kalkulációja – szempontrendszer 

Szénlábnyom 
komponens 

Kitakarásos (nyílt árkos) 
eljárás 

Kitakarás nélküli eljárás 
(SPR) 

Beépített anyagok - előregyártott beton cső 
elemek 

- PVC profil 
- injektált cement 

Szállítás - építési anyagok 
- kitermelt föld (cső által 

elfoglalt hely) 

- építési anyagok 

Építési 
munkafolyamatok 

- átemelés 
- földmunkák (kitermelés, 

visszatömörítés 
- daruzás 

- átemelés 
- tisztítás 
- tekercselés 
- injektálás 
- daruzás 

Egyéb 
(utcai járműforgalom 
akadályozása) 

- 50%-os növekmény a 
forgalom CO2-
kibocsátásában 



Egy valós hazai példa szénlábnyom 
kalkulációja – eredmények 

-55% 



Egy valós hazai példa szénlábnyom 
kalkulációja – érzékenység (nyílt árkos) 



Egy valós hazai példa szénlábnyom 
kalkulációja – érzékenység (SPR) 



Egy valós hazai példa szénlábnyom 
kalkulációja – érzékenység (SPR) 



Köszönjük 
megtisztelő 
figyelmüket! 


