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1. BEVEZETÉS

1.1. A téma időszerűsége

Az intenzív energiafelhasználásból, szennyezőanyag-kibocsátásból adódó növekvő környezeti 

terhelés, klímaváltozás veszélye tudatosodik már a társadalomban.

A  fosszilis  energiahordozók  majd  kifogynak,  de  addig  is  a  szennyezettség,  a  kibocsátás 

csökkentése  –  hivatalosan  kinyilvánítottan  –  megerőltető  költségráfordítással  jár.  Ezt  a 

legtehetősebb államok is nehezen tudják állni. Így a veszély globális elháríthatósága kérdéses.

Újrahasznosítással  viszont  a  ráfordítás  többé-kevésbé  megtérül,  miközben  csökkenti  az 

újraelőállítási  energiaigényt  és a környezet  terhelését.  Az ilyen  környezetvédelem kevésbé 

költséges, az újrahasznosítás tehát nem hanyagolható el.

Az  energia-  valamint  hulladékgazdálkodásban  és  a  környezet  terhelésében  jelentős  az 

energiaigényben  is  kiemelkedő  építési  tevékenység  szerepe.  Az  építőipari  anyagok, 

szerkezetek tömege nagy, a beépített területek, térfogatok terjedelmesek. Új beruházás helyett 

ezért  inkább  az  épületek  rendeltetésszerű  továbbhasznosítását  kell  szorgalmazni.  Ha  ez 

lehetetlen, akkor bontás és az anyagok újrahasznosítása kívánatos.

Egyébként az épületállomány tönkremenetelével, bontásával folyamatosan nagy mennyiségű 

rom és  törmelék  keletkezik.  Magyarországon  az  évi  összes  szilárd  hulladék  mintegy  100 

millió tonna. Ebből jó néhány % a regisztrált építési hulladék, mely nagy tömegű és nehezen 

bontható  szét,  nehézkesen  szállítható  és  nem  kerül  díjfizetési  kötelezettség  miatt  sem 

hivatalosan, szelektálva elhelyezésre. Az illegális hulladéklerakás alig felbecsülhető tömege 

így jelentős környezeti károkat okoz. [50]

A  rendeltetésszerűen  nem  használt,  romos  épületek,  telepek  is  potenciális  hulladéknak 

számítanak, sőt, eleve nagy kiterjedésben terhelik a környezetet. Arányuk pontosan nehezen 

regisztrálható.  A tájékozódást szolgálja a különböző építmények,  szerkezetek létesítéséhez, 

majd  bontásához,  újraelőállításához  szükséges  energiamennyiségek  számbavétele, 

összehasonlítása.
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A  számok  markánsak:  a  hazai  100  millió  tonna  nagyságrendű  építési  anyag-tömeg 

előteremtése  ezermilliárdos  költségű,  ez  több 10 milliárd  KWh energiafelhasználással  jár, 

mérhetetlen szennyezés kíséretében. A rendeltetésszerű továbbhasznosítás vagy az anyagok 

újrahasznosítása mindennek visszaszorítását ígéri. [64]

1.2. Az Európai Unió irányelvei

Újszerű  eligazítást  nyújt  az  Európai  Unió  Parlamentje  és  Tanácsa  2002.  december  16-i 

Határozatában: (2002/91/EC 6. bekezdés). Ebben kiemeli,  hogy az Európai Közösségben a 

kommunális  szektor,  ezen belül az építés  40%-os arányban és tovább növekvő mértékben 

vesz részt az energiafelhasználásban. Az építési szektor szerepe itt nyilvánvalóan túlnyomó, 

nagy bányászati,  gyáripari  és szállítási  háttere,  valamint  jelentős szerkezeti  anyag tömegei 

miatt. A hazai statisztikák mindezt még alábecsülik.

Az EU fenti  Határozata  174. cikkelyében ugyanakkor  hangsúlyozza,  hogy az ipar máig  a 

fosszilis  anyagok  égetéséből  nyeri  az  energiát,  ezért  a  termékek  mennyiségével  a 

szennyezőhatás arányos. A termeléssel párhuzamosan folyik a jelentős CO2 kibocsájtás.

A környezetgazdálkodási probléma megoldása a Kyoto-i Egyezmény óta világos cél, nevezett 

EU Határozat  viszont  az  építési  szektor  szerepének  kiemelésével  gyakorlatban  konkrétan 

megvalósítható energia- és környezetgazdálkodási eredményeket jelez. [62]

Az építési szektor formában gazdag területe a vidék építészete, sajátosan a gazdasági 

épületek, építmények. A vidéki élet és a mezőgazdasági technológiák átfogó iparosítása nem 

szükségszerű,  a  jövőben  is  jelentős  a  természetes  funkciók  és  termelési  módok  szerepe, 

beleértve  a  természetes,  helyi  anyagokból,  erőforrásokból  létrehozott  épületeket.  A 

természetszerű  gazdálkodás  egésze  működtethető  kevés  fosszilis  energiafelhasználással  és 

minimális környezetterhelés mellett.

A mezőgazdasági építés és technológia tehát az a jelentős műszaki fejlesztési ágazat, ahol 

az  energiamegtakarítás  és  a  környezet  védelme  hathatós  mértékben  elsősorban 

megvalósítható. Ezért választottam ezt a területet disszertációm témájául, melyen belül 

az  építmények  újrahasznosíthatóságát  elemzését  végeztem  el,  ahol  különösen  nagy  a 

környezeti előny és az anyagi, energetikai megtakarítás lehetősége.

Újrahasznosításkor,  felújításkor  az  épületek  energetikai  mérlegének  javítására,  az  energia 

hosszabb távú megtakarítására minden esetben törekedni kell – ugyancsak a fenti Határozat 6. 

cikkelye szerint.
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1.3. Célkitűzés

Magyarországon  a  meglévő  épületek,  bontási  anyagok  újrahasznosítása  meglehetősen  kis 

arányú  a  fejlett  országok  példájával  összehasonlítva.  Ez  a  gyakorlat  messzemenően 

gazdaságtalan, energiapazarló és környezetterhelő.

Az  ország  nagyobb  részét  kitevő  mezőgazdasági  jellegű  területen  az  újrahasznosítási 

program érvényesítése, végrehajtása több szempontból könnyebb: 

• A gazdasági területek – védőtávolságokkal – lehatároltak, az épületek csoportosítottak 

(külön telepeken vannak).

• Az épületszerkezetek egyszerűek, tipizáltak könnyebben szelektálhatóak.

• Az  építőipari  előírások  szerinti  gyengébb  minőségű  bontási  anyagok  is 

hasznosíthatóak  egyszerűbb,  horizontális  mezőgazdasági  létesítmények,  töltések 

anyagaként.

• Az építési  anyagok  nagy  része  tartós,  természetes  környezetbe  illő,  ott  tovább  is 

könnyebben hasznosítható. [41, 43]

Mindezek és tapasztalataim alapján dolgozatomban  elérhető célként fogalmazom meg, 

hogy a magyar mezőgazdaság, vidék területén az építmények, anyagok újrahasznosítása 

közelítheti a legfejlettebb országok színvonalát, jelentős környezeti és gazdasági előnyök 

kíséretében. A hazai, alig néhány %-os újrahasznosítással szemben több fejlett országban 

50% körül tartanak, jelentős lemaradásról van tehát szó.

1.3.1. A meglévő gazdasági épületek optimális kihasználása

- Elsősorban  a  használaton  kívüli,  de  még  karbantartható,  felújítható  gazdasági 

épületek–  funkcionális  továbbhasznosíthatóságát  vizsgálom,  amely  a 

rendeltetésszerű  használatnak  folytatását  vagy  előnyös  módosítását  jelenti.  Ekkor 

gazdasági  előny  várható  –  korszerűsítéssel,  egyszerűsítéssel,  de  akár  kapacitás 

növeléssel, a minőségi előrelépéssel.

- Ha a funkcionális továbbhasznosítást az épület rossz állaga, vagy egyéb nem teszik 

lehetővé,  akkor  bontással  az  anyagok lehetőség szerinti  újrahasznosítása oldandó 

meg.  Ez  utóbbi  megoldás  újabban  gazdasági  és  környezeti  okokból  több  esetben 

célszerűbb.
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Mindennek  kimenetele  azonban  az  épületek,  körülmények  sokfélesége  miatt  változó 

gazdasági,  környezeti  eredménnyel  jár.  Célul tűzöm ki annak megállapítását,  hogy milyen 

mértékben  –  százalékos  arányban –  hasznosíthatóak  a  különböző  épületek,  építmények 

anyagai (melyek újrahasznosítása gazdaságosabb):

• építési idejük,
• szerkezeti rendszerük,
• anyaguk függvényében.
- Összehasonlítom a hagyományos, régi, természetes anyagú épületeket a modern ipari 

szerkezetű  létesítményekkel,  milyen  arányban  hasznosíthatóak  ezek  újra.  Milyen  a 

káros, környezetet terhelő hulladék aránya.

- Mérlegelem az optimális  újrafelhasználási  tevékenység nyomán elérhető  gazdasági, 

környezeti előnyöket, kiváltképp a várhatóan tetemes energiamegtakarítás mértékét. 

1.3.2. Új létesítmények előre tervezett újrahasznosítása

Kutatómunkám  eredményeképpen,  műszaki  fejlesztési,  tervezési tevékenységemmel  az 

energiatakarékos,  környezetkímélő  beruházások  megvalósulását  készítem  elő. 

Dolgozatomban  ismertetett  megvalósult  építmény  terveim a  gazdasági  feladat  teljesítése 

mellett, kutatási célomnak is megfelelve, a lehető legkevésbé terhelik a környezetet.

- Kimutatom azt, hogy a legegyszerűbb tároló építmények és a hagyományos külterjes, 

szabad  állattartás  létesítményei  ma  is  időszerűek,  korszerűen  üzemeltethetőek, 

miközben  leginkább  megfelelnek  a  környezetazonosság,  energiatakarékosság  és 

újrahasznosíthatóság elveinek.

- A gazdasági építészet és technológia nagyüzemi, ipari létesítmény állománya azonban 

nem  valósítható  meg  csupán  természetes,  hagyományos  konstrukciók  által.  A 

továbbiakban  a  legnagyobb  kapacitású  nagyipari  volumenű  tárház  rendszerek 

megvalósításánál céloztam  meg  a  környezeti,  újrahasznosítási  kívánalmak 

teljesítését.  100%-os  eredmény  itt  sem  érhető  el.  Kifejlesztett  tervezési 

módszeremmel viszont  várható  ennek közelítése,  az  építési  anyagok  viszonylagos 

tartóssága,  majd  előre  megtervezett  szelektálhatósága,  -  túlnyomó  részben  – 

újrahasznosíthatósága révén. Ehhez képest a ráfordított energia és végeredményben a 

keletkező hulladék mennyisége elenyésző.

Végül  kutatásom,  megvalósult  épületeim  tanulságai  szerint  egész  gazdasági  régiók 

fejlesztésére teszek javaslatot, a meglévő, újrahasznosítandó épületállomány tekintetében is:
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2. IRODALOM FELDOLGOZÁS

2.1. A fejlett országok gyakorlata

Az újrahasznosítás jelentőségét a fejlett országokban egybehangzóan hangsúlyozzák.

Olaszországban a  gazdasági  épületek,  de  általában  az  egész  vidéki  épületállomány 

hasznosításában  a  szakirodalom  és  gyakorlat  figyelemre  méltó  példákat  mutat  fel.  A 

legfejlettebb  ipari  államok  között  számon  tartott  Olaszország  klimatikus  előnyével  és 

történelmi  hátterével  a  többi  ipari  nagyhatalmat  is  felülmúló  hagyományos  gazdálkodási 

rendszerrel és épületállománnyal rendelkezik. [27-29, 31] Ez a műemlékekben gazdag, de a 

modern  építészetben  és  ipari,  mezőgazdasági  fejlesztésben is  kiemelkedő,  tőkeerős  ország 

tesz  éppen  nagy  erőfeszítéseket  értékeinek  megőrzése  érdekében.  [33,  35-37] 

Világviszonylatban  figyelemre  méltó  energiatakarékossági,  egyben  környezetkímélő 

tevékenysége,  melyet  hatalmas  régi  épületállományának  rekonstrukciójával, 

újrahasznosításával fejt ki. A diagramm szerint túlnyomó arányban hasznosítják a meglévő 

épületeket  (1.  ábra).  [27]  Ez  az  újrahasznosítási  arány  különösen  nagy  a  mezőgazdaság 

területén (2. ábra). 

Az olaszországi  példa után a jóval kevésbé tőkeerős magyar  mezőgazdaságban különösen 
fontos az épület- és teleprekonstrukciók, valamint újrahasznosítás végrehajtása, a megfelelő 
beruházásokkal, energiafelhasználással és a környezet terhelésével takarékoskodva.
Olaszországban  a  hagyományos  termelési  célú  épületek  nagy  részét  kihasználják.  A 

takarékosságnak  ez  a  példája  különösen  a  termelő  gazdaságban  jelentős,  ahol  mintegy 

háromnegyed részben használják a meglévő hagyományos épületeket [1. ábra]. Ezek között is 

figyelemre méltó módon az intenzív állattartásban még nagyobb ez az arány: 76%, valamint 

ehhez hozzáadódik még 14%-kal a részben kihasznált istállók aránya.
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A meglévő épületek kihasználtsága Olaszországban [27]
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Új és meglévő épületek aránya [27]
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Mindebből nyilvánvaló, hogy a fejlett ipari országban is igyekeznek hasznosítani a meglévő 

értékeket,  még  a  modern  intenzív  mezőgazdasági  termelésben  is,  nem  feledve  a  ma  is 

időszerű hagyományos gazdálkodást sem.

Az 1. ábrán láthatóan a gabonaipar csak közel fele részben használja hagyományos épületeit 
(tárolóit,  feldolgozóit),  mert  ez speciális,  inkább ipari  jellegű terület.  Ez jelen disszertáció 
témáján  már  nagyrészt  kívül  esik,  és  kevésbé  érvényesek  az  újrahasznosítás 
gazdaságosságára,  egyszerűségére  vonatkozó  megállapítások,  mint  általában  a 
mezőgazdaságban.

Az összegző,  2.  ábra  szerint  a  hagyományos  (köztük  „történelmi”)  épületek  mellett  csak 

13,4%-ban  használnak  új  létesítményeket  a  mezőgazdaság  területén.  Az  ipari  jellegű 

épületeknél  ugyan  19,6% ez  az  arány,  de  mindebből  egyértelmű,  hogy Olaszországban a 

hagyományos gazdasági épületállomány legalább négyötöd részét használják. 

Az  újabb  intenzív  technológiák  adaptálása  valószínűvé  teszi  a  jövőbeni  technológiai 

változtatások  befogadhatóságát  is,  tehát  a  további  újrahasznosíthatóságot  is.  E  helyett  a 

tömeges  új  beruházás  gazdaságtalan,  energia  és  anyagpazarló  lenne,  tekintve  a  meglévő 

épületállomány  jelentős  (82,4%-os)  arányát,  melynek  19%-a  üresen  áll,  valamilyen 

hasznosításra várva.

Újrahasznosítás, funkcionális változtatással

A XX. század második felében épült ma is újrahasználható tágas ipari jellegű mezőgazdasági 

csarnokok alkalmasak  az  igény szerinti  rekonstrukcióra,  azaz  a  technológiai  sőt  ágazatok 

közötti változtatásra is. A nagy fesztáv nem áll útjába az olasz példa szerinti szarvasmarha 

istállóknak  sertéshízlalásra  való  átalakítására.  [28]  A  vizsgálatot  hat,  eredetileg 

szarvasmarhatelepből  alakított,  különböző  technológiájú  sertéstelepen  végezték.  Továbbá 

három fő jellemző szarvasmarhatartási technológiát vizsgáltak, ezeket épületekkel együtt át 

tudták alakítani sertéstartási alternatívákra – az 1. táblázatban és a 3-5. ábrán rendszerezve 

kilencféleképpen:
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Különböző állattartási technológiák rekonstrukciója
1. táblázat

Eredeti funkció Típus
Újrahasznosítás – Sertéshízlalás

Az állatok 
elhelyezése

Etetési
rendszer

Trágya-
eltávolítás

Relatív kihasználtság 
férőhely (%)

Hízómarha-tartás
A1 Eredeti réspadló 

(rács)
Ad libitum 
száraz

Meglévő
Trágyacsatorna

600
(83,3)

A2 Tömör padlón
Külső trágyacsatornával

Adagolt
Nedves

(fix) duzzasztásos 
trágyacsatorna

720
(100)

Kötött tehéntartás

B1 Tömör padlón
Belső trágyatérrel

Adagolt
Nedves

Duzzasztásos
Trágyacsatorna

B2 Réspadlón, alatta
Elvezető csövekkel

Ad libitum 
Nedves – rövid jászollal

Trágyaelvezetés 
„drén”-csövekkel

B3 Lejtős padlón
Almozással

Ad libitum
Száraz

Mechanikus
Kaparószalaggal

988
(100)

Zárt kötetlen 
pihenőboxos 
tehéntartás

C1 Réspadlón, alatta 
Elvezető csövekkel

Ad libitum
Rövid jászollal

Trágyaeltávolítás
„drén”-csövekkel

1020
(100)

C2 Tömör padlón
Belső trágyatérrel

Adagolt
Nedves

Duzzasztásos 
Trágyacsatorna

988
(96,8)

C3 Állandó (traktorral 
beszállított) „mély”-almon

Ad libitum
Száraz

A ciklus végén traktoros 
trágya-eltávolítása

600
(59,7)

C4 Hetenként cserélt 
almon

Ad libitum
Száraz

Hetenkénti traktoros 
eltávolítás

452
(44,3)
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3. ábra 

Hízómarha istálló sertésistállóvá alakítása (2 alternatíva „A1”, „A2”) [28]

4. ábra

Tehénistálló sertésistállóvá alakítása (3 alternatíva „B1” - „B3”) [28]
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5. ábra

Tehénistálló sertésistállóvá alakítása (4 alternatíva „C1” – „C4”) [28]
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6. ábra
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A mérési adatok szerint az átalakított – kilencféle típusú épület, illetve technológiai megoldás 
üzemeltetése  közben  nem  tapasztaltak  jelentős  eltérést  a  fajlagos  energia-  és 
takarmányfelhasználás és egyéb üzemelési ráfordítás tekintetében. (3-5. ábra)
Az  építési,  szerkezeti  munkák,  a  tervezés,  beruházás  szerepét  viszont  a  költségadatok 
markánsan  mutatják  (6.  ábra):  háromszoros  a  különbség  a  legolcsóbb  és  a  legdrágább 
megoldás között. 
Nem szabad tehát túlzottan drága, beépített technológiai változtatást alkalmazni. A diagram 
szerint,  míg  a  hízómarha  tartás  rekonstrukciója  a  legolcsóbb  módon  megoldható,  lagúnás 
trágyacsatorna létesítésével a rekonstrukció a legdrágábbá válik.
A ráfordítások energiatartalmát a szerzők nem közölték, de a felújítások építő- és fémipari – 
mesterséges  – anyagfelhasználásból  adódik,  hogy a költségek mögött  arányosan előállítási 
energiamennyiségek húzódnak. Továbbá, évtizedek után, arányos mennyiségben szintén csak 
újabb energiaráfordítással kezelhető törmelék és hulladékmennyiségek keletkeznek. A nagy 
költség-különbségek mindezt jó közelítéssel kifejezik.

Nagy-Britanniában a hagyományos épületek általában megbecsülést, védelmet élveznek, de 

számon  tartanak  műemlék  jellegű  gazdasági  épületállományt  is,  ennek  újrahasznosítása 

fokozott gonddal történhet csak. A vidékre kiáramló városi lakosság spontán tevékenységétől 

is védeni kell ezeket a hagyományos épületeket és gazdaságokat. [32]

Kiemelt terület a Peak District Nemzeti Park, mely természetes, helyi anyagokból létrehozott 
épületekkel,  kőkerítésekkel.  Itt  a megfelelően tovább nem hasznosítható épületeket  inkább 
lebontják, a mezőgazdaság, erdőgazdaság épületfenntartása javára, ami a diverzitást szolgálja. 
A kiemelt  körzetekben az épület-felújítást,  újrahasznosítást  szigorú szabályok szerint  lehet 
végrehajtani,  a  különböző  vidékek  hagyományos  megoldásaihoz  igazodva,  beleértve  az 
építészeti és dekorációs részleteket, és a belső funkciót is.
A magas szinten iparosított, urbanizált Nagy Britanniában a hagyományos értékek védelme 
továbbá sajátos jelentőségű. A nyomasztó ipari nagyvárosi környezetben Manchester, Leeds, 
Sheffield között elhelyezkedő természetvédelmi terület a Peak District Nemzeti Park. Az itt 
lévő mezőgazdasági, védendő épületek fenntartását megfelelő új funkcióval lehet legjobban 
biztosítani.  Nagyszámú  esettanulmány  előzte  meg  az  újrahasznosítási  programok 
végrehajtását.  A  funkciót  vesztett  épületek  tönkremenetelre  vannak  ítélve.  Ezért  az 
újrahasznosítás  területét  kiterjesztik  a  mezőgazdasági  hasznosításon  kívül  is.  Így,  ha  a 
fennmaradáshoz kell, megjelenik az új lakó, vagy akár könnyűipari funkció is. A brit nemzeti 
programban többoldalú a célkitűzés:

• A környezetbe  illő  és  ott  jól  funkcionáló  mezőgazdasági  jellegű  épületek  tovább-
hasznosítása  gazdasági  érdek.  E  mellett  egyéni  célok  megvalósítása  a  környezet 
rovására nem történhet, különösen a kiemelt tájegységekben.

• A mezőgazdasági jellegű települések egységes megjelenése, integritása is megőrzendő 
az új funkciók megjelenése mellett, különösen kiemelve a (hely)történeti jelentőségű 
épületcsoportokat és mezőgazdasági hagyományokat is. Eközben a két végletet kerülni 
kell:

- A  menthetetlen  tönkrement  épületeket  már  nem  szabad  önkényesen 
rekonstruálni.

- Az új bővítményekben pedig nem dominálhat a hagyományostól elütő forma 
és anyaghasználat. [32]
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Végülis az újak mellett a tájba illő és hasznosítható meglévő, nem műemlék jellegű épületeket 

is széles körben megbecsülik Nagy-Britanniában.

Japán példátlan műszaki fejlődése a legújabb korra tehető, így Olaszországhoz képest kisebb 

hagyományos  épületállománnyal  rendelkezik.  A  mezőgazdaságban  is  több  új  funkciót  és 

épületformát  kell  bevezessenek.  Itt  olyan  esztétikai  problémák  merülnek  fel,  mint  az  új 

épületek  környezetbe  illesztése,  az  újabb,  mesterséges  építészeit  anyagok  és  formák 

harmonizálása a meglévőkkel. 

Ez a probléma a mezőgazdasági és a vidéki ipari jellegű épületek esetében világszerte fennáll. 
Az esztétikai feladatokra kisebb súlyt fektetnek, mint a településeken és főként a városokban, 
pedig  a  vidék  természetes,  harmonikus  megjelenése  inkább  még  nagyobb  figyelmet 
érdemelne, mert ettől hosszútávú társadalmi, gazdasági előny várható.
Ezért  is  kedvezőbb  az  energiatakarékosság  mellett  a  meglévő,  hagyományos  épületek, 
anyagok hasznosítása. Ahol ez a potenciális előny kevésbé adott, ott nehezebb a környezet 
harmóniájának, egyensúlyának megtartása és végül a zöld felületek megóvása. 
Nem véletlen,  hogy Japánban már évekkel ezelőtt  hangsúlyozták a számítógépes építészeti 
tervezés előnyét  a mezőgazdasági  létesítmények területén is.  Gépi vizuális  megjelenítéssel 
nagyszámú  kombináció  elemzésével  megkönnyítik  a  szokatlan  modern  formák 
megválasztását,  beleillesztését  a  természetes,  hagyományos  anyagú  és  megjelenésű 
környezetbe.

Az Amerikai Egyesült Államok évszázada a technikai növekedés élén áll: Mindez idő óta a 

nagyvárosi, ipari körzetek kivételével elterjedt, a környezetbe illő természetes, tartós anyagok 

megjelenítése  –  kiemelkedően  Frank  Loyd  Wright  építész  munkásságában.  Az  időszerű 

kettőség egész Észak Amerikában jellemző: a magas színvonalú technika, és főként vidéken a 

hagyományos, természetes anyagok, energiák [71] hasznosítása. Ez utóbbinak Kanadában is 

tág  tere  van.  [6]  az  épületek  környezetben  való  megfelelő  elhelyezése,  tájolása  mind 

hozzájárul  a  hosszú  távú  fenntarthatósághoz,  további  hasznosításhoz,  mely  végül  a 

szelektálhatóságban, újrahasznosíthatóságban teljesedik. [59, 65, 68, 80]

Spanyolországban a  Madridi  Műszaki  Egyetem vizsgálatai  szerint  sem elhanyagolható  a 

vizuális  megjelenés.  [45]  A  hagyományos  építmények,  természetbe  illő  formájukkal, 

anyagaikkal  megszokott  módon  beleillenek  a  környezetbe.  Ilyen  tekintetben  sincs  tehát 

akadálya további használatuknak. Az esztétikai problémát inkább a természetes tájba nem illő, 

merev  mértani  formájú  és  mesterséges,  idegen  anyagú  modern  konstrukciók  elterjedése 
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okozza.  Ezzel  felborul  a  természetes  táj  és  hagyományos  épületek  összhangja.  Markáns 

kontraszthatás lép fel.

A  Madrid-i  kutatói  elemzések  szerint  a  természetet  tiszteletben  tartó,  körültekintő 
érzékenységgel kezelhető a kontraszt. Illeszthető a tájba újszerű, feltűnő, ellentétet kifejező 
forma. Ez nehéz, de megoldható tervezői feladat.
A természetes  táj  mesterséges  elemekkel  való  túlzott  elhalmozása  azonban  gazdasági,  de 
megjelenési tekintetben sem eredményez fenntartható rendszert. [49]
A spanyol témafelvetés nem véletlen. Portugáliával együtt az Ibériai félsziget a mediterrán 
klímához  képest  is  igen  meleg,  ezért  a  hőcsillapító,  nehéz  természetes  kő-anyagú  házak, 
istállók képezik a történelmi és hagyományos épületállományt.
Az  ettől  éles  kontrasztként  eltérő  modern,  jórészt  könnyű  szerkezetek  nem  képesek  a 
hőcsillapításra  (inkább csak  a  hideg elleni  hőszigetelésre).  Ezért  a  nagy meleg  ellen  csak 
túlzottan nagy energiaigényű klimatizálással lehet védekezni, tovább növelve a szennyezés, 
kibocsájtás mértékét. Az Európai Unió 2002/92. sz. direktíváiban kiáll mindez ellen. [69, 72]
A  megjelenésében  a  kontraszthatás  színvonalas  tervezéssel  kezelhető,  de  az  egyébként 
megfelelő  hagyományos  épületek  tömeges  felváltása,  „modern”  könnyűszerkezetes 
rendszerre, gazdasági és környezeti tekintetben kockázatos:

- jelentős az előállítási és klimatizálási, üzemelési energiaigény,
- a könnyűszerkezetek élettartama rövidebb,
- környezetidegen anyagaik gyorsan hulladékká válnak, de hosszan terhelik és 

súlyosan veszélyeztethetik a környezetet (nehézfémek, szintetikus anyagok).
A  gyorsan  elhasználódó  könnyű  szerkezetű  épületek  megjelenése  rövid  évtizedek  alatt 

mindenképpen  hátrányossá  válik.  Gyors  újjáépítés  a  mezőgazdasági területeken  nem 

finanszírozható.  Ezért  itt  az  esztétikai  megfelelőség  is  inkább  a  hagyományos  tartós 

építményeknél  biztosítható  hosszabb  távon,  célszerű  további  használatukat,  illetve 

újrahasznosításukat szorgalmazva. [60]

Hollandia – Wageningen – az előző nagy országok mellett kiemelten ápolja a környezettel 

való összhangot, annak fenntarthatóságát, [81] példamutató módszerességgel végzi az építési 

anyagok újrahasznosítását [21].

Németország, élenjáró iparosítása mellett, hagyományos állattartó építményei sorában éppen 

a  legősibb  példákat  is  fel  tudja  mutatni,  a  kevésbé  fejlett  országok  számára  is,  hogy  a 

technológiai fejlesztés mellett hogyan lehet megtartani a hagyományos [15, 17], természetes 

konstrukciókat. [14]

A 7-9 és a 11. ábrákból jól látható, hogy az extenzív sertéstartás minden funkciójának jól 

megfelelnek  a  hosszas  tapasztalatok  árán,  hagyományosan  kialakult  építmények.  Az ilyen 

természethű, környezetazonos megoldások követése változatlanul időszerű a kortárs kutatók 
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és  tervezők  fejlesztő  tevékenységében.  Ezek  a  megoldások  a  távoli  jövőre  nézve  is 

fenntarthatóak.  Saját  munkámban  megvalósult,  környezetbe  illő  tároló  és  állattartó 

építményeim értékeléséhez,  gyakorlati  megfelelőségük mellett,  a német példák megbízható 

támpontul szolgálnak.

Amennyiben  az  állatok  biológiai  és  hely-igénye  nem  változik,  a  funkcionális  tovább-

hasznosíthatóság a  jövőben  is  adott  lesz.  A  helyszínen  könnyen  alakítható  természetes 

anyagú épületekben nem kizárt különféle újszerű technológiákat is képesek befogadni.

Kisebb  magángazdaságokban  különösen  kézenfekvő  az  egyszerű,  helyi  erőforrásokból, 
anyagokból kivitelezhető, fenntartható, karbantartható építmények használata. A nagyüzemi 
méretek  megvalósításának  sincs  akadálya,  ahogy  a  9-10  ábrákon  látható.  A  szalmatetős 
állatpihenők sorolhatóak a hosszabbítható etetőút mentén, ahol az etetés és trágyaeltávolítás 
mobilizáltan, de magasabb szinten gépesíthető. 
A  nagyüzemi  fejlődés  nem  jelenti  egyben  a  természetes  tartásmód  és  környezet 

tagadását. [14] A mezőgazdaság, az élelmiszeralapanyag-előállítás célját tekintve követeli is 

a természetes tartalmat és tisztaságot. 

Ennek éppen a szóban forgó természetes, konstrukciók felelnek meg – a következők szerint:

- következetesen  természetazonos  az  állatok  számára  is  igényelt,  megszokott, 
helyi anyagok alkalmazása,

- a környezet és az anyagok átalakítása, szállítása minimális, ezért a felhasznált 
energia és az ezt követő szennyezés mennyisége csekély,

- az  anyagok  szinte  100%-ban  tartósak,  újrahasznosíthatóak  vagy 
visszaforgathatóak.

A  német  példák  funkciójuk  és  anyagfelhasználásuk  tekintetében  is  következetesen 

hasonlítanak  hazai  hagyományos  és  mai  természetszerű  istállómegoldásainkhoz.  Saját,  – 

részben  megvalósult  –  modellterveimben  is  ugyanilyen  környezetazonos  anyagokat 

alkalmaztam:

- kő alap,
- agyag padló,
- földből készült fal, [20, 25]
- kevéssé megmunkált fa váz, burkolat,
- nád vagy szalma fedés.
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7. ábra 8. ábra

Hagyományos sertésól [14] Egyszerű deszka-ól [14]
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              9. ábra  „Szalmaboglya” szerfás sertésistállók [14]
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                10. ábra Elletőól szalmabála fallal [14]
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2.2. A hazai újrahasznosítható gazdasági épületállomány összegzése

A hazai  kutatások és  publikációk  [1,2],  statisztikák  alapján összegezhető,  jellemezhető  az 

egész ország nagyüzemi  mezőgazdasági  épületállománya  és annak állaga.  [8,  9,  12] Ezek 

alapján jó közelítéssel lehet a hasznosítható országos  épületvolument és anyagmennyiséget 

számolni, becsülni. Az egyes típusépületek alapterülete, térfogata, tömege adott, mérhető. A 

statisztikából nyert  számuk ismeretében tehát az országos összes épülettömeg nagyságát is 

lehet  kalkulálni.  Az  eredményül  kapott  anyag  és  energiaértékek  nagyságrendje 

figyelemreméltó, alátámasztja a téma fontosságát és a további vizsgálatok, majd a gyakorlati 

végrehajtás szükségességének nyilvánvalóságához.

A  meglévő  épületek,  vagy  avulásuk  után  bontási  anyagaik,  jelentős  tartalékot,  komoly 
gazdasági erőforrást jelentenek egyéb műszaki ágazatokkal együtt a mezőgazdaság számára 
[61], a legnagyobb érték, a termőföld után
(Második  legnagyobb  erőforrás  a  produktív  állatállomány,  vele  együtt  hasonlóan nagy az 
istállók, építmények értéke.)

A kisüzemi, háztáji gazdaságok szétszórt és heterogén szerkezete – 1990 után – igen nehezen 

kimutatható,  egyedi  figyelmet  érdemel,  de  a  nagy  összegzésben  nagyságrendi  kisebbsége 

miatt nem befolyásoló tényező. [23, 40, 42, 46]

A legjelentősebb épületállományt a szarvasmarhatartás foglalja le, állatonként 3,6 – 8,0 m2 

beépített alapterülettel, ami országosan 10 millió m2 nagyságrendű istállóterületet jelent. [1-3]

A Magyar Statisztikai Évkönyvek szerint az állatállomány 1985 óta folyamatosan csökkent. 

1985-ben 1 973 000 szarvasmarhát,  ezen belül 710 000 tehenet tartottak.  A 90-es években 

ezzel sok telep ki is ürült. [40] A kétezres évekre a szarvasmarha-állomány 900 000 alá, a 

felénél is lejjebb zsugorodott. A tehénállomány ebből 400 000 db körüli. [61]

A mennyiségi  fogyást,  a  telepek  aprózódását  sajnálatosan  a  hozamok,  a  jövedelmezőség 
csökkenése és a minőség romlása is követte – az önköltség növekedés mellett.  A kevésbé 
gazdaságos, korszerűtlen üzemelés [53], tékozlást és szükségtelen környezetterhelést is jelent.
A  környezet  védelme  érdekében  sem  hagyható  figyelmen  kívül  a  használatból  kieső 
épületállomány  vagy  annak  potenciálisan  hulladék-jellegű  bontott  anyaga.  Mindezt 
felhasználva viszont új beruházási megtakarítások [61] révén az egész ágazat gazdaságossága 
javul.  A  beruházási  költségeket  –  újrahasznosítással,  indokolt  kompromisszumokkal  is  – 
mérsékelni kell.
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A vizsgált  1950-75 évek közti  időszakban épült  istállók számát az Agrárgazdasági Kutató 

Intézet  (1982)  adatai  mutatják  [9].  A  szarvasmarha  ágazatban  csak  a  termelői  állományi 

férőhelyet figyelembe véve (az ellető, borjúnevelő járulékos, nem férőhely növelő): 6 170 + 

2 580 + 5 668 = 14 418 istálló épült. (2. táblázat) 

Ebben az időszakban az MTA-MÉM Agrár-Műszaki Bizottság anyaga [12] mellékletei szerint 

is leggyakoribb a 108 férőhelyes istálló építése. Az adott nagyüzemi szektorban igen kevés a 

100 férőhely alatti, viszont a tömbösítés miatt – a 3 x 7,5 m széles lapostetős BVM épületváz 

elterjedése  folytán  növekedett  a  200  férőhely  körüli  tehénistállók  száma.  Igen  szerény 

becsléssel tehát: 108 x 14 418 = 1 558 000 a vizsgált időszakban – 1975-ig épített istállókban 

tartott szarvasmarha létszám.

Ez az összes akkor létező létszám 78,9%-a. A 2. táblázat szerint 1950 előtti összes meglévő 

istálló száma nagyságrenddel kisebb, mint aztán az 1975-ig építetteké. Ezután az építési ütem 

még inkább visszaesett.

A viszonylag  kisszámú épület,  ami  az  utóbbi  három évtizedben  létesült,  egyrészt  még  jó 

állaga és korszerű funkcionalitása révén többnyire  még nem tartozik az újrahasznosítandó 

kategóriába.  Az 1950-75 közötti  időszak  előtti  és  utáni  istállók  száma összesen  2 290.  A 

közbülső időszakban tehát 14 418 – 2 290 = 12 129 istálló épült, legalább 12 129 x 108 = 

1 328 000 lefedett  férőhellyel.  Ez az egész tehát,  hízó-  és  növendékmarha  istállóállomány 

67,3%-a, azaz kétharmada. (2. táblázat)

A  sertéstartásban,  a második  legnagyobb  ágazatban  az  épületek  száma megközelíti  a 

szarvasmarháét, de kisebb tömegű építményekről van szó, ezért – a nagyüzemi szektorban – 

durván fele akkorára becsülhető a sertéstartás épületállománya.

A 2. táblázat szerint a sertéstartási épületek korcsoport megoszlása hasonló a fent részletezett 

szarvasmarha  ágazatéhoz,  sőt  még  inkább  kidomborodik  az  1951-75  közötti  időszak 

teljesítménye. (3. táblázat)

A szarvasmarhatartó épületek mellett vizsgálataim kevésbé irányultak a sertésistállókra, mert 
az állatok mintegy fele a kistermelők tulajdonában volt heterogén építménymegoldásokban. 
[13]
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Szarvasmarhatartó épületek építési idő szerinti megoszlása
2. táblázat

Az épület

megnevezése

Mérték-

egység

Az építési éve
1940 

előtt

1941-195

0

1951-196

0

1961-196

5

1966-197

0

1971-197

5

1976-197

7

1978 

évben
Összesen

Tehénistálló db

%

450

7,3

106

1,7

1509

24,4

1226

19,9

1703

27,6

904

14,7

185

3,0

87

1,4

6170

100,0
Borjúnevelő db

%

76

2,6

41

1,4

344

11,7

879

30,0

1054

35,9

436

14,9

65

2,2

37

1,3

2932

100,0
Ellető db

%

63

5,7

19

1,7

157

14,3

144

13,2

291

26,5

318

29,0

64

5,8

42

3,8

1098

100,0
Hízómarha db

%

331

12,8

85

3,3

689

26,7

618

24,0

419

16,2

327

12,7

83

3,2

28

1,1

2580

100,0
Növendékmarha istálló db

%

584

10,3

147

2,6

1460

25,8

1893

33,4

942

16,6

438

7,7

128

2,3

76

1,3

5668

100,0
Forrás: a MÉM általános mezőgazdasági épületfelmérése (1978. XII. 31.) alapján
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Sertéstartási épületek korcsoport szerinti megoszlása
3. táblázat

Az épület

megnevezése

Mérték-

egység

Az építési éve
1940 

előtt

1941-195

0

1951-196

0

1961-196

5

1966-197

0

1971-197

5

1976-197

7

1978 

évben
Összesen

Sertésfiaztató db

%

111

2,9

46

1,2

716

18,4

1320

34,0

891

23,0

722

18,6

50

1,3

24

0,6

3880

100,0
Sertéshízlaló db

%

156

3,2

73

1,5

784

15,8

1616

32,5

1104

22,2

1084

21,8

100

2,0

51

1,0

4968

100,0
Egyéb  sertésszállás 

(kan-,  koca-, 

süldőszállás,  vemhesítő 

stb.)

db

%

175

5,1

80

2,3

617

17,8

917

26,5

680

19,6

781

22,6

122

3,5

89

2,6

3461

100,0

Forrás: a MÉM általános mezőgazdasági épületfelmérése (1978. XII. 31.) alapján
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Baromfitartási épületek kormegoszlása
4. táblázat

Az épület

megnevezése

Mérték-

egység

Az építési éve
1940 

előtt

1941-195

0

1951-196

0

1961-196

5

1966-197

0

1971-197

5

1976-197

7

1978 

évben
Összesen

Baromfi törzsól db

%

18

4,2

30

6,9

100

23,0

98

22,6

74

17,0

66

15,2

32

7,4

16

3,7

434

100,0
Tojóház db

%

32

2,4

70

5,3

133

10,1

261

19,8

327

24,7

229

17,3

199

15,1

70

5,3

1321

100,0
Baromfinevelő db

%

93

5,3

64

3,7

336

19,2

531

30,4

364

20,8

266

15,2

70

4,0

24

1,4

1748

100,0
Libatartási épületek db

%

2

0,2

13

3,4

49

12,6

67

17,2

88

22,6

85

21,9

62

15,9

23

5,9

389

100,0
Kacsatartási épületek db

%

3

2,3

7

5,4

17

13,1

15

11,5

50

38,5

27

20,8

8

6,1

3

2,3

130

100,0
Forrás: a MÉM általános mezőgazdasági épületfelmérése (1978. XII. 31.) alapján
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A  nagyüzemi  baromfitartásnál is  hasonlóak  az  arányok,  ugyan  1977-ig  még  nem 

meredeken esik vissza a beruházás, de az összes épületvolumen a fenti fő ágazatokhoz képest 

nagyságrenddel kisebb. (4. táblázat)

A  többi,  ritkábban  előforduló  háziállat  különféle  istállói  kevésbé  módszeresen 

tanulmányozhatóak, kisebb számuk miatt az eredmények jelentősége is csekély volna. [5, 41]

Nagyobb állományával a juhtartás emelkedik ki, de olyan szerény, bár tartós épületigénnyel, 

amely  más  célra  alig  használható.  Más  célú  épület  esetében  a  juh  elhelyezés  az 

újrahasznosítás utolsó fázisa lehet.

A szakirodalom alapján is, tanulmányaim során  kiemelten foglalkoztam az 1950-75 évek 

közötti  időszakkal,  ezen  belül  nagyrészt  a  szarvasmarha  ágazattal.  Az  általam  vizsgált 

működő telepek épületeinek nagy része is ebben a korszakban létesült.  Mindezek egységes 

típus szerkezetei megkönnyítették a mérések és vizsgálatok rendszerezését és az eredmények 

érvényességének kiszélesítését.

A nyolcvanas  évekre  tehát  már  lezajlottak  a  tömeges  mezőgazdasági  építési  beruházások. 

Ekkor, igen helyesen, a beruházáskímélő felújítást, majd rekonstrukciót szorgalmazták. [12, 

19] E két utóbbi fogalom között lényeges a különbség:

- A  felújítás „az elhasználódott létesítmények helyreállítása”, a technikai megoldások 

korszerűkre való cseréjével, az eredeti tartásmódot lényegében meghagyva.

- A  rekonstrukció az  elhasználódó  létesítményeket  részlegesen  felhasználva  az  új 

telepek  színvonalát  közelíti,  és  általában  kapacitásnöveléssel  is  jár,  de  lényeges  a 

tartástechnológia megváltoztatása.[12, 18]

A 90-es  évek  körül  inkább  a  színszerű  könnyű  szerkezetek  terjedtek,  [12-61]  bár  kisebb 

számban, majdan kisebb tömegű újrahasznosítható anyagmennyiséget eredményezve.

A statisztika eltúlozza az egyébként jórészt a megelőző évtizedekben létesített,  akkor még 
újszerű  épületek  „korszerűtlenségét”  (5.  táblázat).  A  létesítmények  egészének 
felújítandóságáról van itt szó, elsősorban a gyorsan avuló technológia váltása céljából. Az 50-
es,  70-es évek kellő  fesztávú,  tágas csarnokai  nagy valószínűséggel  befogadják a változó, 
újabb technológiákat, jelentős épületszerkezeti változtatás nélkül.
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Állattartási létesítmények %-os megoszlása korszerűség alapján

MTA Agrárgazdasági és Szövetkezetelméleti Bizottság tanulmánya (1986) szerint

5. táblázat

Létesítmények Korszerű Rövid időn belül 

elavul
Korszerűtlen

Tehéntartási 15-20 35-40 40-50
Hízómarha 4-5 5-10 85-90
Sertéstartás 8-10 50-55 35-40

Baromfitartás 10-15 75-80 8-10
Juhtartás 15-20 5-6 74-80

Eszerint tehát az állattartási épületek csupán 4-20%-a volt korszerűnek mondható, így 80-96% 

felújításra már akkor is előirányozható volt. Ezt, mint ismeretes, csak kisebb részben hajtották 

végre, mert különösen a 90-es évektől még az átalakítás jellegű beruházások is lelassultak. 

Jóllehet  a  táblázat  utolsó  oszlopa  szerint  a  baromfi  épületek  kivételével,  az  istállók  nagy 

részét  már  két  évtizeddel  ezelőtt  is  korszerűtlennek  tartották,  ez  nem  az  épületszerkezet 

alkalmatlanságát jelentette, hanem csak a technológia, a burkolatok, szigetelések avulását.

Azóta  ezek  az  istállók  nagy  arányban  megüresedtek,  és  még  mindig  számottevő 

épületállomány  áll  így  rendelkezésre  újrahasznosítási  célokra.  A  volumen  millió  m2 

nagyságrendű,  ez  nemzetgazdasági  szinten  is  figyelemreméltó.  Ezért  a  mai  állag  szerinti 

újrahasznosíthatósági arányok, előnyök megállapítása nagy jelentőségű.

A szarvasmarhaágazat lehetőségei

Az  MTA-MÉM  Agrár-Műszaki  Bizottsága  már  1986-ban  kiemeli  a  húshasznú 

szarvasmarhatartás céljára történő újrahasznosítás kézenfekvőségét, egyszerűségét:

- Hízómarha-tartási  funkcióra  különösen  gazdaságosan,  akár  egyszerűsítéssel 
vehető igénybe a meglévő épületállomány,

- az  építmény-  és  eszköztakarékos  tartási  módok  általánossá  tételével  a 
tömegtakarmányok,  a  természetes  gyepek,  a  melléktermékek  széleskörű 
hasznosítása  és  ezáltal  az  abrakfelhasználás  jelentős  visszaszorítása  esetén 
többoldalú gazdasági, környezeti előny. 
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A hízómarhatartás példájára a tehenészetekben a kötetlen tartásmód bevezetésével hajtottak 

végre  célszerű  rekonstrukciót.  1970-ig  csaknem  teljes  egészében  a  kötött  tartás  volt 

jellemző, kis részben azonban ma is megmaradt a létjogosultsága. Az épületállomány csekély 

korszerűsítéssel, karbantartással mindkét célra megfelelő.

1986 után az új beruházásokkal együtt az ilyen rekonstrukció is lelassult a 90-es évekre, majd 

az ezredforduló környékén.

Az  állatállomány  csökkenésével  a  korábbiakhoz  képest  kevés  beruházás  költségét  is 
igyekeztek  mérsékelni.  Ezért  is  terjedtek  az  utóbbi  évtizedekben  az  egyszerűbb  szinszerű 
épületek és az egyre könnyebb szerkezetek. Ezen, utóbbi két évtized építményei viszont még 
nem  értek  meg  az  újrahasznosításra.  Kisebb  számuk  és  a  privatizáció  nyomán  kialakult 
sokféleségük miatt vizsgálataimat inkább a sokkal jelentősebb és rendszerezhetőbb 50-es, 60-
as,  70-es évek épületállományára  koncentráltam.  Ezek között  foglalkoztam a ma is  létező 
könnyű szerkezettípusokkal.

A  80-as,  90-es,  de  különösen  a  2000-es  években  épült  építményekkel 

újrahasznosíthatóságukat tekintetve egyre kevésbé foglalkoztam módszeresen a következők 

miatt:

- számuk a megelőző korokban épültekhez képest elenyésző,

- elhelyezésük szétszórt,

- privatizáció miatt hozzáférhetőségük korlátozottabb,

- technológiájuk többnyire  korszerű,  funkcionális,  újrahasznosításuk még nem 

időszerű,

- kis  tömegű,  könnyű,  vegyes  szerkezetükből  összességében  is  kevés  anyag 

hasznosítható újra.

A  kötetlen,  szinszerű  építmény  és  karámrendszer  jó  esetben  természetes  fa  anyagával, 

példásan  simul  a  környezetbe,  később  viszont  könnyen  újrahasznosítható,  káros 

hulladékképződés nélkül.

A sertéságazat helyzete

A 70-es években a szakosított telepek aránya 55-60%-ot tett ki, ezek termeléstechnológiai és 

műszaki megoldásait 1975-80 között korszerűsítették [5, 7]. A hagyományos telepek műszaki 

állapota  és technológiai  színvonala  avult,  ezek közül  éppen a  régebbiek  a tartósabbak,  és 

további, esetleg egyéb célú hasznosításuk lehetséges.

31



A felújítottakat is beleértve „a nagyüzemi iparszerű sertéstelepek átlagos üzemelési ideje 14 

év. Ez alatt az idő alatt a technikai, technológiai elemek jelentős része elavul, s a további 10 

évben felújítás nélkül még szintentartó termelésre is alkalmatlanok. [12]

Ilyen telepeken gyakori a könnyűszerkezetek alkalmazása, bontás esetén ezek anyagai 

kisebb  arányban  hasznosíthatóak  újra –  vizsgálataim  szerint.  A  könnyű  „szendvics” 

szerkezetek  különféle,  nehezen  szétválasztható  rétegeinek  élettartama  ugyanis  igen 

különböző. Egyes elemek hamarabb tönkremennek és az egészből nehezen szelektálhatóak ki. 

Ezért, ameddig lehet, a sertéstelepek funkcionális korszerűsítése indokolt inkább:

A sertésállomány a vizsgált időszakban összesen 9100 ezer, ebből koca 720 ezer, mindez a 

mennyiség  mostanáig  mintegy  megfeleződött.  Az  építményvolumen  pedig  összességében 

lényegesebben kisebb, mint a szarvasmarha istállók összes tömege.

A korszerű tartásra való törekvés az egyszerűsítés, természetesség irányában eredményes. A 
víztakarékos,  mechanikus trágyaeltávolítási  módok, a tartás további technológiai  elemeivel 
együtt  az almozás,  a különféle melegpadozatok,  energiatakarékos hőtechnikai és szellőzési 
megoldások fejlesztése szükséges. [63]

A telepek épületrendszerében az egyszerűbb természetes szellőztetésű, természetszerű tartású 
épületeket  kell  használni,  illetve  újrahasznosítani  a  hizlalásban,  a  tenyészállattartásban.  A 
szaporítás és malacnevelés zártabb, légállapot-szabályozott épületet igényel. Ez alól is kivételt 
képezhet az extenzív – mangalica – tartás, melynek a legegyszerűbb építménymegoldás is 
megfelel,  (23.  24.  ábrák)  jól  újrahasznosítható,  visszaforgatható  természetes  anyagokból 
építve.
Egyébként is a bekövetkezett gazdasági recesszió és a lecsökkent beruházási igény folytán 
egyszerű  mezőgazdasági  épületszerkezetek,  nyitott  épületek,  egyszerű  üzemeltetési 
technológiák is valósulnak meg. [38] (22. 23. ábra)
Mindezzel  összhangban  az  állattartási  termelési  rendszerek  több  egyszerűbb  gép  és 
berendezés gyártását szervezték meg. [40]

A gazdasági kényszer által diktált és az alkalmazott etológiai felismerések által lehetővé tett 
egyszerűsítések kevésbé kedveznek az ergonómiai szempontoknak, ezért – újrahasznosított – 
telepeinket mint munkahelyeket is meg kell tervezni.

- A háztáji elszórt, többnyire kisebb hizlaldákban nagyságrenddel kisebb a használatlan 
férőhely.  [9]  A  nagyüzemi istállókban  viszont  többszázezer  m2 rendeltetésszerűen 
nem használt  terület  volt,  a korábbi évtizedekben és ennél  sokkal több van ma (6. 
táblázat).  [12]  Mindennek  értéke  10  milliárd  Ft  körüli  összeg.  Ezen  építmények 
újrahasznosítása  tehát  komoly  nemzetgazdasági  érdek,  miután  a  kihasználatlanság 
állománycsökkenés miatt csak fokozódott.
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Üresen álló vagy nem rendeltetésszerűen használt férőhelyek száma 

Magyarországon 1986-ban

(az AGROBER reprezentatív felmérései alapján)

6. táblázat

Nagyüzemi telepeken Elszórt istállókban

Férőhely Épület terület

(becsült m2)
Férőhely Épület terület

(becsült m2)
Szarvasmarha 10.854 75.000 12.855 100.000
Sertés 102.680 125.000 7.540 10.000

A  mára  megfeleződött  állatállománnyal  –  a  privatizáció  óta  szinte  felbecsülhetetlen  a 

kihasználatlanság aránya. Pedig a termelésben még hasznosítandó értékeknek kell tekinteni a 

meglévő  állattartó  telepek  alkalmas  műszaki  megoldásait,  elhagyva  az  etológiailag  és 

ergonómiailag  nem  indokolt  eszközöket  és  esztétikai  kialakításokat,  de  nem  feladva  a 

tipizálásban és a rendszerszemléletben rejlő előnyöket.

Az ilyen rekonstrukciók igénye „szükségessé teszi egyrészt a szabványosítás kiterjesztését a 

telepek  azon  létesítményeire,  amelyek  nem  helyben  készülő  más  elemekkel  és  gépekkel 

kapcsolódnak,  másrészt  azon  elemekre,  amelyeknél  szükséges  lenne  az  előregyártás 

megszervezése  (jászol  elemek,  fejőállás  elemek,  mélyépítési  műtárgyak,  kapuk  stb.),”  – 

hiszen a rossz kihasználtság a tömeges felszámolásáról van szó.

Hazai rekonstrukciós programok [12, 19]

Az építményállományból jellemzően a 11. ábrán látható hagyományos istállóépületek álltak 

nagy  számban   rendelkezésre  a  felújításhoz.  Az  AGROBER  becslése  szerint  1980-1985 

között 58 db szarvasmarha telepen,

78 db sertéstelepen,

19 db baromfitelepen végeztek műszaki és funkcionális felújítást.

Az  akkori  felújítás  után  is  bőven  maradt  kihasználatlan  férőhely.  A  beruházások,  de  a 
rekonstrukciók  üteme  is  lecsökkent  ezután.  Mivel  többezer  telep  működött  akkoriban, 
azoknak, a fenti számadatok szerint csak néhány %-át rekonstruálták.
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a) vonórudas istálló (1950),   b) magtárpadlásos (1956),   c) szerfás istálló (1957 – 60)
d) 96 fh. tehénistálló,   e) 108 fh. tehénistálló acél tetőszerkezettel (1963), 

11. ábra Hagyományos istállók
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A  további  újrahasznosítási  javaslatok  olyan  (a  férőhelyek  számának  növelését  is 
eredményező)  technológiai  és  műszaki  megoldásokra  vezetnek,  amelyek  a  termelés 
gazdaságossága mellett legjobban biztosítják

- a tartástechnológiai,
- ergonómiai,
- ökonómiai,
- energetikai, 
- biológiai és 
- környezeti követelményeket.

A  felújítások  eredményeként  létrejövő  nyitottabb,  áttekinthetőbb  építészeti  megoldások 
könnyen  befogadják  a  későbbi  gépészeti,  technológiai  fejlesztéseket,  melyek  akár  5-10 
évenként  cserélődhetnek,  újabb  igények  szerint.  Az  épületmegoldás  viszont  hosszabb 
élettartamú, több évtizedre képes kell legyen akár a változó technológiák befogadására.

A nagyobb termelési rendszerek már 1985-ig többszáz felújítási,  rekonstrukciós programot 

indítottak be, 360 szarvasmarha és 306 sertéstelep esetében. Megvalósulás azonban csak 53, 

illetve  118  telepen  következett,  azaz  csak  14,7%,  illetve  38,5%.  Az  utóbbi  arány  a 

sertéstelepekre vonatkozóan tehát számottevő rekonstrukciós irányt  mutat.  (Az AGROBER 

fenti becslése szerinti kisebb számok az 1985-ig befejezett rekonstrukciókat jelzik.)

A kidolgozott rekonstrukciós koncepciókból a következők állapíthatók meg. [12] 

- A  telepek  meglévő,  általában  zárt  épületeiben  helyezték  el  a  szaporító 
funkciókat.

- A szarvasmarha-tartásnál a kötetlen tartásos pihenőhelyek általában almozással 
készültek a pihenőboxos rendszerek esetében is, a jászlak pedig fokozatosan 
kikerülnek az istállókból.

- Elterjedtek a korszerű fejőgépekkel felszerelt hazai szerelésű stabil fejőállások 
és a borjúnevelés  első fázisa  minden rendszernél  a szabad téren elhelyezett 
egyedi  ketrecekben  történik.  A  korábbiaknál  nagyobb  szerepet  kapnak  a 
karámok és a telepi forgalom szervezés. 

- A  sertéstartásnál  kevésbé  egységes  technológiai  és  technikai  megoldások 
alakultak ki. Valamennyi rendszernél megállapítható az épületek egy részének 
nyitásával az energiatakarékosságra való törekvés, [5, 7] másrészt mechanikus 
trágyaszállítással,  illetve  az  almozás  visszaszállításával  a  hígtrágya 
mennyiségének  csökkentésére  való  törekvés.  Ugyancsak  jellemző  száraz  és 
nedves  takarmányozás  kombinált  alkalmazása  s  ezen  belül  a  nedves 
takarmányozás terjedése.

Továbbá egyes üzemek a telep rekonstrukciókkal nem jelentős, az olasz tapasztalatok szerint 

legfeljebb mintegy 45%-os férőhelybővítést kívánnak elérni. [28]

A fajlagos beruházási költségek szóródása igen nagy, de az építésre és a gépesítésre szánt 

összegek  egymáshoz  viszonyított  2:1-es  aránya  reális.  A  2000-es  évekre  egyszerűbb 

szerkezetek adaptálásával az építési költségek kisebbek. [63]
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A költségkímélési szándék nyilvánul meg abban is, hogy sok üzem a még használható istállóit 
nem tartja szükségesnek átalakítani, csak azért, hogy a telepen egységes, minden istállóban 
egyforma  tartástechnológiai  és  műszaki  megoldások  legyenek.  Megjelentek  a  vegyes 
technológiájú telepek,  ami azt jelenti,  hogy egy rekonstrukcióra kerülő telepen egy időben 
kerül sorra 1-1 istálló felújítása, rekonstrukciója, de új istálló építése is.

A nyitott,  szigeteletlen istállókban megvalósított  kötetlen tartás,  s  azon belül az emelkedő 
almos tartástechnológia, a pihenő helyektől elválasztott, sőt az istállókból is kikerülő jászlak, 
a nagyméretű karámok és a stabil fejőállások a jellemző megoldások.

A  hígtrágyát  eredményező  technológiák  visszaszorítása  a  rekonstrukciós  tervek 
mindegyikében  érvényesül  [60,  63],  ami  környezetvédelmi  és  ökonómiai  szempontból 
lényeges előrehaladás. 

A vizsgált szarvasmarha telepeken elenyésző számban valósultak meg új termelőistállók, ami 
egyértelműen utal arra, hogy döntő többségében meglévő épületek korszerűsítése, átalakítása, 
újrahasznosítása – adott esetben toldása – a jellemző.
Közel azonosak az épület nagyságrendek, általában a 100 férőhelyet meghaladják.
A fesztáv változatok – tartástechnológiától függően – 7,5-9-15 m között alakulnak.

Szerkezeti  szempontból  általában  vagy a  meglévőkhöz  hasonló  létesítményt,  vagy azon a 

területen meghonosodott,  általánosan használt építményfajtát alkalmaznak. A 70-es évektől 

nem ritka azonban a könnyű, – esetenként import – szerkezet sem, növelve a sokféleséget. 

Legfeljebb az 1975-ig épített  istállók  és  tárolók  vizsgálhatóak  egyszerű  típusrendszerként, 

mert a későbbi fokféleségben a mennyiség erősen megcsappant.

2.3. Az építőanyagok újrahasznosítása

A múlt építészeti tevékenységéhez kötődő hulladékmaradvány feltárása és kezelése

A  fogyasztói  társadalom  hulladékképzésének  problémáival  kiterjedt  szakirodalom 

foglalkozik,  – aránytalanul kevés azonban ebből,  ami az építési  tevékenységet  vizsgálná e 

szempontból, hogy néhány évtized alatt néhány ezer km2 zöld, illetve termőterület veszett el 

Magyarországon  a  beépítések  következtében  –  kevéssé  számolva  azzal,  hogy  az  ekkora 

területen beépített anyagok mikor és hol fognak hulladékká válni és mi lesz a sorsuk. Olyan 

szabályozásra van szükség, hogy a beruházók rákényszerüljenek a zöldfelületek védelmére, 

tudatos  hulladékgazdálkodásra,  szelektív  gyűjtésre  és  újrahasznosításra,  mindennek  előtt, 

előzetes betervezésre az egész társadalom szintjén jelentkező elvárásként. [52]
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A kikerülő anyag

A  kommunális  hulladék  között  legnagyobb  mennyiségben  keletkező,  volumenében 

folyamatosan növekvő építési és bontási hulladék káros hatásnak a mezőgazdasági területek 

ki vannak téve. [52, 64, 66] Az Egyesült Államokban az összes hulladék 1/3-a építési, bontási 

eredetű. [80]

Hulladéklerakási  probléma is  jelentkezik,  holott  a  fejlett  országok tapasztalatai  alapján  az 

építési  hulladékok  mintegy  60-90%-ban  újrahasznosíthatók,  illetve  visszaforgathatóak 

[65]másodnyersanyag  forrást  biztosítanak  az  építő-  és  építőanyagipar  számára.  Az építési 

hulladék  felhasználható  pl.  autópályák,  közutak,  kerékpár-,  ipari  utak  és  parkolók 

pályaszerkezetének  elkészítéséhez  és  fokozottan  alkalmazható  a  kevésbé  szigorú  műszaki 

előírásokhoz  kötött  mezőgazdasági  beruházásoknál,  horizontális  létesítmények, 

bekötőutak,  útstabilizációk,  töltések,  tereprendezések  esetén.  Több  ilyen  esetben  a 

törmelék is hasznosítható.

A  megoldandó  feladat  nagyságrendje  pedig  nagy:  Magyarországon  az  évente  keletkező 

hulladék 1 millió t, ebből építési hulladék – szerény – becslések szerint 4-5 millió m3, azaz 

legfeljebb  10  Mto-10%.  Ebből  kb.  csupán  1%,  amit  újra  feldolgoznak!  Az  USA  építési 

hulladékának 1/3-os aránya [80] elgondolkodtató: nálunk a 10% fölötti – regisztrálatlan – rész 

illegális  lerakására  enged  következtetni.  Ugyanakkor  azon  ásványi  nyersanyagoknak  az 

értéke,  amelyet  építési  hulladékból  származó  másodnyersanyagok  felhasználása  révén 

nemzetgazdaságunk  megtakaríthatna,  elérheti  a  10  milliárd  forintot  évente,  a  millió  m3 

nagyságrendű a talajkárosítás csökkenése mellett.

A fejlődés lehetősége ezen a területen tehát óriási. (Tizenöt évvel ezelőtt még Japánban sem 

létezett az építési hulladékokról adatbázis. Ma hulladékuk több mint felét újrahasznosítják.)

A  bontási  munkák  napjainkban  már  azonos  hangsúlyt  kell  kapjanak,  mint  az  építési 

tevékenység, ugyanakkor az állandóan újratermelődő bontott beton, és egyéb építőanyagok 

elhelyezése mind jelentősebbé váló környezetterhelési problémát jelent. [48]

A  korszerű  fejlesztés  sikerét  nagyban  befolyásolja  a  keletkező  bontott  építési 

hulladékanyagok környezetkímélő és gazdaságos feldolgozása. Az EU tagországokban (2004 

előtt) évi mintegy 150-200 millió tonna bontott építési hulladékanyag keletkezik, és ennek a 

mennyiségnek  a  folyamatos  növekedésével  számolnak  az  előrejelzések.  Az  általánosan 

levonható tapasztalatok mellett  Hollandia  példája szolgálhat  egy,  már  hatékonyan működő 
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makro-gazdasági  modell  és  ehhez  kapcsolódó  szabályozási  háttér  bemutatására. 

Hollandiában,  ahol  1979-ig  nyúlnak  vissza  a  bontási  anyagok  újrahasznosításának 

tapasztalatai,  évi  mintegy  7  millió  tonna  bontott  építési  hulladékanyag  keletkezik  (ennek 

33%-a bontott beton). A teljes keletkező mennyiség több mint 60%-át dolgozzák fel recycling 

üzemekben. [21]

Az  építési  hulladékok  szelektív  gyűjtésének  lehetőségét  nagymértékben  befolyásolja  a 

rendelkezésre álló építési terület nagysága és milyensége. E szemszögből a három lehetőség a 

következőképpen jellemezhető:

A
Viszonylag nagy felvonulási terület áll rendelkezésre;
Nincs bontásból származó hulladék.
B
A felvonulási terület minimális;
Kisebb mértékben, de keletkezik bontási hulladék.
C
A felvonulási terület tágabb határok között változhat, ez a mezőgazdaság esete.
Akár nagy mennyiségben is jelenik meg a bontásból származó hulladék, a vidéken van terület 
az elhelyezésre és áttekinthető szelektálásra és közeli lehetőség az újrahasznosításra.

A továbbiakban a szelektív gyűjtésnek illetve részbeni hasznosításnak az útja és az építési 

tevékenység során keletkező hulladékokra felosztva végigkövethető.

A szennyezett talaj, mint hulladék

A „zöld”-területen történő építés esetén a felső humusz réteg leszedése és deponálása sok 

esetben  megtörténik.  A  depónia  kivitelezés  alatti  karbantartása  (locsolás,  rézsűvédelem) 

esetén a humusz visszahelyezhető, jó táptalajt biztosítva ezzel az új növényzet telepítéséhez. 

Az ily módon meg nem védett talaj az építési tevékenység során többé-kevésbé szennyeződik.

Bontási  hulladékok a felújításoknál,  átépítéseknél  kisebb mennyiségben keletkeznek,  nagy 

volumenben a korábban beépített szanált területekről kerülnek ki. Itt, az új építéstől kezdve az 

épületek üzemelése során a talaj jelentős szennyezést szenvedhet. Nem odavaló szilárd részek, 

törmelék keveredhet a talajba. Legveszélyesebb a szennyezett víz, folyadék, kiszámíthatatlan 

irányban,  mértékben  itatva  át  a  talajt,  hulladékká téve  azt,  alkalmatlanná,  történetesen  a 

mezőgazdasági művelésre.

A leggyakoribb kinyerhető anyagok: [52, 54]
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Tégla:
• Térszín alól (pl. alapokból) kikerülő tégla

o talajjal együtt lerakóba kerül, ha nem szelektálják, így a talaj is hulladék vagy
o kiválogatás, deponálás után felhasználásra kerül, pl. ideiglenes elfalazásokhoz, 

lefalazásokhoz, kisebb támfalak építéséhez.
• Térszín fölül (pl. falazatokból) kikerülő tégla

o lerakóba kerül, vagy
o közvetlenül elviszik, letisztítás után beépítik.

Lényeges  a  különbség  a  hagyományos,  tömör  tégla  és  az  utóbbi  évtizedek  könnyített 
„szivacsos”  falazóblokkjai  között  (POROTHERM).  Épségben  csak  a  hagyományos,  főleg 
mészhabarcsba, esetleg agyagba rakott tömör téglák nyerhetőek vissza. Az újabb, cementes 
habarccsal falazott blokkok viszont majd főként inkább hulladékot képeznek.

Beton

Széleskörűen hasznosítható nagyobb darabokban vagy apróra zúzva, töltésbe, horizontális, kis 
terhelésű építmények alapjaiba szakszerű korlátozással megfelel. Célszerű, hogy minél több 
bontott beton legyen felhasználható a mezőgazdasági területeken, természetesen a szükséges 
előírásos  építéstechnológiai  megoldással  (úsztatott,  helyben  zsaluzott  beton).  Az 
újrahasznosítás jelentős ásványi anyag és energiaértéket vált ki.

Fémhulladék

A nagy értékű acélhulladék és a még értékesebb színesfémek fokozott figyelmet érdemelnek. 
A beruházások  kivitelezői  a  szükséges  bontásokhoz,  szanálásokhoz  meg  kell  tervezzék  a 
kiválogatást.
A  szelekciót  már  az  előkészítő  fázisban  betervező  cégek  többsége  vállalkozókkal  áll 
szerződésben, akik a saját konténereiket az építési – bontási – területre telepítik. A helyszínen 
a gyűjtés szelektíven történik. Speciális esetként megemlíthető a vasúti pályák bontása, ahol a 
MÁV visszaveszi az újra felhasználható elemeket.

Betonacél

Ezen hulladékok szelektív gyűjtése és hasznosítása is megvalósulhat a bontásoknál és újabb 
építkezéseken,  de  az  acélbetéteknek  a  betonból  való  kinyerése  nagy  energiaráfordítással 
történik.  A betontakarás révén viszont az acélanyag nagy mértékben konzerválódik.  Egyes 
acélelemek  egészben  is  visszanyerhetőek.  A  kisebb,  felhasználható  hulladék  darabokból 
hegesztéssel  még  hasznos  elemeket  készíthetnek,  pl.:  rés  cölöpök  vasalásánál  rövid 
távtartókat.

Fa

• Az apró darabokat külön deponálják, a telephelyre történő beszállítás után tüzelőként 
hasznosítják.

• A  deszka  hulladék  állványzatok,  igénytelenebb  –  bennmaradó  –  zsaluzás  céljára 
újrahasznosítható.

• Az anyag kihasználás egy jó példájaként megemlíthető a tábla zsaluzatok „faragása”. 
Az  általában  szélein  megsérült  nagy  táblákból  kisebb  táblákat  vágnak,  így  a  fa 
zsaluelem felhasználása többszörösére nő.
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A  beépített  fa  főként  csak  vastag  keresztmetszet  és  jó  minőség  (vörösfenyő)  esetén 
hasznosítható,  a  gyakorlat  szerint  jelentős  mértékben  faipari  szakvélemény  és  korszerű 
faanyagvédelem esetén.

A  jól  szerkesztett  és  anyagféleségenként  külön  részletezett  anyagmérlegek  képezhetik  az 

ellenőrzés alapját. Az anyagmérleg szerinti  különféle anyagok kő, beton, tégla,  faanyagok, 

vasanyagok,  stb.  mind-mind  valamilyen  lerakóhely  vagy  átvevőhely  átvételi  igazolásával 

nyerhetnek rendezést. Különös tekintettel a veszélyes hulladéknak minősített anyagokra, [57, 

80] bitumenek, olajszennyezett, vegyi anyaggal szennyezett talajok, stb. (102/1996. VII. 12. 

Korm. rendelet.)

A  hulladékok  jó  része  felhasználható  nyersanyagként,  amit  vissza  lehet  forgatni  a 

környezetbe,  a  termelésbe,  szolgáltatásba,  hiszen  feldolgozva  vagy  eredeti  állapotában  is 

használati értékkel rendelkezhet [50, 74].

Összevéve  kétféle  hulladékról  van  szó:  építési  és  bontási  hulladék keletkezéséről.  A 

termelés  és  a  beépítés  során  megvalósuló  hulladékgazdálkodás  alapelve,  hogy  már  a 

tervezésből,  a  technológiákból  adódóan  minél  kevesebb  hulladék  képződjék,  a  képződött 

hulladékból pedig minél kisebb rész maradjon felhasználhatatlan, kerüljön égetésre, lerakásra, 

a nagyobb rész legyen felhasználható újrahasznosítva, nyersanyagként, energiahordozóként.

A mezőgazdasági, vidéki környezet tágas, a bontás, szelekció könnyebben végrehajtható, 

mint  a  szűk  urbanizált  területeken.  Az  itt  már  be  nem  fogadott  anyagokat  az  említett 

horizontális létesítményekhez, töltésekhez lehet még használni.

A vidéken a környezeti  elemek funkciójához illeszthető az építési  hulladékok alkalmazása 

[64],  és  itt  fokozottan  szükséges  a  hulladék-  és  szennyezőanyagok  eltüntetése, 

ártalmatlanítása – az élelmiszertermelő és zöld élőhelyek közelében.

Az építési hulladék hatása a környezetre [50]

A természetes közegben való – inert – hulladék elhelyezése is körültekintésre kötelez, mivel a 

természetes talaj több ezer éves fejlődés eredménye. A fizikai, kémiai, biológiai mállás során 

az élővilág közreműködésével elsődleges, másodlagos szerkezetek alakultak ki. Így a talaj a 

vizet a gravitációs, a kapilláris és a pórustérben különböző hidrátburkokban képes vezetni, 

illetve  megkötni.  A szélsőséges  tulajdonságú „talajpótló”  durva építési  törmelék  erre  nem 

alkalmas.
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A  mezőgazdasági  és  biomassza  termelést az  építménymaradvány,  építési  hulladék 
nagymértékben  akadályozza,  amennyiben  a  termőfölddel  nincs,  vagy  csak  vékonyan  van 
lefedve,  mivel  nem  biztosított  benne  a  víz  és  a  tápanyag  tárolása,  a  szervesanyag 
átalakításához nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű mikroorganizmus, gomba, stb., 
kolloidok  hiánya  következtében  már  a  kis  mennyiségben  előforduló  toxikus  anyagok  is 
mérgezően hatnak.

A szűrő, kiegyenlítő, átalakító és raktározó funkció is korlátozódik. Az építési (hulladékon) 
törmeléken  keresztül  a  talaj  felületére  jutó  víz  és  szennyező  anyagok  megkötődés  és 
átalakulás  nélkül  jutnak el  a  talajvízbe.  A törmeléknek  tehát  nincs  szorpciós,  kiegyenlítő, 
átalakító és raktározó képessége.

Ökológiai  élettér,  genetikai  tartalék nagy  mértékben  hiányzik  az  épületmaradványok 
esetében, még az alatta lévő talajnak ilyen funkciója is akadályoztatva van.

Az  emberi  építő  tevékenység,  az  infrastruktúra  helyszíne is  bizonytalanná  válik  egy 
feltöltött  területen.  Úgy  lakó,  úgy  a  mezőgazdasági  ipari  létesítmények  céljára  szolgáló 
épületek,  berendezések létesítése  esetén  a  törmelékkel  feltöltött  területek  inhomogenitásuk 
miatt nem alkalmasak az alapok hordására vonalas létesítményeknél is akadályként merülhet 
fel. Sok esetben a lerakott törmelék egy részét el kell szállítani újabb helyre.  Amennyiben 
szennyező anyagokat tartalmaz[72], kárelhárítás, talajtisztítás is szükségessé válhat.

Nyersanyag-forrásként az  építési  törmelék  általában  vegyes,  kevert,  ennek  szelektív 
szétválogatása  után  másodlagos  nyersanyagforrás.  Hangsúlyozandó,  hogy  a  nem 
szennyezett, jó minőségű talaj is szűkös erőforrás.

A  felszín káros  megbolygatása  a  bányászatnál  kezdődik  –  hiszen  az  újrahasznosított 
betontörmelék,  kavics,  stb.  felhasználásával  eleve  kevesebb  bányaterméket  igényelne  a 
társadalom. A felszín elcsúfulása, tájsebek kialakulása tehát jelentősen csökkenthető volna a 
bányatermékek iránti igény csökkentésével. A környezetterhelés azonban tovább folytatódik, 
amikoris a tájsebeket, a mélyfekvésű területeket egyszerűen feltöltik a hulladékokkal.
A növényzet  gyökerei  a  „törmelékzónában”  elakadnak,  ezért  vízhez  és  tápanyaghoz  csak 
korlátozottan  jutnak  hozzá,  ami  a  növény  gyengüléséhez,  és  ezáltal  növényegészségügyi 
problémákhoz  vezet  (Növényegészségügyi  és  Talajvédelmi  Állomás  által  több  esetben 
igazoltan).

Felszín  alatti  víz  védelme  tekintetében  a  lerakandó  építési  törmelék  veszélyessége  nem 
állapítható  meg  előre,  annak  inhomogenitása,  nem  bizonylatolt  tartalmi  összetétele  és 
minősége miatt. Így nem zárható ki festékanyag, vagy egyéb veszélyes hulladék bekeveredése 
festett fém vagy bitumenes lemezek alkotórészeként. [72]

A táj kiterjedéséhez  nem kötött  területi  egység,  melynek  folyamatos  változása  az  egyes 
tájalkotó  tényezők  (földtani  felépítés,  domborzat,  éghajlat,  vízrajzi  tényezők,  élővilág  és 
talajtakaró) változásaiban realizálódik. E földtudományi meghatározáson túlmenően azonban 
érzelmi,  társadalmi  elvárások  is  kialakultak  az  egyes  tájakhoz kötődően,  területhasználati, 
mezőgazdasági,  kertészeti,  tájépítészeti,  kulturális  igényekkel.  A  természettől  történő 
anyagelvonás éppúgy,  mint a hulladéklerakás a felsoroltak közül minden tényezőt  károsan 
befolyásol, nem utolsósorban a táj megjelenését.
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A terület további hasznosítása, új létesítmények helyszínének alkalmassága kérdéses lehet, 
ha olyan helyen kívánnak fejleszteni, ahova korábban elsősorban építési, de egyéb hulladékot 
is elhelyeztek, és nincs dokumentálva, hogy honnan származnak a lerakott anyagok, és milyen 
összetételűek.  Az  előzetes  környezetállapot  vizsgálatok  csak  valószínűsítik  a  beavatkozás 
szükségességét,  de  a  tényleges  beavatkozás  csak  a  létesítmény  kivitelezésekor 
foganatosítható.  Az  ilyen  területeken  majd  a  mezőgazdasági  művelés  lehetősége  is 
korlátozott.

Jogi szabályozás [50, 52]

Ma  Magyarországon  az  építési  törmelék  elhelyezésére  vonatkozóan  nem  megfelelőek  a 
szabályok,  előírások,  feltételek,  sőt  nincs  a  hazai  jogi  szabályozásban  az  építési,  bontási 
hulladéknak  egyértelmű  definíciója  sem (hulladék,  törmelék,  inert  anyag  stb.).  Az építési 
(bontási)  engedélyezési  eljárás  szabályozása  (46/1997.  XII.  29  KTM.  rend.),  amely 
megállapítja  az  építésügyi  hatósági  határozatok  kötelező  tartalmi  előírásait,  kellően  nem 
foglalkozik  a  keletkező  hulladék  vagy  törmelék  sorsával.  A  települési  szilárd  hulladék 
fogalma  pedig,  amelyet  definiál  az  1995.  évi  XLII.  tv.  és  az  1/1986.  (II.21.)  ÉVM-EüM 
együttes rendelet is (egymástól eltérően), s ezen belül a „háztartási” szemét és az „egyéb” 
felhalmozódott  szilárd  hulladékok  meghatározásai,  helyes  értelmezésben  nem foglalhatják 
magukban  az  építési  (bontási)  hulladékokat.  Kizárásos  alapon  ezeket  tehát  ún.  termelési 
hulladékoknak kell tekinteni a 2/1986. (II.27.) ÉVM. rend. (OÉSZ) 84. §. (1) bekezdés állapít 
csak  meg  előírást,  eszerint  „törmeléket  elhelyezni  csak  az  építésügyi  hatóság  által  –  az 
érdekelt szakhatóság hozzájárulása alapján – meghatározott területen szabad.” Csak az utóbbi 
évtizedben minősül minden más elhelyezés eleve szabálysértésnek.

Fentiekkel  összefüggésben  az  építési,  bontási  törmelék  (hulladék)  kezelés  és  hasznosítás 
lehetséges módozatai (aprítás, osztályozás stb.), az elvégzendő minősítő vizsgálatok technikái 
sem  kellőképpen  tisztázottak  –  különös  tekintettel  a  mezőgazdasági  körzetekben  való 
újrahasznosítás speciálislehetőségeire. [59]

A hiányzó szabályozás másik része gazdasági jellegű, piaci szereplők – kivételes esetektől 
eltekintve  –  nincsenek  érdekeltté  téve  abban,  hogy  feldolgozott  építési  hulladékot 
(másodnyersanyagot) használjanak fel.

Hiányzik  az  adó-  és  hitel  kedvezmények  szükséges  rendszere,  és  más  oldalról  késik  a 
lerakótelepek  káros  hatásait  csökkentő  szigorúbb  környezetvédelmi  előírásoknak  a 
meghozatala és alkalmazása,  a környezetterhelési  díjak rendszerének kiterjesztése, mindkét 
rendszer a lerakást indokoltan megdrágító kihatású kellene legyen.

A  településrendezési  szabályozás  célja  a  területfelhasználás  és  az  infrastruktúra-hálózat 
kialakítása, valamint a környezet értékeinek (a jellegzetes szerkezetnek, beépítésnek, építési 
és  természeti  arculatnak)  a  fejlesztése,  védelme,  -  figyelemmel  a  környezet-  és 
természetvédelem (víz, levegő, klíma és élővilág védelme), a tájhasználat és tájkép formálás 
összehangolt érdekeire.

Az illegális bontási törmelék-elhelyezés mindig magában hordozza azt a veszélyt, hogy egyes 
szerves- és veszélyes  hulladék tulajdonosok – észlelve  a fogadó oldali  ellenőrzés  hiányát, 
éppen nem kívánatos  területen  szabadulnak  meg  a  hivatalos  magas  lerakási  díj  kifizetése 
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ellenében elhelyezhető hulladékaiktól.  A törmelékszállítás  intenzív  módja miatt  a bekerült 
szerves-  és  veszélyes  anyagokat  rövid  időn  belül  letakarják  a  következő  törmelék 
szállítmányok, így ezen anyagok ottléte és származási helye egyaránt rejtve maradhat.
Az  illegális  hulladékelhelyezés  különösen  károsítja  a  környezetet,  ha  vízbe,  vízpartra, 
hidrogeológiai védőterületre – és élelmiszertermelő mezőgazdasági környezetbe történik.
A magántulajdonban lévő telkek, földterületek felszínén elhelyezett, a földtől (talajtól) idegen 
anyagok  még  akkor  is,  ha  szerves  szennyeződést  vagy  veszélyes  komponenseket  nem is 
tartalmaznának, a föld, a levegő, az élővilág és a táj, illetve a települési környezet bizonyos 
fokú szennyezését,  károsodását  eredményezik.  Leginkább  is  a  föld,  talaj  termőképessége, 
szerkezete,  víz-  és  levegőháztartása,  élővilága  károsodik.  Ezért  követendő  az  1995.  LIII 
törvény 15. §. (1) bekezdése.
A témának különösen fontos aktualitást ad épített környezetünk újabb kori átformálódása, és 
az ezzel járó bontási tevékenység megszaporodása.

Javaslatok a megoldásra [54]

A hulladék, mint másodlagos nyersanyagforrás Nyugat-Európa szerte, valamint az USA-ban, 

Japánban  fontos  alapanyaga  az  építő-  és  építőanyagiparnak.  Erről  a  fejlett  országok 

gyakorlata  tanúskodik [59, 65,  68, 80],  a hazai publikációk még inkább úttörőmunkáknak 

számítanak [64, 76, 82].

Az  országszerte  2600  hulladék-lerakóhelyeknek  nagy  része  rohamosan  telítődik.  Egy  új, 

műszaki  védelemmel  ellátott  lerakóhely  létesítésének  beruházásigénye  ugyanakkor 

hozzávetőlegesen  800  Ft/m3,  azaz  egyetlen  150  tonna/óra  teljesítményű  újrahasznosító 

gépsoron feldolgozott hulladékmennyiség évente 270-320 MFt lerakóhelyi beruházást vált ki, 

nem  szólva  az  újrahasznosított  nyersanyag,  a  környezetkímélés,  az  igénybe  nem  vett 

földterület  és ásványkincs-vagyon értékéről,  melyek még további érvekként sorakoznak az 

újrahasznosítás mellett. (Egy kisebb kapacitású gépsor Kőszegen működik.)

Továbbá olyan szabályozó rendszer kialakítására van szükség, amely egyrészt a megelőzésre 

helyezi a hangsúlyt, vagyis ösztönözzön a kevesebb hulladéktermelésre, másrészt preferálja a 

hulladék újrahasznosítását,  másodnyersanyagok  előállítását.  Megoldandó feladat  az  építési 

hulladékok  szelektív  gyűjtése,  az  építési  hulladék  adatbázis  [47]kialakítása  és  folyamatos 

aktualizálása.

„Ennek keretében szükségessé válik:
- az  újrahasznosítandó  anyagok  esetében  a  minősítéséhez  szükséges 

laboratóriumi kísérletek elvégzése. A bontott építési törmelék törése-aprítása 
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és  az  így  keletkezett  másodnyersanyagokból  kísérleti  építményrészek, 
pályaszakaszok megépítése majd folyamatos megfigyelése;

- az  újrahasznosítás  műszaki  irányelveinek  kidolgozása,  az  előállított 
másodnyersanyagok, a minőségi követelményeire és vizsgálati módszereire, az 
építési célra történő felhasználás ajánlott építési technológiára;

- javaslatok összeállítása a kísérleti tapasztalatok alapján a technológiák további 
hasznosítására,  elterjesztésére,  a  termékhasznosítás  lehetőségeire  és 
feltételeire;

- a keletkező építési, bontási hulladékok minőségi kategóriáinak meghatározása, 
az országos egységes fogalomrendszer bevezetéséhez.” [52]

A  felsorolt  intézkedések  életbeléptetése  lassú,  bár  jelentkeznek  már  megoldások:  

Például a laboratóriumi és félüzemi kísérletek értékelése és a műszaki szabályozás elkészítése 

során  a  bontásból  kikerülő  beton-  és  aszfalttörmelék  törés,  osztályozás  és  szükség  esetén 

adalékanyag (higított bitumen emulzió, cement, pernye) hozzáadásával felhasználható:

- autópályák  és  közutak  (talajjavító  és  fagyvédő-,  mechanikai  stabilizációs-, 
cement stabilizációs-, bitumenes útalap és kötőrétegeinek) előállításához;

- kerékpárutak,  lakótelepi-,  mezőgazdasági-,  bekötő-,  ipari  utak  és  parkolók 
teljes pályaszerkezetének elkészítéséhez;

- magas- és mélyépítési szerkezetek előállítására.

A  bontásból  származó  beton  törése,  osztályozása  és  tisztítása  után  a  keletkezett  zúzalék 
felhasználható nagy szilárdságú töltőanyagként tereprendezéshez, kiválthatja a durva adalék 
komponenseket, valamint a természetes adalékanyaghoz keverve teljesértékű szerkezeti beton 
készítésére alkalmas.
Csak  a  semmiképpen  sem  hasznosítható  anyagok  kerüljenek  lerakóba  vagy  töltésbe.  Ott 
azonban a növényzettakaró újraalakulását későbbiekben ellenőrizni kell.
Összességében belátható,  hogy  az  építési  anyagok  újrahasznosításának  kiterjesztése  a 

veszélyeztetés kiküszöbölése miatt összetett, hosszú vizsgálati szabályozási folyamat.

A  mezőgazdasági  környezetben a  hagyományos,  természetes  épületanyagok 

veszélytelensége  egyértelmű,  ezeket  nagy  arányban,  gyorsan  lehetne  újrahasznosítani.  A 

mesterséges  –  könnyűszerkezetek  már  tartalmaznak  veszélyeztető,  nehezen  szelektálható 

anyagokat, ezek korlátozottabban használhatóak újra.

A mezőgazdaság, – a vidék – nagy részére az ellenőrizhető tisztaságú természetes jellegű 

anyagok tovább hasznosítására  egyszerűbb, rugalmasabb minősítési rendszert szükséges 

érvényesíteni,  mellyel  legalább  a  gazdasági  vidék  fejlett  országok újrahasznosítási  ütemét 

követhetné.
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A hulladékok mennyisége, összetétele

A  keletkező  vagy  a  jövőben  várható  építési  hulladék  mennyiségének  módszeres 

meghatározása  még alig  történt  meg.  Az országos átlagértékek csak durva tájékoztatások, 

hiszen a hulladékok keletkezése nem egyenletes területi eloszlású, az összetétel pedig még az 

épület életkorának, az építése idején szokásos módszereknek, sőt divatoknak is függvénye.

Hazai és több más országból vett  példa szerint  következtethető,  hogy az újrahasznosításra 
váró  két  legnagyobb  tömeg  a  kiemelt  talaj,  valamint  a  beton. Ezek  térben  két  területen 
koncentrálódnak:  a  fejlődő-újjáépülő  települések,  üzemek  környezetében,  valamint  a 
felújításra  kerülő  útvonalak,  közutak  mentén.  Az  újrahasználhatóságot  jelentős  mértékben 
befolyásolja a hulladék homogenitása, mint amilyen a kiemelt talaj, az útpályafeltörés és a 
nagyméretű műtárgyak bontási  anyaga.  Az épületek bontási  hulladéka viszont inhomogén, 
miután  gyorsan  terjed  az  újabb  és  újabb  anyagok  alkalmazása.  Legvegyesebb  az  új 
létesítmények,  könnyű „szendvics” szerkezetek  építése után visszamaradó hulladék,  amely 
építési újrahasznosításra legalkalmatlanabb. [75]
A lerakásra igénybe vehető területek fogyásával összefüggésben merült fel általánosságban a 
szilárd hulladékok égetéses ártalmatlanítása. Környezetvédelmi okokból maga a módszer is 
vitatott, de az építési hulladékoknak egyébként is csak csekély hányada elégő. E tekintetben 
csak a fát, nádat jelentős arányban használó építés lehet kivétel. Távlatban az újrafeldolgozás, 
az ismételt alkalmassá tétel és felhasználás a járható út. [21]

A bontás módszere

Különösen  a  vegyes  épületbontási  anyagok  esetében  már  magát  a  bontási  folyamatot  oly 

módon szervezik,  hogy legalább a különböző anyagú főelemek – és szerkezetek legyenek 

külön gyűjthetőek, vagy a bontási munkahelyen történjék. 

Legjobb, ha egy telephely átalakításakor a bővítéshez a megszűnő építmény-részek anyagát 

lehet helyben kiválogatni és hasznosítani. 

A  bontási  anyagok  újrafeldolgozásának  része  az  anyagok  törése,  aprítása  és  a  zúzalék 

valamilyen  osztályozása:  általában  rostálással,  esetleg  mosással.  Ezt  az  összetett  feladatot 

egyes fejlett országokban nagyszabású komplex – stabil – célüzemekben oldják mobil gépi 

kiszolgálással. (12. ábra) (A törés és rostálás zajos és poros, mosás esetén pedig a szennyezett 

vizet, illetve zagyot vagy iszapot kell kezelni.) A nyitott mezőgazdasági területeken a káros 

hatások elleni  védőtávolságok könnyebben  tarthatóak,  és  inkább kisebb,  mobil  feldolgozó 

rendszerek vezethetők be. Végezetül a hulladék csak kivételes esetben hasznosítható teljes 

egészében,  valamilyen  kis  hányada  véglegesen  hulladék  marad,  de  csak  ennek 

ártalmatlanításáról vagy lerakásáról kell gondoskodni.
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12. ábra Újrafeldolgozó telep
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A minőségbiztosítás

Az építési-  bontási  hulladékok  újrahasznosításának  bonyolult  és  a  széles  körű  elterjedést 

legjobban befolyásoló kérdésköre a minőségbiztosítás, mely több főkérdésre bonható:

a) nem  alakultak  ki  általánosan  elfogadott  minőségi  követelmények  a  fizikai 
tulajdonságok, vegyi összetétel, megengedhető szennyezettség kérdésében,

b) a  követelményeket  összhangba  kell  hozni  az  építési  szabályzatokkal,  miután  ezek 
általánosságban rögzítik a felhasználható anyagokkal szembeni követelményeket,

c) természeténél  fogva  vegyes,  heterogén  építési  hulladékra  is  ki  kell  kidolgozni 
feldolgozási és ellenőrzési technológiákat,

d) a kész létesítmény minőségéért a felelősség leginkább a kivitelezőt terheli. Számára 
olyan jogi-műszaki biztosítékokat kell teremteni, hogy az újrafeldolgozott anyagokat 
alkalmazhassa,

e) végül, a tulajdonába került létesítményből eredő károkért a tulajdonos felel, számára 
olyan  biztosíték  kell,  hogy  az  újrahasznosított  anyagokból  nem  származik 
környezetszennyezés, és egyéb veszély.

Itt  is  hangsúlyozandó,  hogy  a  mezőgazdasági  területen  kivételesen  rugalmasabb, 

egyszerűbb  minőségbiztosítási  eljárással  gyorsabbá  lehet  és  kell  tenni  a  tömeges 

újrahasznosítást, tekintve a hagyományos anyagok homogenitását és a nagyrészt horizontális 

építmények egyszerűségét.

Az újrahasznosítás műszaki nehézségei

A felhasználható  anyagok  minőségét  általában  építőipari  előírások  szabályozzák.  Ez  még 

földművek talaj  jellegű anyagaira  is fennáll.  A minőségi előírások szoros kölcsönhatásban 

állnak  a  méretezési  előírásokkal.  Az  építtetőket  az  előírások  korlátozzák  abban,  hogy 

szabadon döntsenek új vagy újrafeldolgozott építőanyag alkalmazása között, vagy legalábbis 

kockázatokkal jár számukra az újrafeldolgozott anyag melletti döntés, - ami tehát nem kizárt. 

[71]

A mezőgazdasági egyszerűbb, horizontális építmények esetében a fenti nehézségek kevésbé 

állnak fenn, bizonyos határig gyengébb minőségű anyagok is megfelelhetnek, a hagyományok 

és tapasztalatok szerint- szakmai felügyelet mellett. 
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Kutatás  folyik  közben  annak  tisztázására,  hogy  milyen  újrafeldolgozási  módszerekkel  és 
milyen  mértékben  tehetők  az  újrafeldolgozott  anyagok  azonos  vagy  legalább  hasonló 
minőségűvé,  mint  az  újak,  illetve,  hogy  milyen  korlátozásokkal  vagy  építéstechnikai  –
építéstechnológiai módszerekkel tehetők új anyagok helyettesítőivé.
Egy angol kísérletsorozat folyamán háromféle anyag viselkedését hasonlították össze kétféle 
felhasználás  esetén.  A  három  anyag:  útépítésben  szokásos  minőségű  mészkő,  autópálya 
felújításakor feltört beton, válogatás nélküli épületbontási hulladék, mely utóbbi üveg, tégla 
stb. törmeléket is tartalmazott. A kísérletekhez az anyagokat szemcseméret szerint a szokásos 
módon  osztályozták.  Az  egyik  felhasználási  mód  kötőanyag  nélküli  volt,  ahogyan  ez 
útalapozáskor történik, a másik mód a betonadalékként történő vizsgálat volt. A kötőanyag 
nélküli  anyagoknál  a  szokásos  teherbírási,  nyírószilárdsági,  tömörödési  és  fagyállósági 
vizsgálatokat  végezték el.  A betontörmelék teherbírása hasonló volt,  mint  a kőé, a vegyes 
törmeléké  lényegesen  kevesebb,  de  még  mindig  több,  mint  az  angol  szabvány szerinti  – 
alárendeltebb  célra  –  legkisebb  megengedhető.  Valamilyen  célra  tehát  mindegyik 
megfelelőnek bizonyult. 

Ismételten  hangsúlyozandó,  hogy  a  hazai  mezőgazdasági körzetekben  csaknem  minden 

hagyományos építési anyag valamiképpen újrahasznosítható.

2.4. Az irodalomból levonható következtetések

A  funkcionális  tovább-hasznosítás a  fejlett  országok  gyakorlatában  példamutató,  - 

beruházási  és  energiatakarékossági  megfontolásból  követendő.  A  mezőgazdaságával  is 

kimagasló  Olaszország  hagyományos  épületeinek  82,4%-át  hasznosítja  tovább  [27]. 

Mezőgazdasági  épületeinél  ez  a  továbbhasznosítási  arány még figyelemreméltóbb:  86,6%. 

Gazdaságosságra irányuló és környezet-kímélő gyakorlat ez.

A – szerényebb – magyar gazdaságban még inkább követni kell ezt a példát. Jóllehet Itáliában 

az éghajlat és a tartós, természetes – kő – anyagok révén hosszabb az épületek élettartama, de 

hazai kutatásaim szerint itt is a hagyományos, tartós épületállományt lehet nagyobb arányban 

igénybe venni további hasznosításra.

Többek között az olasz szakirodalomból is kiderül [28], hogy a tovább-hasznosítás sokszor 

nem változatlanságot jelent. Bővített, újabb funkció foglalja el a korábbi helyét. Az ilyen – 

technológiát váltó –  rekonstrukció, épület-felújítással, kötetlenebb, szabadabb, környezetbe 

jobban illő rendszert eredményezhet, miközben gazdasági előnyökkel, kapacitásnöveléssel is 

járhat, mint az olasz példa szerint a szarvasmarhatartásban (1. sz. táblázat).

Hazai kutatásaink a kötetlen tartás kialakításával közel hasonló eredményt mutattak. [12] A 

2000-es évekre fokozottan igazolódott az 1990-ig is fennálló tény, hogy az istállóférőhelyek 

48



kihasználatlanok,  így  nem  új  építésre,  hanem  egyre  inkább  csak  rekonstrukcióra  lehet 

szükség. Ez legkézenfekvőbben az egyszerű szarvasmarha istállókkal kezdhető. A sertéstartó 

épületek  bonyolultnak  számító  rekonstrukciója  esetében  is  az  építészeti  költségek 

nagyságrenddel kisebbek, mint egy új beruházás ráfordításai. Ez a 2000-es években is igaz. 

[63]

A  hagyományőrzést  tekintve  a  még  fejlettebb  ipari  országokban  a  hagyományos 
épületállomány – ösztönös – óvásán, hasznosításán túl az intézkedések hathatósabbak, féltve a 
mezőgazdasági  környezetet  az  ipari,  városi  terjeszkedés  nyomásától.  Nagy  Britanniában 
„műemlék-jellegű” védettséget  adnak az arra érdemes gazdasági  épületekben,  a sajátos táj 
védelemmel  együtt.  Az  iparosodás  üteme  sokszor  már  értelmetlenné  teszi  „elavult” 
építmények tovább hasznosítását, de hagyományőrző, és gyakorlati célból mégis támogatják 
ezek fenntartását [32], a nem műemlék-jellegűeket is.
Nálunk  műemléki  védettség  ritkán  terjed  ki  mezőgazdasági  épületekre,  ezeket  –  anyagi 
támogatás  híján  –  inkább  tovább-hasznosítással  őrizzük  meg,  nem mentési  céllal,  hanem 
gazdasági, környezeti megfontolásból.

A még nagyobb iparosított területekkel rendelkező Németország [14] ellensúlyozásképpen a 

legegyszerűbb ősi,  természetes  építményformákat,  istállómegoldásokat  sorakoztatja  fel  – a 

fejlett  nagyüzemi  gyakorlat  mellett.  Ezek a természetes,  szabad használhatóságot,  kötetlen 

újrahasznosíthatóságot mutatják.

Az építési anyagok hasznosíthatóságához ad kiemelkedő példát a német modellterv sorozat. 
Bemutatja, hogy amint a tartásmód természetes, egészséges, úgy az építmények anyagukban 
is a helyi eredeti környezetből valóak, oda illenek. [15]
Az alapoktól kezdve a tetőig minden anyag természetes, a környezetbe visszaforgatható, vagy 
nagyobbrészt  hosszú  élettartama  után,  -  újrahasznosítható.  Mindehhez  szükséges 
energiamennyiség, valamint szennyezés igen csekély mértékű. 

A  tanulmányozott  jelentős  országokban  a  hagyományos  gazdasági  épületállomány 

hasznosításában tudatos  a  környezeti  szemlélet.  [31,  32,  34,  38]  Kutatási  eredményeimet, 

megvalósult  természetes  anyagú,  a  következő  oldalakon  bemutatott  saját  fejlesztésű 

építményeim [56] előnyeit azonban kiemelten a német példa igazolja. [14]

A spanyol, holland (Wageningen) felvetésből [45, 49, 81] kiindulva, beleértve a tengerentúli 
(USA,  Japán  [24])  valóságot  a  régi  és  új  építmények  kontrasztja  vizuális,  esztétikai 
problémákat is mutat  [38, 55]. Míg a tanulmányozott  európai országok jelentős történelmi 
hagyatékkal rendelkeznek, addig a modern tengeren túli országokban ilyenféle – gazdasági 
épületállomány – kevésbé képez összefüggő egységet.  Könnyebben elnyomhatja  ezt  az  új 
építmények  áradata.  A  problémát  az  angol  intézkedésekhez  hasonlóan  kezelhetik  jól, 
amennyiben a kevés hagyományos építményt védik fokozottan. Ha már nem is használják ki 
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ezeket  minden  esetben,  de  példaként  mutatják  a  megjelenési  környezeti  előnyök 
hangsúlyozása  érdekében.  Ilyen  tekintetben  vizsgálataim,  megvalósult  modellterveim 
tengeren túli kutatók, alkotók eredményeivel is összevethetőek. 

Az építési anyagok újrahasznosítása több fejlett országban 50% körüli mértékben történik 
[52, 65]. Ugyanakkor Magyarországon ez az arány 1% körüli, korábbi évek adatai alapján. 
Azóta  a  mérnöki  gyakorlat,  például  a  fokozódó  útépítés,  növekvő  mértékben  használ 
másodlagos anyagokat. E mellett az illegális hulladéklerakáshoz hasonlóan, bontott anyagokat 
áttekinthetetlen  sokféleségben  alkalmaz  a  lakosság,  kevésbé  látható  hátsókertekben, 
kisgazdasági  telepeken,  nehezen  becsülhetően  –  akár  több%-os  mértékben,  az  egész 
építőanyagforgalom tekintetében. Ez a regisztrálatlan, alkalomszerű használt-anyag beépítés 
sok  esetben  szakszerűtlenül  történik,  kényszerű,  ideiglenes  jelleggel.  Az  ilyen  esetleges 
háztáji hasznosítás nem túlszabályozással, de szükséges szakmai rendszerben járulhatna hozzá 
a hulladékkérdés tartós megoldásához.
A  példának  állított  országok  (Svájc)  technológiai  színvonala  és  tőke-mozgása  eltérő  a 
hazaitól,  ezért  nem  történt  meg  az  egyébként  eredményesen  működő  újrahasznosítási 
rendszerek  átvétele.  Nálunk  a  tömeges  elterjedés  a  mobilizálás,  egyszerűsítés  irányában 
történhet csak.

A speciális  célüzemek  [54]  csak  részben  adaptálhatóak,  ezek  mellé  többcélú,  egyszerűbb 

gépparkot kell rendelni, mobil szállító járművekkel. Ez utóbbiak billenő, markoló teherautók 

távoli vidéken is igénybe vehetőek, a szintén mobil törő és szelektáló gépsor mellé. Az egész 

feldolgozó rendszert mozgékonnyá kell tenni a vidéken elszórt építmények, bontási munkák 

és a hasznosítási cél könnyebb elérhetősége érdekében.

A  hulladék-elhelyezést,  feldolgozást,  hasznosítást  nagy  mértékben  gátolja  a 

jogszabályrendszer elmaradottsága,  [50, 52] pedig a központi  szabályozástól függetlenül is 

lehet előrelépni, [71] helyi szakmai kapacitással támogatva.

Végezetül,  áttekintve  a  felhasznált  irodalmat,  a  funkcionális  továbbhasznosításnak 

szerteágazó lehetőségei vannak. A hazai fejlesztés azonban kevésbé időszerű, bár akadályba 

nem ütközik,  hiszen  1990 óta  az  állattartó  épületek  fele  részben megürült.  Bár,  a  leírtak 

szerint a többnyire 1950-1975-ös évek között épült istállók nagyobb része ma is felújítható 

lenne,  de  újra  betelepítése  kevésbé  várható.  Így  inkább  a  nehezebben  felújítható  tetemes 

épületállomány anyagi  újrahasznosíthatóságát  vizsgáltam.  (A tárolás  műszaki,  technológiai 

fejlesztését  a 2000. év óta terebélyesedő tárházépítési  program megnyugtatóan megoldotta, 

így ezen a területen is főként a már használhatatlan tárolók bontásával, anyaghasznosításával 

lehet foglalkozni.

A hazai  szakirodalom is  egybehangzóan kifejezi  az anyagújrahasznosítás  felgyorsításának, 

technológiai  és  jogi  mobilizációjának  fontosságát.  Mindezért  kutatásomat  az  utóbbi  két 

évtizedben  főként  az  építmények  szerkezeti  megoldására,  környezetbe  illesztésére,  anyagi 

újrahasznosíthatóságára [68] összpontosítottam, a következő fejezetben leírtak szerint.
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

Az elmúlt másfél évtized folyamán többszáz mezőgazdasági telepet, épületet tanulmányoztam 

a  hasznosíthatóság  tekintetében.  Közel  600  épületet,  építményt  mértem  fel,  szerkezeti 

részleteiben is vizsgáltam, lehetőség szerint a tervdokumentációkkal együtt. A nyert méret- és 

minőséget  kifejező  adatok  száma  tízezres  nagyságrendű.  Az  utóbbi  évtizedben 

publikációimban  erről  írtam  (ezek  között  a  Landscape  and  Urban  Planning  [44], 

Mezőgazdasági Technika [82] folyóiratokban.)

A rendszerezést  megkönnyítette  az,  hogy az épületállomány nagy része tipizált.  [9, 11] A 

mezőgazdasági  építészetre  gazdag  sokféleség  jellemző,  de  az  olykori  esetlegesség, 

tervezetlenség mellett jelentős a rendezett típus-telepek és épületek aránya.  Ezek rendszere 

áttekinthető, mert viszonylag kis számú típus uralja az egész gazdasági építészetet.

3.1. A kutatás módszere

Az elemzést megalapozó modelltervek készítése

A tipizáltságnak köszönhetően a következőkben bemutatott modellterveim nagyszámú épület 

és telepre vonatkoztathatóak. 

A  megelőző  egy-két  évszázadban  is  megjelent  már  a  nagyüzemi  iparosított  gazdasági 
tevékenység a nagyobb uradalmakban, élelmiszeripari üzemekben. [5, 15]
Telepvizsgálataim során jónéhány XIX. sz. körüli uradalmi istállót és tárházat is felmértem, 
hasznosíthatóságuk mérlegelésével.
Alsótekeres-i  volt  uradalmi  magtár  –  rendbetételével  –  gyakorlatilag  100%-osan  újra 
kihasználható. A tágas épületben mobil, valamint esetlegesen szükséges stabil technológia – 
nehézség nélkül alkalmazható. [30]
Az  ipari  sorozatelemeket  alkalmazó  tipizálás  a  múlt  század  közepétől  terjedt  el 
mezőgazdaságunkban a nagyüzemi kollektivizálással párhuzamosan. [1, 2, 9]

A Ceglédi Mezőgazdasági Szakközépiskola Szőkehalmi Tangazdaságában (13. ábra) a múlt 

század derekán létesített meglévő épületek technológiája nagyrészt elavult és már nem volt 

megfelelő,  korszerű,  sokoldalú  gyakorlati  szakoktatáshoz.  A  14.,  15.  ábrákon  a  felújítás, 

újrahasznosítás  általam  tervezett  javaslatait  mutatom  be.  A  14.  ábrán  a  sertés  és 

szarvasmarhatartás, a 15. ábrán a ló és egyéb, kisebb állatok tartása, valamint a szociális tömb 

előírásos kialakítása látható.

51



13. ábra Cegléd, Szőkehalmi telep
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14. ábra Hasznosítás sertés- és szarvasmarhatartás céljára
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15. ábra Hasznosítás juh-, ló- és kisállattartás céljára
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A telep istállói mind a leggyakoribb típusú 12,0 m széles mezőgazdasági csarnoképületek, 

ezért is választottam ezt a telepet célkitűzésem igazolásához.

Kiemelve  a  14.  ábrát,  mely  a  legfontosabb  haszonállatok  épületmegoldásait  mutatja  be, 
figyelemre  méltó  a  2.  sz.  épület  sertéstartásra  és  az  összes  tenyésztési  fázisra  való 
alkalmazhatósága, a 12,0 m széles fesztáv rugalmas kihasználhatósága. A vizsgált 1950-70-es 
időszakban ezerszámra épült ilyen istállók hossza általában 60,0-84,0 m között mozog, ennek 
megfelelően fér el kevesebb vagy több tartási vagy tenyésztési (hízlaló, fiaztató) egység.

A  3.  sz.  épületben  a  legjelentősebb  ágazat,  a  szarvasmarhatartás  fejlesztési  lehetőségeit 
mutatom be. Az épület jobb végén a tenyésztési egységek (borjú, ellető rekeszek) megfelelő 
elhelyezhetősége látható- csekély építészeti átalakítással.

Az  istálló  bal  oldalán  az  eredeti  kötött  tartásmód  az  állatok  mozgásterét  korlátozza  egy 
szarvasmarhára  7,2  m2 belső  istállóterület  jut.  Feltételezve,  hogy  az  állatok  szabadon 
kijárhatnak a szabadba, a kötött állások megszüntetésével, ez nagyobb szabadságot jelent a 
korábbihoz  képest.  Ez  jelentős  munkaerő-kihasználási,  gazdasági  előnyt  is  jelent.  A  már 
ismertetett  olasz istálló-felújítások példáján az istállókihasználás is javulhat,  szerintük még 
nem okozva zsúfoltságot.

Végül a mintegy 150 éves kúria épülete gazdaságosan felújítható, és a személyzet, dolgozók, 
látogatók  elhelyezésére  100%-os  kihasználtsággal  hasznosítható.  A még  javítható  állapotú 
tekintélyes  műemlék-jellegű  épület  ilyen  100%-os  újrahasznosítással  az  adott  környezet 
megjelenését, színvonalát javítja.
A hasonló műemlék jellegű épületek szétszórtan, kisebb számban találhatóak.

Összegezve az egybehangzó szakirodalmi példákat és modellterv-javaslataimat látható, hogy 

a  rendeltetésszerű  továbbhasznosítás,  rekonstrukció  alapvető  kérdései  megoldottak. 

Gazdasági, környezeti célokból csak szorgalmazni kell ezeket. Több éves vizsgálatom idején 

párhuzamosan viszont a gazdasági igény egyre csökkent még a felújításokra is. Így ezekre 

egyre  kevesebb  esetben  kerül  sor,  több gazdasági  épület  veszti  funkcióját,  üresedik  meg. 

Dolgozatomban ezek anyagi újrahasznosíthatóságára összpontosítottam inkább, a következők 

szerint.

3.1.1. A kutatási terület lehatárolása

Az uradalmi gazdaságok istálló-épületeinek megemlítése szükséges, mert egy részük ma is 
használható  hosszú  élettartamuknak  köszönhetően.  Nagyrészt  tartós,  természetes 
építőanyagokból készültek:

- az alap és falazat téglából, esetleg kőből,
- a födémek fából,
- a tető cserép, olykor nádfedéssel készült,

jó újrahasznosítást visszaforgathatóságot biztosítva. Az ilyen épület azonban már ritka, ezért 
ezekkel módszeresen nem foglalkoztam.
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A továbbiakban a  beton,  vasbeton és  acél  tartószerkezeti  anyagok mezőgazdaságban való 

tömeges alkalmazásra viszont a múlt  század második felében került csak sor – az iparban 

korábban  bevált  típusszerkezetek  formájában,  [1,  3,  5]  témám  szempontjából  könnyen 

rendszerezhetően.

A  vizsgált,  felmért  típusszerkezetekhez  hasonló  –  akár  azonos  –  ezrével  létesült  a 

kollektivizálás idején az 50-es évektől. Így a felmérések eredménye akár többezer esetre is 

vonatkoztatható  –  országos  viszonylatban  jelentős  épületállomány  és  szerkezeti  anyag 

mennyiség vehető így számításba, [9, 61] több mint a kollektivizálást megelőző és utána levő 

korszakot együttvéve, beleértve a közben létező háztáji építményeket is. [4, 8, 13]

A nagy mennyiségű adat, számítási  eredmény,  tehát nagyszámú létesítményre  érvényes  az 

általam kiemelten vizsgált 1950-75 évek között megvalósított építmények alapján.

A mezőgazdaságban jellemző kötetlenség ellenére ezek nagy része legfeljebb néhány tucat 

típusterv, majd ajánlott terv alapján valósult meg, lényeges változtatás nélkül – típusonként 

száz-számra. Ez a tény egyszerűsítette a vizsgálatot és így az eredmények megalapozottabbak.

A kollektivizálás után indult  a háztáji  gazdaságok viszonylagos virágzása.  A szükség és a 
korlátozottság szorítójában viszont a műszaki  megoldások képe meglehetősen vegyes.  [16, 
23]  A  gyakorlatias  gazdaságos  építmények  mellett,  [5,  44]  számlálhatatlan  szedett-vedett 
tákolmány létesült és maradt fenn a falusias lakóházas telkek hátsókertjében. Mindezek jelen 
hasznosítása is esetleges, újrahasznosítása is csekély eredménnyel biztat, ezért ezt a területet 
itt nem ismertetem.

A felmérések módszere, pontossága

A módszerek,  eszközök megválasztása a vizsgálat  céljának megfelelően történt. A vizsgált 

terület és volumen kiterjedt, nagyszámú adatra, minősítésre volt szükség.

Cél  az  ezermilliárdos  értékű  épületállomány  és  építőanyag  mennyiség  hasznosíthatósága, 

mely  jelenleg  csak  elenyésző  százalékban  történik  meg.  100%-os  újrahasznosítás  a 

legfejlettebb országokban sem sikerült még, de az 50%-os eredmény igen. Közelítően ilyen 

arányú hasznosítás nálunk is megcélozható – elsősorban a mezőgazdasági területeken – akár 

túl is haladható.

Jelen  kutatás  nem  határozhatja  meg  országos,  vagy  akár  kistérségi  szinten  az 

újrahasznosíthatóság  pontos  mértékét,  csak  arányaikat.  Végül  is  a  hasznosítás  további  – 
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gazdasági,  társadalmi,  földrajzi  körülményektől  –  esetlegességektől  függ,  ami 

végeredményben a gyakorlatban akár 10-20%-os eltéréseket is mutathat. A cél egyáltalán a 

40-60%-os újrahasznosítás közelítése.  Ebben az esetben nem csökken a becslés értéke,  ha 

annak pontossága csak 90%-os.

Másrészt az építőiparban, különösen mezőgazdasági területen az építéstechnológiai fegyelem 
nem  túlzott.  Ez  a  kevésbé  veszélyes,  egyszerű,  horizontális  építményeknél  sok  esetben 
eltűrhető.  A hagyományos épület-kitűzéseknél,  építésnél  nem ritka a több cm-es – néhány 
ezrelékes – pontatlanság, mely még a használhatóság rovására nem megy.
A  fentiek  alapján  az  egyszerű  hossz-  és  távolságmérések  nagy  részét  acélmérőszalaggal 
végeztem, melynek pontatlansága 1 ezrelék alatt van. A mérési segédszemélyzet alkalmi volt.
A mérési – durva – hibák kiküszöbölése ellenőrző, ismételt mérésekkel történt.
Magassági és szögmérések szintező és szögmérő optikai (geodéziai) műszerekkel történtek, 
melyek pontossága az itt kívántnak többszöröse.

Fotók, valamint a meglévő és szerkesztett dokumentációk nagyszámú épületet mutatnak be, 

szükséges részletezéssel.

Az egyes szerkezetek minőségének és állagának vizsgálata először szemrevételezéssel történt. 

A  feltételezett  hibás  részek  ezután  egyszerű  mechanikus  eszközökkel  (vésővel)  szükség 

szerinti  megbontással  kerültek  vizsgálatra  (16.ábra).  Ilyen  részletes  feltárásra  csak néhány 

épületben  került  sor.  Ezeknél  bebizonyosodott,  hogy  a  feltárás  előtti –  alapos  – 

szemrevételezés, ellenőrzés eredménye 10%-nál kisebb mértékben tért csak el a részletes 

feltárás  utáni  állagmegállapítás  adataitól.  A nagyrészt  hagyományos  (tégla,  fa)  és  ipari 

(beton, acél) istállószerkezetek állaga szakértői szemrevételezéssel, jó közelítéssel becsülhető 

a látható repedésekből, alakváltozásokból, színváltozásokból (17. ábra és 4. melléklet). Így az 

általam vizsgált mintegy 600 épület hasznosítható értékmegállapításánál csak néhány esetben 

végeztem részletes feltárást. Ez a sok tipikus hasonlóságot tekintve az egész épületállomány 

állagáról jó közelítő képet adott – 10%-on belüli tűréssel. 

Vizsgálatom  célját  tekintve  nem  egyes  épületek  állagmegóvásának,  anyagi 
újrahasznosíthatóságának pontos értékmeghatározása volt feladatom, hanem a kistérségekre, 
régiókra  terjedő  építményállomány  átfogó  vizsgálata  a  környezeti,  energetikai  előnyök 
összegzésével.
A  nagy  építménytömeg  különféle  anyagainak  fajlagos  előállítási  és  újrahasznosítási 
energiafelhasználásáról  a  gyakorlati  adatok  több  10%-os  szórást  is  mutatnak,  beleértve  a 
külföldi  forrásokat  is.  Ezért  is,  végeredményeim  becslések  lehetnek,  a  célnak  azonban 
megfelelő pontosságúak.
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16. ábra Feltárt, megvésett szerkezetek
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17. ábra Újrahasznosításra váró építmények (Kóka)
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A  végeredmények  nemzetgazdasági  léptékben  is  jelentős  arányú  energetikai,  környezeti 

előnyöket fejeznek ki. Mindez előrejelzés, lehetőség, itt végül a megbízható, de tág határok 

között mozgó – nagyságrendi – becslés is jó útmutató.

A  tetemes,  haszonállaton  kívüli  épületállomány,  illetve  anyagainak  újrahasznosításában  a 

legcsekélyebb előrelépés is jelentős környezetgazdasági sikernek számít majd.

Összegezve tehát tapasztalati adatokon, számításaimon alapuló becsléseim legfeljebb 10%-os 

tűrési határa a célnak megfelel.  Nagyobb pontosság az ismertetett  körülmények miatt  nem 

reális:

- a mezőgazdasági építés-technológia pontatlansága,

- az építményállomány sokféle használata, állapota, esetlegessége,

- különböző gazdasági, társadalmi, térségi, szállítási körülmények,

- hazai és külföldi energetikai adatok szórása.

Az egyes szerkezeti anyagok vizsgálata

A beton és vasbeton szerkezetek megbontása visszafordíthatatlan rongálást eredményez, ezért 

itt a sérülést nem okozó „Schmidt” kalapácsot alkalmaztam. Ez a beton szilárdságát néhány 

%-os pontatlansággal képes kimutatni, viszont nagyszámú mérés végezhető el vele gyorsan, - 

feltárás nélkül.

Megjegyzendő,  hogy a  betonszerkezetek,  különösen a  helyszíni  betonozás  szilárdsága  sok 
technológiai  és  utókezelési  körülménytől  függve  sokféleséget  mutat.  Egymástól  dm-es 
távolságban levő pontokon több 10%-os eltérések  is  mutatkoznak.  Nem beszélve  a  durva 
kivitelezési  mulasztásokról,  melyek  miatt  helyenként  a kívánt  szilárdság töredéke mérhető 
csak. Az ilyen anyag újrahasznosíthatósága is korlátozott.
Ilyen  körülmények  között  számítási,  becslési  eredményeim  természetesen  nem  lehetnek 
100%-os pontosságúak, a 10% közeli tűrés itt sem csökkenthető.
Az  egyéb  –  hagyományos  –  anyagok,  szerkezetek  állaga  közvetlenebben  minősíthető. 
Szemrevételezéssel, egyszerű nyomáspróbával könnyen megállapítható, hogy a bontott tégla 
mikor  válik  törmelékké,  vagy  hogy  a  fa  meddig  hasznosítható  újra  –  legalább  részben. 
Néhány faipari, favédelmi szakértői vizsgálatra sor került, de tapasztalatom szerint a – kisebb 
értékű  –  mezőgazdasági  építményeknél  ezek  költsége  ritkábban  térül  meg.  Többnyire 
elegendő  a  fertőzött,  hibás  fa  szerkezeti  részek  mérnöki  ellenőrzése,  cseréje,  eltávolítása 
gondos szelekcióval.
Továbbá  aprólékosabb  részlet-mérések  történtek:  repedések  irányának,  hosszúságának  és 
szélességének mérése, nyúlások, lehajlások, dőlések ellenőrzése és a hibás részek méretbeli 
kiterjedésének meghatározás került sorra. Ezek összegzése adta ki a javítások, pótlások teljes 
mennyiségét, vagy – bontása esetén – a használhatatlan hulladék és az újcélú haszonanyag 
mennyiségi arányát.
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A hagyományos épületek anyagai nem tömegesen mennek tönkre. A meghibásodás először 
hosszú  ideig  csak  pontszerű,  vonalszerű  (igénybevételi  pontokon,  alátámasztásoknál 
pontszerű, a repedések mentén vonalszerű). Nincs általában szükség tömeges javításra.

Szúrópróbaszerűen,  kérdéses szerkezetekből,  anyagokból  mintadarabokat  vettem,  és ezeket 

laboratóriumokban  vizsgáltattam.  A  faanyagok  laboratóriumi  vizsgálata  igazolta  a 

szemrevételezés  és  az  egyszerű  mechanikus  ellenőrzés  eredményét,  a  használhatóság 

tekintetében. Mivel gazdasági fa-szerkezeteink jó része ellenálló – akác – anyagú és alacsony 

költségű,  egyszerűen  szelektálható,  kiterjedt  speciális  vizsgálatuk  csak  további  tömeges 

hasznosításkor válna szükségessé.

Szerkezeti megoldások, anyagok veszélyessége

A – mesterséges  – gyártott  „modern”,  anyagoknál  több a  kockázat  merül  fel.  A gyártási 

technológiák különféle „gazdaságossági” módszereket, szilárdság-, tartósságnövelő, színező-, 

védőanyagokat  alkalmaznak,  melyeknek  a  későbbiek  folyamán,  élőlényeket  veszélyeztető, 

környezetkárosító hatásuk van.

Már a 60-as évektől kezdve megindult  a tartószerkezetek könnyítése,  mely a károsodás és 

veszélyeztetés  nélküli  élettartam  lerövidülésével  járt.  A  vasbeton  egyébként  várható  jó 

félévszázados  élettartamát  a  vonórudas  9,0-12,0-15,0  m  fesztávú  tetővázaknál  (18  ábra) 

megkérdőjelezi a viszonylag vékony vonórúd, mely az istállóklímában gyorsabban szenved 

korróziós keresztmetszeti csökkenést.

Még inkább csalódást okozott a még könnyebb – rácstartós – és még veszélyesebb – 24,0 m-

es fesztávig alkalmazott MEZŐPANEL csarnokváz. (19. ábra)

1969-1981 között  közel 1000 ilyen épületet  valósítottak meg. Ezek az átlagosnál tágasabb 
csarnokok összességében millió (!) m2-nyi lefedett területet jelentettek.
Az AGROBER 1981. decemberi főmérnöki értekezletének emlékeztetője szerint:

- 823 magastetős (vonórudas) épületet vizsgálatak meg,
- 598 volt a hibás csomópontok száma,
- 22 a leesett (4) szelemenek száma (mázsás súlyok!),
- a hibák a legújabb épületeknél is előfordultak és
- az ország különböző területein észlelték mindezt.
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18. ábra A vizsgált időszak vasbeton vázai
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19. ábra A MEZŐPANEL váz megerősítése
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A Budapesti  Műszaki  Egyetem szakértő  csoportjának  részlettervei  szerint  erősítették  meg 
ezeket a veszélyes épületeket. (34. a. ábra) [10] A hibákat akkor jól láthatóan kijavították, de a 
veszélyeztetettség végleg nem kizárt, a könnyű szerkezetek várható hasznos élettartama ezért 
is  általában  rövid.  Az  újrahasznosíthatóság  pedig  „javított”  elemek  esetében  méginkább 
kérdéses.

Az  azbesztcement  tartalmú  eternitlapok  és  hullámeternit  lemezek  veszélyessége  már  jó 

évtizede  ismert  [80],  ezeket  már  nem kell  vizsgálni,  mérhetetlenül  káros állapot,  hogy az 

ország területen az azbesztcement lemezzel lefedett felület több tízmillió m2-t(!) tesz ki. A 60-

as, 80-as évek folyamán épült, általam vizsgált épületek nagy részének is ilyen a fedése. Ezek 

funkcionális  vagy  anyagi  hasznosításának  gazdaságosságát  a  hullámlemez  fedés 

felszámolásának  kötelezettsége  terheli.  Számolni  kell  e  káros  anyag  kiszelektálásával  és 

megfelelő – veszélyes hulladék-lerakó – helyre való szállításával.

Az újabban használt szigetelő és tetőfedő anyagok között kiemelkednek a bitumenes lemezek, 

„zsindelyek” és a festett fémlemezek, évi több millió m2 mennyiségű hazai alkalmazásukkal. 

Ezek  hosszú  élettartamát  nem,  de  veszélytelenségét  garantálják  a  gyártók.  Valóban,  a 

laboratóriumok több esetben nem mutattak ki veszélyes anyagkioldódást, többféle mintán a 

természetes oldóközeget, körülményeket modellezve. (5. melléklet)

Vannak pedig az élő szervezetre nézve veszélyes  anyagok a szóban forgó termékekben: a 
bitumenes lemezekben polyaromás szénhidrogének, a festett fémekben nehéz fémek. Ezeket 
savas oldattal  sikerült  is kimutatni a laboratóriumokban hivatalosan bizonylatolt  mintákból 
szabványos  méréssorozattal.  Önmagában  ez  az  azbesztcementhez  hasonló  tiltást  nem von 
maga után, mert savas oldat általában nincs jelen a környezetben, tehát a veszélyes anyagok 
kioldása ritkán történik meg.
Mezőgazdasági környezetben viszont nem ritka az agresszív (savas) – trágyás,  szennyezett 
közeg,  mely  különösen  a  meghibásodott  lemezeket  támadhatja.  A Gödöllő-i  Szent  István 
Egyetem Központi Laboratóriumában (Percsich K. és Barabás B. elemzésével) 2005. évben, 
több éve használt – kis mértékben – hibásodott anyagmintákat is vizsgáltunk. Ezekben a fenti 
veszélyes anyagok nagy része már hiányzott! A környezetbe került ki tehát. (5. melléklet) [72]
A további – szükségesen kiterjesztett – ellenőrzés előtt tehát óvatosan kell a fenti termékeket 
kezelni. A veszély fennállása a meglévő épületeknek legalábbis a használati értékét csökkenti. 
Az  újrahasznosítás  viszont  a  bontási  sérülések  fokozott  veszélyessége  miatt  még  inkább 
megkérdőjelezhető. 
Így már az eddigi megfigyelések, gyakorlat és elemzések során kirajzolódik az a tendencia, 

hogy a régebbi – akár évszázados – épületek jobban hasznosíthatóak sokszor funkcionálisan 

is,  de  főleg  tartós  anyagaik  révén,  mint  az  újabbak.  A „modern”  könnyű  épületek  egyre 

könnyebbek,  rövidebb  élettartamúak  és  újabb  veszélyeket  is  hordoznak  magukban. 

Általánosságban  a  hagyományos  építőanyagok  inkább  újrahasznosíthatóbbak,  mint  a 

modernebbek.
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3.2. Környezettudatos tervezési módszerek

A  régebbi,  hagyományos  épületek  részleges  meghibásodása,  elnedvesedése  speciális 

megoldást igényel, de ez sok esetben sikeres és még további, hosszabb élettartamot ígér. Ilyen 

javíthatóságot, szelektálhatóságot, veszélymentes újrahasznosíthatóságot újabb épületeknél is 

lehet előrelátó környezettudatos tervezéssel lehet elérni, mely az épület jövőjét, utóéletét is 

megtervezi. Ilyen a 2001 és 2006 között magtárak fejlesztésem szerinti megvalósítása.

A funkcionális hasznosíthatóság az első cél. Amennyiben az épület állaga megfelelő, úgy 

nagyobb műszaki értéket képvisel, mint bontott anyagai külön-külön. Lehetőség szerint tehát 

a  még  elfogadható  ráfordítással  történő  javítás,  felújítás  útján  a  továbbhasznosítás  a 

kézenfekvő  megoldás,  [30,  38]  mivel  a  kész  létesítmény  nagy  érték.  Ma  csak  kivételes 

esetben  lehet  szükség  új  beruházásokra  –  ahol  a  közelben  vannak  megüresedett  istállók, 

tárolók. Mezőgazdasági épületek fajlagos beruházási költsége is ma már közelíti a 100 000 Ft/

m2 értéket. 

A  felújítás,  de  a  rekonstrukció  is  ennek  töredékéből  kihozható,  [63]  mely  változtatások 

építészeti  része a technológiai  fejlesztéseknél  is kisebb lehet,  a meglévő szerkezetre építő, 

tudatos, takarékosságra törő tervezési módszerrel.  E szerint minden kihasználható alaprajzi 

megoldást, szerkezeti elemet meg kell tartani – lehetőség szerint – a merész rekonstrukciók 

esetén is.

E megoldások tervezési módszerét, véghezvitelét nem részletezem az Eredmények fejezetben 

sem,  mert  a  már  tárgyaltak  szerint  az  anyagi  újrahasznosíthatóság  válik  inkább 

időszerűvé.

Természetes, ősi építménymegoldások tanulmányozására az a felismerés késztetett, hogy a 

hagyományos, tömörfalas istállók - tárolók kedvező belső klímát biztosítanak, jó hőszigetelő 

és  páraáteresztő  képességük  által.  Az  állat  és  termény  környezeti  igényei  pedig  nem 

változnak,  ezért  előnyös  további  elhelyezésük  a  megszokott  épülettípusokban  [7,  41,  43], 

melyek később anyagukat tekintve is jobban újrahasznosíthatóak.

Ez  az  építésben  a  környezetgazdálkodási  „életciklus”  elvnek  felel  meg  [68],  ami  a 

nyersanyagtól  kezdve  az  újrahasznosításig  követendő.  Tervezési  módszert  kellett 
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kialakítanom  a  régi,  jól  bevált  példák  és  az  újabban  is  felmerülő  igények  ötvözésével. 

Elsősorban a kisgazdaságok számára kifejlesztett megoldásaim tanulságosak:

- A külső térelhatároló szerkezetek tömegét, hőkapacitását célszerű növelni. Ez a 

földbe süllyesztéssel még több energetikai előnnyel jár.

- A  nagy  tömegű  hagyományos  anyagok  újrahasznosíthatósága  előre 

tervezhetően könnyen szelektálható beépítéssel nagyobb arányú lesz.

- Ugyanúgy  előre  tervezetten,  a  természetes,  helyi  anyagválaszték  biztosítja, 

hogy a  nem újrahasznosítható  anyagrész visszaforgatható  és  végül  hulladék 

aligha marad.

Az utóbbi években viszont nagy volumenű gabonaszállítási, tárolási, logisztikai igény merült 

fel,  melyet  a  meglévő  szétszórt  tárolómegoldások  nem  tudtak  teljesíteni  100 000  tonna 

befogadóképességű  tárolótelepek  létesítésére  került  sor.  Összességében  millió  tonna 

nagyságrendben  kellett  létesüljenek  ilyen  speciális  tárolókapacitások.  Energetikai  célt  is 

tekintve  ezek  semmiképpen  sem  szükségtelenek,  sőt  a  későbbiekben  kifejtettek  szerint 

környezeti, újrahasznosítási szempontból is figyelemre méltóak. [66, 75, 77, 78, 80]

Ezek  kialakításához  is  végigkövettem  az  egész  életciklust,  a  szelektálhatósággal, 

újrahasznosítással bezárólag. Itt a tervezésben annak a módszernek a kidolgozása jelentette a 

nehézséget,  mellyel  a  kritikus,  különböző  jellegű,  élettartamú  anyagok  majd  könnyen 

szétválaszthatóak.

Így ezek a több célt  is  kiszolgáló ipari  jellegű csarnokok tervezési,  fejlesztési  módszerem 

szerint  a  jövő  számára  is  épültek.  Egyébként,  mezőgazdasági  épületek,  jelentős  műszaki 

értékük mellett, forgalmi értékükben többszörös veszteséget szenvedhetnek az ipari és városi 

koncentrálódás  miatt.  A  mezőgazdasági  vidék  hangsúly-  és  népességcsökkenése 

következtében a meglévő létesítmények is kihasználatlanok maradhatnak.

Későbbi  funkció  –  megszűnés  esetén  az  új  nagyüzemi  tárházak  anyagai  is  könnyen 

szelektálhatóak,  újra  hasznosíthatóak,  erre  előre  is  összpontosító  fejlesztési  javaslataim 

szerint. 

Mivel tervezési módszerem nyomán, annak eredményeként az itt ismertetett építmények meg 

is  valósultak,  a  betervezett  anyagok,  bevált  szerkezeti  megoldások  részletezése  a  (4.) 

Eredmények fejezetbe került.
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3.3. A bontott építőanyag feldolgozásának energiaigénye

A már bontásra érett épületek többnyire hagyományos, nehéz szerkezeti anyagokból állnak, 

[64, 72] melyek elszállítása számottevő energiafelhasználással, költséggel jár, mely a bontott 

anyag értékéhez képest jelentős. Ezért a helyben való vagy legalábbis helyközeli feldolgozás, 

újrahasznosítás kívánatos. A kollektivizálás lezárásával mezőgazdasági termelésünket ismét 

fejleszteni kell,  hasznosítási módjának változtatásával – az élőhelyek,  zöldövezetek, erdők, 

mezők javára. Ilyen zöld területeken még inkább sokszor nincs helye nagy – kihasználatlan –

termelőépületeknek.

Van igény  viszont  utakra,  kommunális  rendszerre.  Az út  és  a  kommunális  –  település  – 

hálózat a ritkán lakott területeinken is mintegy 10 km sűrűségű. Így ennél nagyobb távolságra 

nem kell  szállítani  bontott  anyagot  útépítéshez,  felújításhoz,  települési  építményekhez.  Az 

újrahasznosítás  tehát  helyben,  helyi  erőkkel  –  kistérségi  méretben  –  további  fejlődést 

gerjesztve végrehajtható. 

Az ilyen helyi megoldás messzemenően energia- és környezetkímélő. Ezzel nem versenyezhet 

a  globális  termelés  és  import  gyakorlata,  mely  egy  gondos,  alapos  helyi  szelekcióra  és 

hasznosítás mérlegelésére nem képes. Központi szaktanácsadás, szervezés szükséges lehet, de 

döntés, irányítás nem feltétlenül regionális vagy állami szintről kell kiinduljon. [71]

Az eddig leírtak alapján a tanulmányozott 600 épület funkcionális továbbhasznosíthatósága 

mellett az alkotóanyagok későbbi felhasználhatóságát részletesebben vizsgáltam. 

A  legfejlettebb  országokban  az  újrahasznosítás  gyakorlata  kiterjedtebb,  de  a  gazdasági 
viszonyok  eltérőek.  Tanulmányoztam  svájci  ipari  volumenű  építési  anyag  újrahasznosító 
rendszereket. Ezek nagy hatásfokkal, tiszta, jó minőségű anyagmennyiséget állítanak újra elő.
Részt vettem ilyen üzem hazai adaptálhatóságának vizsgálatában. Elemzésünk során világossá 
vált,  hogy a tökéletességet  közelítő  feldolgozó cél-gép rendszer  meglehetősen  összetett  és 
költséges.  Magyarországon  szétszórt  vidéki  létesítményeink  közé  nem  lenne  gazdaságos, 
ugyan nagyszabású – 100%-os teljesítményt, tisztaságot biztosító ipari üzem telepítése. (12. 
ábra)  Legfeljebb  néhány ilyenre  lenne  pénzügyi  fedezet,  mely  a  vidéknek csak kis  részét 
szolgálná  ki.  Az  USA  38  államában,  decentralizáltan,  számos  cég  foglalkozik 
továbbhasznosítással  [59], és a felhasználható és bontott  anyagokról részletes adatbázis  áll 
rendelkezésre. [68, 80]

A  vidék  egészén  kell  az  újrahasznosítást  megvalósítani, nem  egyedi  esetek  100%-os 

megoldásával, hanem kielégítően mindenütt. Ezért a speciális célra kifejlesztett technológiai 

sorból csak a szükséges célgépeket, törő, szelektáló egységeket kell igénybe venni. Ezeket a 
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többcélú,  bárhol  meglévő  mezőgazdasági,  szállító  és  földmunka  gépek  kiegészítik,  több 

tekintetben előnyösen:

• az üzem nagyrészt mobil, könnyen telepíthető a szétszórt létesítmények köré,

• csökken a beruházás igénye, és 

• az  idényjellegű  munkák  gazdaságosan  ütemezhetőek  (a  bontás,  feldolgozás  a 

mezőgazdasági csúcsmunkák idején kívül végezhető).

Bár  kevés  ilyen  hazai  kezdeményezés  van,  de  a  meglévők  gyakorlata  egész  régiókra 

terjeszthető ki – várható reális eredménnyel. Így tanulmányoztam a korszerűnek számító, de 

bárhol  adaptálható  Kőszegi  Városüzemeltető  és  Kommunális  Szolgáltató  KHT  példáját 

Kovács István környezetgazdasági szakmérnök közreműködésével.

Itt jórészt mobilizálható gépsort használnak. Célgépként csak a legszükségesebb berendezés 
szerepel:

• RMGO típusú röpítőtörő berendezés előleválasztóval 70 kW teljesítményű beépített 
diesel motorral,

• Alternatívaként  csatlakoztatható  három  frakciójú  osztályozó  szerkezettel  (55  kW 
diesel motorral).

Nem kizárólag célgép az (Kamatsu C 97 tip.) árokásó homlokrakodó, de hidraulikus törőfejét 
(78 kW) az adott bontási célra szerelik fel.
Törési teljesítmény az anyagtól függően 30-60 t/óra (az anyag tiszta, föld nélküli kell legyen).

Az egyes anyagok törésének jellemző teljesítménye:
- tégla, cserép 60 t/óra
- terméskő (40-50) 45 t/óra
- beton (40-60) 50 t/óra
- vasbeton 30 t/óra
- aszfalt (40-50) 45 t/óra

Teljesítmény szükségletek – az üzem gyakorlati tapasztalatai szerint:
- törőgép (jellemző 60%-os terheléssel) 42,0 kW
- rakodó, kiszolgáló gép (jellemző 

    70%-os terheléssel)               55,6 kW  
                                         Összesen: 97,6 kW

Így  az  óránként  feldolgozott  30-60 tonna  mennyiséggel  összevetve  a  különböző  anyagok 
esetében a tonnánkénti energiafelhasználás a következőképpen alakul:

tégla, cserép 97,6/60 = 1,51 kWh/t
terméskő 97,6/45 = 2,17 kWh/t
beton (aszfalt) 97,6/50 = 1,90 kWh/t
vasbeton 97,6/30 = 3,20 kWh/t

Ezekkel  szemben  az  előállítási,  újraelőállítási  energiamennyiségek  két  nagyságrenddel 
nagyobbak!
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Ezek igen csekély értékek az új anyagok gyártási energiaigényéhez képest, a 3. sz. melléklet – 

táblázataiból kiemelt adatok szerint: [79]

7. táblázat

Szerkezeti 
anyagok

Térfogatsúly
t/m3

Gyártási energiaigény
kWh/m3

(3. melléklet) kWh/t

Tömör tégla 1.6 140 88
Kő ~2.0 30 15

Beton 2.2 45 20,5
Vasbeton ~2.5 105-200 42-80

A gyártás így több mint nagyságrendi mértékben energiagiényesebb, és kevesebb szennyezést 

jelent, mint a bontott anyagok feldolgozása. Ezzel párhuzamosan az országosan millió tonna 

nagyságrendű környezetterhelő hulladékanyag sorsa is megoldódik.

Az újrahasznosítás tehát valamennyi tekintetben kiemelkedő, sürgető feladat.

A  minimális  feldolgozandó  anyagmennyiség a  fenti  30-60  t/óra  törőteljesítményből 

adódóan mintegy 500 t/nap. Ennél rövidebb időre nem célszerű mobil feldolgozó gépeket sem 

telepíteni.  Ez  az  anyagmennyiség  nagyjából  egy  nagyüzemi  –  TSz  –  istálló  bontásából 

nyerhető  ki,  mely legnagyobb számban található  az 50-es 70-es évek közötti  típusistállók 

között. (mérete 12,0 x /66,0 – 84,0/ m, beépített alapterülete közelíti az 1.000 m2-t.) Általában 

minden jelentősebb mezőgazdasági  településre 5-6 jut ilyen épületből álló telep.  Bontásuk 

esetén ez egy-egy hetes munkát adna a gépsornak.

Kisebb épületek, például családi házak esetén nyilván csak akkor gazdaságos a feldolgozás, 

ha több ilyen kis bontandó épület van a közelben. A kis egyedi bontásokat lehet élőmunkával 

végezni, melynek díját a bontott anyag értéke fedezheti.

Megjegyzendő, hogy a nagyüzemi anyagfeldolgozó telepeken a tisztítást, mosást is végzik, 
mely  víz  és  energiaigényes.  Itt  ettől  eltekintettem,  mert  a  mezőgazdasági  környezetben 
különösen elhagyott épületeknél, az ipari, városi szennyezettséghez képest jóval tisztább a – 
zöld – terület (legfeljebb trágya van).

69



3.4. Az újrahasznosítható anyag arányának meghatározása

Az 1950-75. évek közti időszak egységes mezőgazdasági épületrendszerének egyszerű anyag-

összetéte  vizsgálataimat  megkönnyítette,  csak  a  főbb  anyagcsoportok,  szerkezetek 

különbözőségét kellett figyelembe venni. 

Mivel  azonban ezen  az  életszerű  területen  eddig  a  közelítő  számítások  és  eredmények  is 

hiányoznak, ezért a szükséges további egyszerűsítések indokoltak:

Az 1%-os arányt  sem elérő kiegészítő szerkezetrészek anyagait  nem is vettem számításba, 

mint az üveget, a műanyagokat lakatos szerkezeteket, vezetékeket, melyek újrahasznosítása 

amúgy is  körülményes.  Az épületgépészet,  technológia,  pedig más – külön vizsgálandó – 

terület.  Az  általam  választott  időszak  építményei  néhány  megszokott  anyagféleségből 

tevődnek össze. Jellemző tovább ezek mennyiségi aránya egy-egy típus-épületben [1, 2, 9].

A vizsgálat időszak istállói, tárolói legtöbb esetben (60-84 m) hosszú, leggyakrabban 12,0 m 

széles nagyrészt hagyományos anyagú csarnokok.

Az átlagos anyag-arányok az épületek túlnyomó többségére érvényesek, mivel a belső terek 

többnyire osztatlanok, a keresztmetszetek végighaladva a hosszú épületeken változatlanok. 

A  beton mennyisége következetesen arányos az épület  alapterületével,  mert  az aljzatbeton 
egyenletes vastagságban képezi a padozatot, a betonanyag 25%-át képviselő alapsávtömege 
hasonlóan, bár kisebb eltérésekkel, követi az épületkiterjedést.
A  tégla szintén közel hasonló arányban alkotja a vizsgált  épületeket.  Mennyisége – kevés 
korábbi épületnél – tégla alapozás esetén, legalább 25%-kal több lehet.
A  vasbeton mennyisége  az  időszak  későbbi  részében  növekedett,  leginkább  szegélyező 
koszorúk formájában, szintén közel arányosan követve az alapterület nagyságát.
A  faanyag,  a  nyílászáró  szerkezetek  elenyésző  tömege mellett,  és  a  cserépfedés  egyaránt 
követik a tetőfelület és ezzel a beépített terület nagyságát. Egyéb fedések itt nem vehetőek 
figyelembe  (a  nád  és  a  fémlemez  ebben  az  időszakban  ritka,  az  azbesztcement  tartalmú 
fedések pedig a hasznosíthatóságból eleve kiesnek).

Az  így  indokolt  egyszerűsítések  után  elemi  számításokkal  megállapíthatóak  a  jellemző 

fajlagos anyagmennyiségek:
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A vizsgált épületek átlagos fajlagos építőanyag mennyiségei

8. táblázat

Főbb alkotóanyagok Beton Vasbeton Tégla Cserép Fa
Fajlagos mennyiség (m3/m3) 0,15 (0,025+) 0,125 (0,02++) 0,05-

Hasonló anyagú alap esetén (m3/m3) +0,035 +0,035
Főbb anyagcsoportok összevontan 
(m3/m3)

0,175-0,210 0,127-0,162

Újraelőállítási energia (kWh/m3) 45 (105) 140 60
kWh/t ∼ 100 ∼ 200 ∼ 120

(Forrás [79] és saját számítás)

+ A vasbeton bontás után csak betonadalékként,  feltöltésként  hasznosítható,  az acélbetétek 
közvetlenül használhatatlanok, ezért a tömeg a betonnal összevonandó.
++ A  cserép  –  csekély  tömegével  –  alapanyagát  tekintve  hasonló  hasznosíthatóságával  a 
téglával vonható össze.
- A faanyag külön szelekcióra,  felhasználásra kerül, mennyisége nagyságrenddel kevesebb, 
mint  a beton és égetett  anyagtermékeké,  élettartama pedig rövidebb, újrahasznosíthatósága 
esetlegesebb, mint az előbbi tömeg-anyagoké.
-  A kevesebb  esetben  alkalmazott  acél  tetőszerkezet  igen  könnyű,  rövid  élettartamú  és  a 
legkevésbé  hasznosítható  újra,  ezért  az  egész  eredményt  figyelembe  méltóan  nem 
befolyásolja.
A két nagy fennmaradó anyagcsoport energiatartalmában, egyébként költségében sincs döntő 
különbség. A tégla bizonytalan részben már csak törmelékként kerülhet (alárendeltebb célra) 
felhasználásra, a bontott betonnál kisebb értékben.

Az  épületek  állagának,  anyagminőség  vizsgálatának  összegzését  is  megkönnyítette  az 

anyagféleségek fenti csoportosítása. A meghibásodások és gyengébb minőségű épületrészek 

körülhatárolása, majd mértékének, kiterjedésének mérése, az egészből való levonása egyszerű 

számítással kiadta a hasznosítható anyaghányad arányát. A beton-tégla konstrukciók mellett a 

nagyságrenddel  kisebb  mennyiségű  anyagféleségeket  elhanyagolva  is  5%-nál  kisebb  a 

becslések pontatlansága.

E  kutatáson  túlmenő  részletességgel  természetesen  ezentúl  több  vizsgálat  és  számadat  is 

bevonható,  de  a  bontási,  feldolgozási  módszerek,  a  helyi  munkaerő,  szubjektív  tényezők 

sokfélesége mindenképpen befolyásolja az eredményeket.

Lehetőségeimen  belül  inkább  minél  nagyobb  számú  épületnek  a  célnak  már  megfelelő 

pontosságú,  vizsgálatára  törekedtem,  a  minél  nagyobb  továbbhasznosítható  anyagtömeg 

felkutatása érdekében.
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A fenti elemzés áttekintésével – kiemelve a 7. táblázatot – nyilvánvaló, hogy a bontott anyag 

kezelés, hasznosítás – új anyagok előállításával szemben – nagy arányban energiatakarékos 

és környezetkímélő (ugyanakkor nagy hulladékmennyiségektől lehet így megszabadulni).

Az energiamegtakarítás végeredményét itt – kedvező esetben – csak a nagyságrenddel kisebb 

bontási, feldolgozási, szállítási energiafelhasználás rontja. Mindennek csökkentése érdekében 

helyenként  könnyen  újrahasznosítható  épületállományra  van  szükség  –  hely  közeli 

felhasználhatósággal. Ilyen a vizsgálataimat alátámasztó több tucat telep, közel 600 épület, 

leginkább az 1950-75. években épültek.

Dolgozatomban  ezekből  kiragadott  50  jellemző  mezőgazdasági  építmény  anyagainak 

újrahasznosíthatóságát  vizsgáltam.  A  vizsgált  mintában  az  állattartást  szolgáló  épületek 

aránya 54%, a különféle tárolóké 44%, az egyéb kategóriában 1 gazdasági épület szerepel.

Az alapzat az építmények 78%-ában beton, 22%-ban tégla, illetve kő. Padozatuk jellemzően 

(86%-ban)  beton,  falazatuk  túlnyomóan  tégla,  mindezek  egyaránt  jól  újrahasznosíthatóak, 

24%-ban egyéb anyag (visszaforgatható – vályog, de egyes esetekben könnyű lemezfalazatok, 

melyek csak esetlegesen hasznosíthatóak újra).

A  felmérések  részletes  leírása  után  összesítetten  az  egyes  épületek  fő  hasznosítható 

anyagmennyiségét beton, tégla (cserép).

Ebből állapítottam meg 50 jellemző épület anyagtömegének hasznosítható arányát, mint egész 

mintát tekintve (n=50) ennek átlagát is, jellemző tendenciákkal, az építmények anyagtartalma, 

illetve  építési  ideje  függvényében  jelentős  különbségek  várhatóak  újrahasznosíthatósági, 

energetikai tekintetben.

Statisztikai  értékelés folyamán  az  50  minta-építmény  hasznosíthatósági  arányának 

becslésére varianciaanalízist, a Student féle próbát és gyakorisági vizsgálatot végeztem. Az 

eredményeket, diagrammokat a következő – Eredmények – fejezetben mutatom be.
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4. EREDMÉNYEK

Dolgozatomban  kitűzött  cél  a  mezőgazdasági  területek  potenciális  energianyereségének 

becslése. E tekintetben csak a lehetőség szerinti pontosságú kalkulációra, eredményekre van 

szükség, mert – országos újrahasznosítási program hiányában – mielőbbi, bármilyen arányú 

részmegoldás, jelentős környezeti és anyagi előnyöket ígér.

A  megelőzőek  szerint  az  újrahasznosítással  szemben  tehát  az  előállítási,  (újraelőállítási) 

energiamennyiségek nagyságrendet jóval meghaladó mértéket érnek el. (Kivétel a terméskő, 

melyet  nem  érdemes  összezúzni,  hanem  egészben  is  lehet,  nem  csak  alárendelt  célra 

alkalmazni). [50, 52]

Az értékek egymástól különböző földrajzi helyek és gyártók esetében többé-kevésbé eltérnek, 

de  a  fenti  fontos  anyagokra  nézve  általában  100  kWh  körül  alakul  a  fajlagos 

energiafelhasználás. [79]

Több  általam  vizsgált  telepen  becsültem  potenciálisan  0,25  millió  kWh  közeli 

energiamegtakarítást  az  újrahasznosítás  lehetőségét  feltételezve.  A  modelltelepként  (III. 

mellékletben)  bemutatott,  rendeltetésszerűen  nem  használt  Kóka-i  telephez  hasonlóan, 

melynek – ilyen lehetséges energiamegtakarítása számításom szerint meghaladja a 0,2 millió 

kWh-t.  A Kóka-i  telep  a  kisebbek között  van,  de  tipikus  és  összetett  épületállományával 

jellemző példa:

4.1. A Kóka-i (Petőfi) Mg. Tsz. telep vizsgálatának eredményei

A felmérések, fotók és dokumentációk alapján regisztráltam az épületek, szerkezetek lényeges 

adatait,  méreteit,  volumenét, anyagminőségét, állagát,  többek között a volt Enyingi Állami 

Gazdaság, Bag-i és a Jászárokszállás-i TSz összességében több tucatnyi telepén.

Ezek mellett  jellemző példa a Pest megyei  Kókai volt  Tsz telep meghatározó épületeinek, 

építményeinek összessége. A 9. táblázat a Tsz. Központi tanyájának épületegyüttesét mutatja 

be, meghatározó műszaki adatokkal. A mellékletben a telep helyszínrajza és példaként 1-1 

összegző adatlap látható.
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A többi tanulmányozott gazdaság között ez a telep jellemző, több szempontból átlagos példa:

- az épületek sokfélesége, kora, megjelenése, állaga,

- a beépítés sűrűsége, a telep elrendezése,

- az alkalmazott hagyományos és korszerű technológiák aránya, 

- a telepméret, valamint

- az újrahasznosítás lehetőségei tekintetében.

Ez  a  vizsgált  telep  nem  kiemelkedő  mintagazdaság,  de  tartós  épületállományát  tekintve 

figyelemre  méltó.  Átlagos  jellemzői  révén  alkalmas  modelltelep  a  továbbhasznosítás 

lehetőségeinek tanulmányozására és az eredmények széleskörű kiterjesztésére.

A  felmérésekből  és  dokumentációkból  a  szerkezeti  méretek,  anyagmennyiségek  az 
értékeléshez  szükséges  pontossággal  megállapíthatóak,  számíthatóak  voltak.  Viszonylagos 
(maximum 10%-os) pontatlanságot a fel nem tárt alapozások, másrészt a szétszórtan kisebb 
elemekként  beépített  anyagok  mennyiségi  adatai  tartalmazhatnak.  Az  összegzésben  ez 
legfeljebb néhány %-os bizonytalanságot jelent, ami a mezőgazdasági építés esetlegességében 
a vizsgálat eredményeként meghatározott markáns tendenciákban nem zavaró.

A további újrahasznosítási célok érdekében szükséges volt a meglévő szerkezetek állagának 

meghatározása. Az épületek egészére nézve a 9. sz. táblázat első oszlopában jelenik meg a %-

os érték az összes épületszerkezeti rész különböző állag-értékének összegzéséből kalkulálva. 

A részletes számítások terjedelem hiányában itt nem szerepelnek és a nyilvánvaló tendenciák 

értelmében  nem  útmutatóak,  a  különböző  anyagok  hasznosíthatóságát  inkább  alapvető 

jellemzőik, mezőgazdasági építészeti megfelelőségük dönti el.

A gazdasági építészetben jellemző a – földszintes – horizontális kiterjedés. [2, 3, 4, 7, 14] 
Tanulmányaim  során  modelltelepjének  számító,  részben  korszerűsített  központi  tanyáján 
egyik  épületnek  sincs  –  teherhordó  –  födémje,  hanem  csak  teteje  van.  A  teherhordó 
szerkezetek,  főfalak  nem érnek el  olyan  magasságot,  hogy tartószerkezeti  megfelelőségük 
elégtelenné válna, akár a jövő évtizedben is. Funkciójukat tekintve tehát megfelelő állagúak. 
Ezt az adott 38 cm vastag, földszintes magasságú falakra ez általánosan jellemző. Ugyanez 
mondható  a  szintén  tömör  téglából  falazott  válaszfalakra  is.  Bontásuk  esetén  viszont  az 
anyagok hasznosíthatóak más célra.
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A volt Kókai MgTsz Központi tanyájának épületei, anyagai
9. táblázat

Megnevezés
Nyilvántartási 

száma

Építés 
éve

(állag %)

Alapterület 
(m2)

Szerkezeti részek anyaga, mennyisége (állaga %)
Alapozás ** Padozat Teherhordó 

szerkezet
Térelhat. 

Szerkezet***
Nyílászárók* Tetőszerkezet Fedés

Magtár
111/95

1958
(50)

198,0 Tégla*
Értéktelen

Beton
23,8,0 m3

Km tégla
55,0 m3

Km. tégla Fenyőfa Fenyőfa
6,5m2

Síkpala*
200,0 m2

Magtár
0111/115
         122
          123

1967-68
(30) 495,0

495,0
195,0

(tégla*) beton
38,0 m3

38,0 m3

38,0 m3

Beton
59,5 m3

59,5 m3

59,5 m3

Szerfa* Nádpalló* Fenyőfa Szerfa Cserép
1.500,0 m2

Magtár 
(szárítónál
111/152/0

~1975
(80)

1843,0 Beton
145,0 m3

Beton
221,5 m3

Km. tégla
204,0 m3

Km. tégla Acél*** Hidegen 
hengerelt acél 

(2,5 to)

a.c.
hullámlemez*

Növendékmarha
Istálló 111/111

1969
(70)

561,6 Beton
33,0 m3

Beton
55,0 m3

Km. tégla
60,0 m2

- Acél Fenyőfa 12,5 m2 Cserép
600,0 m2

Növendékistálló
(108 fh) 111/1

1969
(65)

760,0 Beton
50,0 m3

Beton
75,0 m3

Tégla (vasbeton)
75,0m3 (45m3)

Km. tégla Fenyőfa Fenyőfa 15,0 m2 Síkpala*

Növendékistálló
(132 fh) 111/137

1969
(75)

495,0 Beton
45,0 m3

Beton
49,0 m3

Tégla (vasbeton)
60,0m3 (3,5m3)

Km. tégla - Fenyőfa 12,0 m2 Cserép
500,0 m2

Növendékistálló
111/138

1969
(85)

712,8 Beton
45,0 m3

Beton
71,0 m3

Km. tégla Fenyőfa Fenyőfa Fenyőfa 14,0 m2 Cserép
750,0 m2

Növendékistálló 
(nyitott  200  fh) 
111/197

1988
(88)

1.071,0 Beton
50,0 m3

Beton
105,0 m3

Szerfa* Fa, a. c. 
hullámlemez*

Fenyőfa Farácsa 15,0 m2 a.c.
hullámlemez*

Támfalas siló
112/112

1988
(90)

945,0 Beton
65,0 m3

Beton
113,5 m3

Vasbeton
(45,0m3)

Vasbeton - - -

Mázasház
111/191

1984
(60)

48,0 Beton
15,0 m3

Beton
4,5 m3

25 cm tégla Km. tégla Fenyőfa Fenyőfa 2,5 m2 Síkpala*
50,0 m2

Sirokkó szárító
111/163

1978 - Beton
30,0 m3

Beton
65,0 m3

Idomacél
(12,5 to)

- - Idomacél*** a.c.
hullámlemez*

Külső térbeton - - - 552,0 m3 - - - - -
Összesen 8.119,4 m2

4,5 ha
602,0 m3 1.513,8,0 m3 Tégla: 561,0m3

Vasbeton: 53,0m3

(acél: 12,5 m3) (60)

- (20) Fenyőfa 77,5 m3 Cserép:
3.600,0 m2

(70)
* újra nem hasznosítható rendeltetésszerűen ** teljes feltárás híján közelítő számítás ***jelentéktelen mennyiség
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A  vasbeton  szerkezetek,  beleértve  a  silófalat,  kellő  betontakarással,  biztonsággal 

méretezettek, ezért a teherhordást szintén 100%-osan szolgálják. 

A  felsorolt  teherhordó  szerkezetek  több  helyen  tapasztalt  repedései,  kitöredezései  főként 

esztétikai  hibák,  az  itt  megkívánt  teherhordó  szerepet  nem  csökkentik.  Kijavításuk  a 

tartozások és befejező, burkoló munkálatok keretébe tartozik.

A repedések természetesen szerkezeti elmozdulásokat is jeleznek. Ezek mértéke azonban az 

adott  talajon,  a  rugalmas  fa  és  acél  tetőszerkezeteket  tekintve  elhanyagolható,  különösen, 

mivel teherhordó födém nincs.

A betonpadozatok,  térburkolatok  repedezettek,  állaguk átlagosan  60%-os,  mert  teljesen új 

burkolat készítése helyett 40%-os ráfordítással lehet egy vékonyabb javítóréteg felhordásával 

100%-os  értékű  felületet  újra  létrehozni.  Ugyanez  vonatkozik  a  repedezett  külső 

betonfelületekre, útburkolatokra összesen 4600 m2 területen (átlag 12 cm vastagságban) 552 

m3 mennyiségben.

Felújítás  során a  koszorúgerenda  nélküli  falak  teteje  utólag  behelyezett  szelemennel  vagy 

vonóvassal  összefogandó.  A  nyílászárók  rendeltetésszerűen  újra  nem  hasznosíthatóak. 

Helyükön maradva, felújítva, hőszigetelve az adott gazdasági célnak még megfelelhetnek. Így 

jelenlegi  értéküket,  állagukat  20%-osra  lehet  becsülni.  A  tetők  faanyaga,  javításokkal, 

impregnálással  szintén  a  helyén  maradhat,  a  telepen  átlagosan  65%-os  állagú.  A  kisebb 

mennyiségű – korrodált – acélváz állaga 60%-os. A cserépfedés 70%-os állag körül mozog, 

javítható,  pótolható,  kivéve  a  sokkal  rosszabb állapotú  0111/005-122-123.  sz.  magtárakat. 

Elbontás esetén a cserép csak alárendeltebb célra hasznosítható.  A telepen található összes 

cserépfelület viszont így is jelentős, néhány ezer m2 tetőfedő anyagot válthat ki.

Egészen  más  a  síkpala  és  hullámlemez  esete.  Ezek  azbeszt  tartalmuknál  fogva  veszélyes 
anyagok,  potenciálisan  veszélyes  hulladékok,  nem hasznosíthatóak  újra,  jelenlegi  beépített 
állapotukban  is  károsító  hatásúak.  (már  a  102/1996.  VII.  12.  sz.  Kormányrendelet  szerint 
különösen az V. 31431 sz. porladó és azbesztszálakat tartalmazó anyagok veszélyesek.)

Az esztétikai hibák mellett a telep elhanyagolt megjelenését csak néhány – jelentéktelenebb – 
minden tekintetben rossz állagú épület okozza. A többi épületet tekintve inkább a burkolatok, 
főként a vakolások, szegélyezések,  meszelés hibája és hiánya miatt  kedvezőtlen a látvány. 
Ezek kijavításának ráfordításai messze az általános építőipari költségek alatt vannak, mivel az 
adott és hasonló vidéki környezetben az egyszerű, rusztikus megoldások megfelelőek [16, 26, 
46] (egyrétegű vakolás, egyszerű meszelés, természetes fafelületek) és a munkaerőajánlat is 
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kedvezőbb.  Az  üresen  álló  épületek  újrahasznosítását  célzó  felújítások  körülményei  tehát 
előnyösek.

Gazdasági, társadalmi okokból idővel viszont előbb-utóbb felmerül a bontás igénye a kókai-

hoz hasonló számos más telepen is. Így tetemes hasznosítható anyagmennyiségre – energia-

megtakarításra lehet számítani.

A Kóka-i telep bontási anyagainak újrahasznosítása utáni potenciális 

energiamegtakarítás

10. táblázat

Szerkezeti 
anyagok

mennyiség
m3 (x állag)

Előállítási energiatartalom
fajlagos kWh/m3 összes kWh

Beton
Betonalap

1563,8
602,0

Beton összesen 2165,8 45 97.800
Vasbeton 53,0 150 79.500

Tégla 561,0 140 78.500
Acél 12,5(x0,6)=7,5 600 4.500

Fenyőfa 77,5(x0,65)=50,3 60 3.020
Cserép 4293(x0,7)=3005,0m2 20

(kWh/m2)
60.100
+9.700

Összes energiatartalom: 223.420 kWh

Ez az eredmény az anyagok átlagban 50%-ot meghaladó hasznosíthatóságát figyelembe véve 

nem túlzott. Az Egyesült Államokban már bevett gyakorlat szerint 60-90%-os a hagyományos 

épületek anyagainak újrahasznosíthatósága, illetve visszaforgathatósága [65].

Több statisztikai adat segítségével becsülhető, hogy az ország mintegy 2000 mezőgazdasági 

jellegű településén átlagban legalább ekkora, nagyrészt több évtizede épült, hasonló állapotú 

gazdasági  épületállomány  van.  Mindebből  adódik,  hogy  az  országos  energiamegtakarítás 

lehetősége 0,5 milliárd kWh közeli érték (ennek pénzügyi  vonzata, hozzátéve a környezeti 

előnyöket is, százmilliárd Ft nagyságrendű).

Az eredmény tehát figyelemre méltó lenne, de a gyakorlat ettől messze áll. Mint ahogyan az 

állagmegóvást  sem  rendszeresítik,  az  épületek  hamarabb  válnak  rendeltetésszerűen 

használhatatlanná,  úgy  a  bontást  sem végzik  időben  és  kellő  gonddal,  szelektálva.  Így  a 

számba vehető anyagok felhasználhatósága esetleges. Nagyobb részük épület-rom és hulladék 

formájában marad meg, és veszélyezteti, terheli a környezetet.
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Mindennek  –  a  mezőgazdasági  környezetben különösen  –  nincs  helye.  Az  illegális 

hulladéklerakatokat  is  figyelembe  véve  [52]  hasznosítható  anyagtömegekkel  már  nem 

szabadna a lerakó és hulladékkezelő helyeket sem tovább terhelni.

A bontási anyagmennyiségek széleskörű számbavétele

A kiemelt  Kóka-i  példa több további  telep vizsgálatakor  is  beigazolódott  figyelemreméltó 

törvényszerűségeket felfedve. A vizsgált épületek típusa, anyaghasználata az építés idejétől – 

évétől  – függően jellemzően változik.  A múlt  század első felének vályog,  tégla  falú  nád, 

cserép  tetejű  épületei  a  század  végére  könnyű  blokktéglákká,  fém,  műanyag  vázakra, 

lemezekre  változtak.  Velük  együtt  az  újrahasznosítás  lehetősége  is  megváltozott, 

bonyolultabb lett.

Ezért az 1950-ig épült  építmények anyagai  – alárendeltebb célokra, de nagyobb arányban, 

átlag mintegy 55%-ban hasznosíthatóak újra A többi anyag is nagyrészt visszaforgatható.) E 

korszak objektumai azonban már megfogyatkoztak, részletesebben a következő 1975-ig tartó 

időszakot elemeztem.

Kellő  pontossággal  a  nagy  tömegű,  fő  szerkezeti  részeket  –  alapozást,  fal  –  födém-
szerkezeteket mértem fel,  és állapítottam meg újrahasznosíthatóságuk arányát – az előző – 
módszereket tárgyaló fejezetben leírtak szerint.
Ezek  tömege  a  meghatározó,  a  befejező,  burkoló  szerkezetek  anyagmennyisége 
nagyságrenddel  kisebb,  ez  utóbbiakat  ezért  kihagytam az összehasonlításból  további  okok 
miatt is:

- A  nád-  és  szalmatetők  inkább  „visszaforgathatóak”,  kevésbé  használhatóak 
máshol. Ugyanez a helyzet a puhafa tetőszerkezetnél. [58]

- A cseréptetők állapota többször nem jellemző az épület korára, mert bármikor, 
könnyen javítható, cserélhető, a cserép életkora pontosan nem állapítható meg.

- Veszélyes anyagtartalom miatt az azbesztcement fedőlemezek újrahasználata 
tilos, a festett fémlemezeké, műanyagoké korlátozandó. [57]

- A nyílászárók újrahasznosíthatósága bizonytalan, esetleges.
- Végül  a  burkolóanyagok  érintkeznek  elsősorban  a  külső  igénybevétellel  és 

mennek tönkre először, minőségi újrahasznosításra nem alkalmasak.
A  különböző  régiókban  vizsgált  600  építmény  közül  kiemeltem  50  jellemző,  a  Kóka-i 

példákhoz  hasonló  mezőgazdasági  épületet,  melyek  1950-75  között  létesültek,  anyagaik 

újrahasznosíthatóságának módszeres vizsgálata céljából. (11. táblázat) Az állattartást szolgáló 

épületek aránya 54%, a különféle tárolóké 44%, az egyéb kategóriában 1 gazdasági épület 

szerepel. Az alapzat az építmények 78%-ában beton, 22%-ban tégla, illetve kő. Padozatuk 

jellemzően (86%-ban) beton, falazatuk túlnyomóan tégla, 24%-ban egyéb anyag. A 20. ábra 

szerinti diagrammban az épületeket az építés évének sorrendjébe állítottam.

78



Az 1950-75 évek közötti időszakban létesült épületek adatai
11. táblázat

Létesítmény Szerkezeti anyagok

Sor-
szám

Megnevezés Helyszín Alap-
terület
(m2 )

Építés
éve

Alap-
zat

Pado-
zat

Fala-
zat

Fö-
dém

Tető-
szerk.

Fedés Hasznosít-
hatósági

arány (%)
1. Kocaszállás Móric major

(Csákvár)
369.6 1953 b b t - fa ac 55

2. Magtár Kóka 198 1958 t b t - fa ac 50
3. Tehénistálló Vereb 936 1958 b b t - fa cs 55
4. Tárolóépület Lovasberény ≈1.000 1958 b b - - a ac 50
5. Magtár Forráspuszta 312 1959 b b t - fa ac 55
6. Juhhodály Forráspuszta 420 1959 t - t - fa n 55
7. Juhhodály Forráspuszta 420 1959 t - t - fa n 60
8. Juhhodály Forráspuszta 420 1959 t - t - fa n 55
9. Juhhodály Forráspuszta 420 1959 t - t - fa n 55
10. Tehénistálló Forna 450 1959 t b t - fa szalm 60
11. Tehénistálló Kenderes 823 1959 t b t - fa ac 65
12. Magtár Göbölpuszta 1.344 1961 t b t - fa ac 60
13. Növendékmarha 

ist.
Kenderes 372 1963 b b t - fa cs. 65

14. Növendékmarha 
ist.

Kenderes 1013 1964 b b t - fa ac 55

15. Magtár Kenderes 855 1965 b b t vb fa cs. 45
16. Tároló szín Kenderes 2.688 1965 b b - - a ac 40
17. Kocaszállás Móric major 640 1966 b b t - fa ac 55
18. Sertéshízlalda Kenderes 770 1966 b b t - fa cs. 60
19. Borjúnevelő Kenderes 503 1966 b b t - fa cs. 65
20. Tehénistálló Vereb 1.008 1967 b b t - fa ac 60
21. Süldőszállás Kenderes 279 1967 b b t - fa cs. 60
22. Magtár Kóka 495 1967 b b fa, n. - fa cs. 30
23. Magtár Kóka 495 1967 b b fa, n. - fa cs 35
24. Magtár Kóka 495 1967 b b fa, n. - fa cs 45
25. Magtár Forna ≈1.000 1967 b b a, t vb - bit. 50
26. Sertéshízlalda Kenderes 582 1968 b b t - ac 55
27. Gépszín Kenderes 270 1968 b b a, t - a ac 40
28. Tárolópince Kóka ≈100 1968 b - t fa fa cs 75
29 Tárolópince Kóka ≈100 1968 kő - kő kő - föld 70
30. Növendékmarha 

ist.
Kóka 561.6 1969 b b t - fa cs 65

31. Növendékmarha 
ist.

Kóka 760 1969 b b t - fa cs 60

32. Növendékmarha 
ist.

Kóka 495 1969 b b t - fa cs 70

33. Növendékmarha 
ist

Kóka 712.8 1969 b b t - fa cs 60

34. Gazdasági épület Kóka ≈100 1969 b b t vb fa cs 50
35. Gyümölcstároló Lovasberény 159 1969 b b fa - fa ac 45
36. Tároló szín Csákvár ÁG 169 1970 b b ac - a ac 35
37. Kocaszállás Móric major l.016 1970 t b t - fa ac 50
38. Hízómarha istálló Kenderes 950 1970 b b t vb fa ac 55
39. Takarmánykeverő Kenderes 422 1971 b b t, a - a ac 50
40. Tároló silók Móric major ≈1.000t 1972 b - a - a a 45
41. Fiaztató Móric major 720 1972 b b vb,alu alu a ac 35
42. Raktár Kenderes 240 1973 b b a, bp - a ac 40
43. Tejház Kenderes 167 1973 b b t vb - bit 50
44. Takarmányos Kenderes 240 1973 b b t - a ac 45
45. Tehénistálló Kenderes 1.718 1973 b b t - a ac 55
46. Fiaztató Móric major 720 1975 b b vb,alu alu a ac 40
47. Kocaszállás Móric major 976 1975 b b t - fa n 55
48. Tároló szín Móric major ≈2.000 1975 b b - - a ac 50
49. Raktár Göbölpuszta 456 1975 kő b t - fa cs 45
50. Magtár (szárító) Kóka 1.843 1975 b b t - a ac 50
Jelölés:b=beton, vb=vasbeton, t=tömör tégla, ü=üreges falazó-elem, a=acél, cs=cserép, ac=azbeszt cement, n=nád, bp=BETONYP

(Forrás: Tóth E., 1991, Lázár G. 1992 és saját felmérés)
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Az épületek hasznosithatóságának alakulása a vizsgált időszakban
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Az építmények anyagainak hasznosíthatósági aránya egész mintára (n = 50) vonatkoztatva 

átlagosan 53 ± 10%-os, az építés idejével 1965-től kezdve csökkenő tendenciájú: az átlagérték 

az  1950-70.  között  létesült  építményeknél  (n  =  35)  55  ± 10%,  míg  az  1970-75  közt 

létesülteknél (n = 15) 47 ± 7%. A különbség szignifikáns (P < 0.001). 1970 után tehát (10-7=) 

3%-kal kisebb a hasznosíthatósági arány, mint a megelőző időintervallumban.

A  hasznosíthatósági  arány  az  épület  funkcióját  tekintve  is  eltér:  az  átlagérték  a  tároló 

épületeknél 48 ± 10%, az állattartást szolgáló épületeknél 53 ± 8% (szarvasmarható épületek 

= 60 ± 6%, sertéstartó épületek = 52 ± 8%, juhhodályok = 56 ± 3%).

A minta hasznosíthatósági százalék szerinti megoszlása közelít a normális eloszláshoz, azaz 

az  épületek  anyagai  legnagyobb  arányban  40  és  60  százalék  közt  újrahasznosíthatók  (21. 

ábra). Kevés a 40%-nál kisebb és a 60%-nál nagyobb mértékben hasznosítható anyagú épület, 

így az 50% körüli hasznosíthatóság a vizsgált időszakban jellemző.

Statisztikai értékelés

Az építmények hasznosíthatósági arányait 5%-os pontossággal becsültem és 10% osztályba 

soroltam (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 és 75% - 21. ábra). Az adatok értékelése során 

statisztikai módszereket alkalmaztam (gyakorisági megoszlás, varianciaanalízis, Student-féle 

t-próba).

A csökkenő tendencia magyarázata

Az 50-es évektől kezdve az épületek könnyebbednek, nehéz tartós anyagaikat egyre inkább 

megtakarítják. A kimondott könnyű szerkezetek mellett a tömör falak is könnyebbé válnak, 

törékeny,  nehezebben újrahasznosítható falazóblokkokból készülnek.  Ezek párhuzamosan a 

falazóhabarcsok cementtartalma is növekszik, a hagyományos mészhabarcsokkal szemben. A 

60-as, 70-es évektől a soklyukú falazóblokkok lég-üreg aránya egyre növekszik, egyre kisebb 

a szilárd téglaanyag keresztmetszet, ezért a téglakötéshez nagyobb cementtartalmú, szilárdabb 

falazóhabarcsra  van  szükség.  Az  ilyen  habarcs  nehezebben,  vagy  alig  távolítható  el  a 

falazóblokkoktól,  bontáskor  azok  inkább  összetörnek.  Nem  úgy,  mint  a  hagyományos, 

mészhabarcsba rakott tömör téglák, melyek sok esetben egészben nyerhetőek vissza.
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Viszonylag kevesebb a veszélyes anyaghányad a természetes anyagú mezőgazdasági épületek 

bontásánál  kezelésük  így  is  költséges  és  energiaigényes.  Ezért  is  ígéretesebb  ezek 

kiszelektálása után az újrahasznosítás.

A fenti környezeti okok miatt tehát – a hulladékok sorsa – a mezőgazdasági körzetekben – 

előbb-utóbb  megoldandó.  Az  újabb  beruházások  nem  azonnal,  de  fokozatosan  képesek 

felhasználni  a  bontott,  másodlagos  építési  anyagokat  [50],  ésszerű egyensúlyt  tartva  az új 

építőanyag  gyártással  és  forgalmazással.  [80]  Így  idő  kérdése  a  10.  táblázat  adataiból 

prognosztizált  országos  potenciális  energetikai,  anyagi  előny  közelítése,  de  környezeti 

szempontból a részbeni teljesülés is kívánatos, melyet így anyagi érdek is támogat.

A ráfordításokat is figyelembe véve az anyagi előny inkább nagyobb térség viszonylatában 

jelentős.

A hazai mintaként tekinthető Kőszeg-i feldolgozó üzem gyakorlata szerint a bontási anyag 
feldolgozás gép és élőmunka vonzata mérsékelt.  A kiszolgáló-rakodó és törő gép együttes 
óradíja 14.500 Ft (kezelővel, 2006. évi árszinten). Ez az anyagtól függően tonnánként durván 
250-500 Ft-ot jelent. Ennek tízszerese az egyszerű töltőanyag, kavics ára is.
Ez  a  költség  tehát  a  fenti  feldolgozási  energiaértékekkel  együtt  is  összességében 
nagyságrenddel  kisebb  a  potenciális  energiamegtakarításnál,  nem befolyásolja  lényegesen, 
tehát az itt vázolt jelentős környezeti, gazdasági előnyöket.

A szállítási energiafelhasználás viszont az egyik legjelentősebb befolyásoló tényező. Nehéz, 
tömör anyagok többszáz, akár többezer km-es szállítása, importja értelmetlen. A könnyebb 
(acél) anyagokhoz kisebb szállítási energiamennyiség is járul, de ezeket is célszerű legalább 
regionális  vonzáskörben – helyben  – feldolgozni.  Mindez tapasztalati  adatokkal,  egyszerű 
számítással  alátámasztható.  A nagy szállító  gépjárművek  10-20 tonna  teherrel  jellemzően 
2-300  kW  teljesítményt  fejtenek  ki  –  mérsékelt  sebességgel.  Egy  megyei  feldolgozó 
központba  30-40  km  távolságból  0,5-1,0  órát  vesz  igénybe  a  szállítás.  Mindebből 
számíthatóan  1  tonna  anyag  szállítása  így  12,5-25 kWh energiafelhasználást  jelenthet  (az 
üresjáratot nem is említve). Ez a beton esetében az előállítási energia felét is meghaladhatja. 
Ezért jó, ha a felhasználás mintegy 10 km-es körzetben, kistérségen belül történik, különösen 
a betonnál olcsóbb törmelék vagy töltőanyag esetében.  A fa és a fémek könnyebb,  illetve 
drágább anyagok, ezek szállítása régiós távolságokra is gazdaságos lehet.
Továbbá részletesebben nem foglalkoztam e nagyipari, kereskedelmi, szállítási volumennel.

A kistérségi – helyi megoldás a nagy tömegű anyagok esetében – fenti vizsgálataink alapján – 

az egyelten célra vezető lehetőség – már a feldolgozó üzem mobilitása tekintetében is.

Nagyobb térségi, országos viszonylatban a vasúti, de még inkább a vízi szállítás elviselhetővé 

tenné a szállítási energiafelhasználást. A kistérségi végrehajtás viszont, szerencsésen, jobban 

nélkülözheti a távolsági szállítást.
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A  további  területfelhasználási  alternatívákhoz szükséges  gazdasági  döntést  segítik  a 

vizsgálat adatait összegző eredmények:

A vizsgált  telep  létesítményei  által  körvonalazódóan  elfoglalt  4,6  ha területén  8.119,4 m2 

beépített alapterületet képviselnek a 30-90%-os állagú épületek, építmények. Ezek csupán – 

részben elavult – építőanyagtömegükkel összességükben többszázezer kWh energiatartalmat 

és 100 millió Ft nagyságrendű értéket hordoznak. A hektáronkénti közel 1800 m2-es, azaz 

~18%-os beépítettség legalább 20 MFt értéket  jelent.  Így,  egy magasabb szintű gazdasági 

vagy környezeti  cél  nélkül,  az  ilyen  sűrűségben beépített  művi  környezetet  nem érdemes 

felszámolni, hiszen ennek értékétől a legjobb minőségű termőföld ára is elmarad, ráadásul a 

bontás, eltávolítás is tetemes ráfordítást jelent.

Jóval  kisebb  10%  alatti  beépítettség  mellett  lehet  gazdaságos  az  épületek,  építmények 

elbontása,  teljes  eltávolítása,  a  termőföld  minőségének  és  növekvő  árának 

figyelembevételével.

4.2. Megvalósult szakmaspecifikus alkotások

Műszaki  fejlesztési  kutatómunkám közben eredményeimet  az utóbbi  két  évtized  folyamán 

konkrétan,  következetesen  hasznosítottam  kivitelezésre  szánt,  valamint  megvalósult 

építmények, épületek formájában.

Éppen  a  mezőgazdasági  építészet,  a  gazdasági,  racionális  környezet  az  a  terület,  ahol  a 

legkövetkezetesebben  lehet  érvényesíteni  az  időszerű  környezeti  elveket.  [22,  25]  A 

mezőgazdaságban nincs fölösleges funkció,  díszítés,  átmenet divat.  Tisztán az eredmény a 

fontos, beleértve a környezet, a táj megőrzését, a környezetgazdálkodás átfogó célját. Mindezt 

kétféle úton sikerült megközelítenem, műszaki tervezési megvalósítás tevékenységem során:

1. A 90-es évek idején főképpen természetes, környezetazonos, építési anyagokból álló 

konstrukciókat – ökologikus építményeket – fejlesztettem ki.

2. Jelen  évtizedben  viszont  a  nagyipari  kapacitású  tárházépítés  megvalósításában 

működtem közre.  Itt  a  környezetgazdálkodás  elveit  a  korszerű  építési  anyagokkal, 

technológiával kellett egyeztetnem.
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4.2.1. Hagyományos jellegű környezetazonos építmények 

4.2.1.1. Földbe süllyesztett tárolók

A környezeti kívánalmak következetes megfelelésére terveztem a természetes anyagú helyben 

megvalósítható és újra is hasznosítható tároló építményeket. Dolgozatom tárgyát képező hazai 

gazdasági épületállomány – általam kalkulált mértékben – csak többé-kevésbé felel meg az 

energiatakarékosság, szennyezés- és hulladékmentesség, újrahasznosíthatóság és általában az 

ideális környezeti elveknek.

Szintén tapasztalataim szerint  jegyzendő meg, hogy éppen a modern technológia  terjedése 

előtti  hagyományos  épületek  illeszkednek  jobban  a  környezetbe,  okoznak  kevesebb 

energetikai, hulladékgazdálkodási problémát. Ezért ezeket kiinduló példaként tekintettem.

Földbe süllyesztett tároló építményeimnél valósítottam meg a legkövetkezetesebben a kívánt 

célkitűzéseket: (22. ábra)

- a  földbe  süllyesztéssel,  vastag  hőtároló  földtakaróval,  jó  kiegészítő 

hőszigeteléssel  egyenletes  –  hűvös  –  klíma  biztosítása  tárolás  céljára, 

megtakarítva ezzel a temperálási energia jelentős részét,

- a  természetazonos,  helyi  anyagok  teljeskörű  alkalmazásával  a  környezetbe, 

tájba illeszkedés  kifogástalan,  a létesítmény a zöld környezetből  területet  ki 

nem  hasít,  megjelenése  dombkiemelkedés,  melyet  a  környező  eredeti 

növényzet borít el.

- A természetes, helyben található anyagokat következetességgel alkalmaztam:

• az épület teste: maga a kiemelt, majd visszatöltött föld,

• alap: impregnált akáctuskó – időtálló,

• padozat: döngölt agyag,

• tartóváz: faragatlan (de kérgezett) akác szerfa,

• burkolat (földnyomást hordó): akác félgömbfa (széldeszka)

• tároló rekeszek: akácpalló, deszka

• ajtó: nádpallóval szigetelt fa,

• szellőzőgerinc: akác deszka,

84



• felső  hőszigetelés:  több  dm.  vastag  nád,  -  a  domb  gerincen  vagy 

fóliával takarva,

• felső vízszigetelés: összefüggő agyag réteg,

• földtakarás: felső humuszréteggel, dús növényzettel,

• rágcsálók elleni védelem: érdes kőzúzalék összefüggő rétegben.

- A természetes anyagú építményekbe mesterséges anyagú, beépített technológia 

sem  kerül,  a  be-  és  kiszállítás,  rakodás  korszerű,  de  mobil  rendszerű 

(kistraktor, targonca, szállítószalag).

Valamennyi  beépített  alkotó természetes,  túlnyomórészt  helyi  anyag.  Beleértve a  nádat is, 

nem  rövid  élettartamúak,  ezért  a  pince  célú  építmény  használata,  továbbá  funkcionális 

újrahasznosíthatósága sokáig tarthat.  A nád fedés időnként igénnyel  kiigazítást,  pótlást,  de 

ami egyáltalán hulladékként felmerül az is visszaforgatható a természetbe, a talajba. Ez igen 

hosszú idő után az összes alkotórészre vonatkozik.

Végül az anyagok újrahasznosíthatósága a visszaforgathatósággal együtt közel 100%-os, mert 

nem tagadható  az,  hogy  az  itt  tönkremenő  rövidebb  élettartamú  természetes  anyagrészek 

talajképzésben  hasznosulnak.  Ami  marad,  akár  alárendeltebb  szerkezeti  elemként  tovább 

alkalmazható,  az  erre  is  alkalmatlan  pedig  mindenestül  elégethető,  tehát  energiatartalma 

hasznosítható. A terület végül ismét zöld maradhat.

Elméletileg el lehetne érni a 100%-os eredményt  szigorú következetességgel a természetes 
anyagok alkalmazásában, újrahasznosításában: fa anyagú összeerősítő csapokkal szögekkel, 
akácfa  deszkából  készült  szellőző  kürtőkkel.  Ehhez  az  igényhez  a  gyakorlatban  csak 
közelíteni  kell.  Építményeiben  acél  szögeket,  csavarozást  alkalmaztam  (de  tartós,  vastag 
keresztmetszettel) az oldalsó szellőzőkürtőim pedig – a földben tartós – semleges PVC-ből 
vannak. Továbbá nagyobb vízveszély esetén felmerül  – szintén tartós fólia – geotextilia  – 
fektetése.  Ezek  az  anyagok  viszont  mind  könnyen  kihúzhatóak,  kiszerelhetőek, 
szelektálhatóak.
Mindezen környezetidegen (de nem veszélyes) anyagok fajlagos tömege 1,0 kg körüli egy m2 

építményterületre  vetítve,  míg az egész tömör  akácfa konstrukció a  100 kg/m2 tömeget  is 
elérheti.

Így, ha az 1,0 kg „idegen” anyag nem is hasznosítható, akkor is összességében mintegy 99%-
os  az  újrahasznosítás  és  visszaforgathatóság  lehetősége.  Az  újrahasznosíthatóság  mértéke 
attól is függ, hogy az építmények funkcionális használatának megszűnése után mikor bontják 
azokat. Az adott természetes közeg és anyag – használaton kívül – természetes romlásnak, 
korhadásnak  van  kitéve.  Az  idő  múlásával  egyre  kevesebb  anyag  hasznosítható  újra,  de 
viszont egyre több forgatható vissza a környezetbe. 
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22. ábra A gyümölcstároló részletei
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Ha a bontáshoz, válogatáshoz gyorsan hozzákezdenek, akkor az értékesebb anyagok nagyobb 
része, 80-90%-a is újrahasznosítható. Ez az arány pedig a legfejlettebb országokban is mint 
50%-ot meghaladó újrahasznosítás elismerésre méltó.
A földtakarást is számítva, melynek tömege több tonnányi, a természetes – hasznos – közeg 
mindenképpen nagy arányú.

A  földbe  süllyesztett  tárolók  tehát  figyelemre  méltó  példát,  eredményt  mutatnak  fel.  (2. 

melléklet) Gazdasági elfogadottságuk, ismertségük azonban mérsékelt, mert egyszerű – olcsó 

– anyagokról  lévén szó,  százalékosan  ugyan kiemelkedőek az eredmények,  de a  végérték 

viszonylag szerény. 

Az  ismertetett  megépült  tárolók  100-200  tonna  kapacitásúak,  melyek  családi,  kisebb 
szövetkezeti gazdaságok számára hasznosak, de a – regionális – millió tonnás tárolási igények 
mellett  figyelmet  kevéssé  kapnak –  környezeti,  hulladék-  és  energiagazdasági-előnyeikkel 
együtt.

A hőtartási képesség biztosítása végett a pinceszerű, hosszúkás tárolóhelyiségek – a terveken 
láthatóan – keskenyek. Széles csarnokokká nem is célszerű bővíteni ezeket, mert úgy statikai 
okból  nem  lehet  nehéz  földtömeggel  takarni  ezeket.  Egymás  mellett  viszont  úgy  lehet 
sokszorozni ezen „alagutakat”, hogy a felső hőtároló tömeg elhelyezése nem megoldhatatlan 
tartószerkezeti  akadály.  Több  –  keskeny  –  tárolóalagút  egymás  mellé  sorolásával  nincs 
akadálya akár ezer tonna kapacitású nagyüzemi tárolótelep kialakításának sem. (melléklet)

A  kivitelezés  területén,  a  megépült  természetes  anyagú  tárolók  példája  szerint,  a  helyi 

megoldhatóság  szintén  bebizonyosodott.  Ez  majd  a  hosszú  élettartam  után  elbontás, 

újrahasznosítás során is nyilván így lesz, közel 100%-os eredményességgel.

Speciális tervezői, szakmai támogatással a helyi lakosság megvalósítani, karbantartani tudja a 

természetesen egyszerű építményeket, a legegyszerűbb eszközökkel, földmunka gépekkel.1

4.2.1.2. Környezetbe illő állattartó építmények

Már kivitelezett,  és magvalósulás alatt álló – környezetazonos anyagú – istálló javaslataim 

példája azt mutatja, hogy különösen az extenzív módon, egészségesen tartott állatállomány 

számára különösen kedvező a természetes anyagú közvetlen környezet. Terveim szerint itt is a 

következetes anyaghasználatot valósítottam meg. (23. 24. ábra)

1 Megjegyzendő, az egymás mellé sorolt „alagutas” nagyüzemi megoldás kivitelezésekor valamivel összetettebb 
gépesítésre  lehet  szükség.  A  földvisszatöltés  nem  történhet  egyszerűen  nehéz  járművekkel,  hanem  mobil 
szállítószalagokkal, vagy nagy kinyúlású daru segítségével.
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- Az anyagok döntő része természetes, helyi eredetű.

- Helyi eszközökkel, munkaerővel valósítható meg az épület.

- Az  anyagok  mind  tartósak,  újrahasznosíthatóak,  vagy  visszaforgathatóak  – 

akácfa váz, nyílászáró és karámrendszer, vert fal. [56]

- Az  alapozásra  sem  –  mesterséges  –  betont,  hanem  természetes  követ 

terveztem, mely szállítása ellenére is kevesebb energiafelhasználást igényel és 

kötőanyag nélkül rakva tökéletesen újra és újra felhasználható.  Kő helyett  – 

közelebbről szerezhető – bontott betondarabok is megfelelnek.

(„árpócalap”  néven  alapoztak  már  így  színszerű  építményeket  az  utóbbi 

évtizedekben.)

- A  fenti  tárolóépítményekkel  együttvéve  jelentős  újrahasznosítási  és  ezzel 

energiamegtakarítási  előny  mutatkozik  itt  még  a  hagyományos  épületekhez 

képest  is.  Ezek meghatározó  szerkezete  ugyanis  falazott.  Így még  a  tömör 

tégla  vagy  kő  falazóelemeket  is  habarcs  fogja  össze,  valamint  vakolatként 

burkolja. Mindennek szétverése energiaigényes (újabb szerkezeteknél nagyobb 

cementtrtalom miatt még inkább), és mintegy 30% nem használható hulladékot 

eredményez, mely inkább csak inert töltőanyag lehet. Itt tárgyalt környezetbe 

illő építményjavaslataimban nincsenek ilyen falazatok.

A rakott kő (betontörmelék) alap azért elegendő, mert az összecsavarozott akác szerfa váz 

összefogott és rugalmas, a vert fal pedig alacsony és széles, ki nem dől. Esetleges repedése 

egyszerű agyagmassza kitöltéssel, tapasztással történik. [16, 20, 42]

Itt is megjegyzendő, hogy az 1,0%-ot sem kitevő mesterséges anyagmennyiség – csavarozás, 

zárak – időben cserélhetőek. [52-64]

Az energiatakarékosság összességében jelentős, a fokozott hőszigetelő és hőtartó képességű 

vastag vert fal és nádtető révén – télen és nyáron is. Az alomszalma tovább javítja az állatok 

komfortérzetét.  Ugyancsak  szalmát  tartalmazó  vályog  fal  szigetelése  vetekszik  a  modern 

hőszigetelő falazóblokkokéval. 

Kisebb létesítmények építésénél ma is lehetséges a szalma kézi eszközökkel való bekeverése 
a vályogba. Nagyobb mennyiségek esetén a gépi keverés ajánlott, a keverési arányok pontos 
megtartása érdekében is. A 90-es években részt vettem szalma-vályog falazótömbök kísérleti 
előállításában  és  helyszíni  kipróbálásában  az  akkor  MÉM  Műszaki  Intézet  (Gödöllő) 
munkatársaival  (Somogyi  L.,  Endrődi  S.,  Tikos  S.)  Nagy  betonkeverő  rendszerű  gépben 
kevertük a szalmát a folyós agyagos vályog masszába. 
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A  nyílások  Dél-i  tájolása  passzív  napenergia  hasznosítást  jelent.  Nyáron  a  nagykiülésű 

előtetők viszont védenek a magason járó naptól.

Az ilyen építmények kifogástalanul illeszkednek a környezetbe. Az impregnált, barnás színű 

fa és nád felületek, valamint a fehérre meszelt falak vonzóvá, kedveltté teszik így az épített 

környezetet.

Kisebb gazdaságokban széles körben kiterjeszthető az általam fejlesztett építmény-rendszer, 

kívánatos, szabadtartási keretek között szarvasmarha, juh, kecske és kisállatok esetében.

Az  extenzív  sertéstartásban a  mangalica-tartáshoz  fejlesztett  építménnyel  jutottam  el  a 

legkövetkezetesebb  környezetazonosságig.  A  beruházás,  energiaráfordítás  és  a  környezet 

megváltoztatása minimális. A mangalica sertés pihenő-hely még építményként is egyszerű, 

fent  ismertetett  földbe  süllyesztett  tárolómegoldásaimhoz  képest  is  egyszerű  kevésbé 

károsítja, módosítja a környezetet. [53]

A Kozárd község külterületére tervezett sertés „istálló” egy felhagyott homokbányába kerül, 

mely éppen egy jó tájolású Dél-i domblejtőn fekszik. Itt egyben a földpartot is kitámasztó 

akác szerfa váz egy olyan tetőt alkot, mely a domb lejtését folytatja, az eredeti terepfelületet 

állítja helyre, talajtakarásával, növényzetével együtt. Ez nemcsak környezet kímélés, hanem 

pozitív értelmű, környezetgyarapítás, legalábbis rehabilitáció. (23. 24. ábra)

A korábban kibányászott lejtőn most majd csak egy keskeny rés látszik, mely Dél felé nézve 

fokozottan kedvező klímát biztosít az állatoknak a takaró hőszigetelő és talajréteg, valamint 

az egész hőtartó dombtömeg mellett.
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23. ábra Természetes anyagú istálló
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24. ábra Domboldalba helyezett sertésszállás
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Kisüzemi toronysiló megoldások

Háztáji  és  kisgazdaságok  számára  is  fejlesztettünk,  az  FM  Műszaki  Intézet  (Gödöllő) 

munkatársaival  (Endrődi  S.,  Tikos  S.)  a  korábbi  évtizedben  kisebb,  40  tonna  kapacitású 

hengersilókat. Az akácfa donga szerkezetű siló Újhartyánban készült el (25. ábra), a másik 

betonlapokból összeállított falú, ezt Újlengyelben építették fel. (26. ábra) 

A be- és kitárolás gépesítése a kis léptékhez képest körülményes, ezért adott esetekben a kézi 
megoldást választották. A fejlesztés itt nem a technológiára vonatkozott, hanem az építésre:
Mindkét féle siló – házi munkával – helyi megvalósítással készülhetett el.
A  majdani  bontás,  szelekció  szintén  előre  tervezéssel  házilagos  munkával,  egyszerűen 
lehetséges.
Az egyedüli természetes eredetű szerkezet – az egyik silónál – az akácfa donga palástalkotó 
rendszer.  A  másik  silónál  a  helyben  készíthető  beton  lapelemek sem  állnak  messze  a 
természetestől. Mint a természetes kövek, hasonlóan hasznosíthatóak újra. A vasbeton bontási 
nehézségei itt nem merülnek fel, mert a merevítő acélgyűrű itt nem a betonanyagban, hanem a 
csap-hornyos  csatlakozás  vájatában  fut.  Így  könnyen  elkülöníthető,  mint  az  akácdongákat 
összefogó csavaros feszítésű acélpánt.
Megjegyzendő, hogy az akácfa silót többéves használat után – egyéb gazdasági okokból – 
lebontották, máshová helyezték. Hulladék ezután semmi sem keletkezett. A beton lemezalap 
ottmaradt, de mint térbeton tovább használható.

Gyakorlatban is bebizonyosodott így, hogy a közel 100%-os hulladékmentesség és ismételt 

hasznosíthatóság nem csak elméleti cél.

Ezek  az  egyedi  silómegoldások  háztáji  gazdaságban  eredményezhetnek  környezeti, 

energetikai  előnyöket,  összességében  azonban  a  működő  kisgazdaságok  száma  százezres 

nagyságrendű.  Ezekben  többnyire  volna  helye  ilyen  környezetkímélő  –  helytakarékos  – 

építményeknek.  Feltételezve  ilyen  kisüzemi  építmények  és  általában  a  kisgazdaságok 

technológiai  fejlesztését,  a  nagyszámú  megvalósítás  gazdaságosabb  lenne,  a  tömeges 

szelektálhatóságot és újrahasznosíthatóságot tekintve, kezdve az elemek előregyártásával.

A betonsiló  elemei  acél  sablonokkal  készültek,  ezeket  célszerű  központilag  legyártani  és 

kölcsönadni – minél több építőnek, mert ezek sokszor újrahasznosíthatóak.

A háztáji gazdaságokat a kényszerűség miatt sok esetben nem jellemzi a környezet kímélése, 

a célszerű rendezett építmény-állomány – így a gazdaságosság sem. A tervezetlen, esetleges 

rendszerben nem kap kellő  figyelme,  pedig,  mivel  a  tömegtermelés  nem fő  cél,  éppen a 

kisgazdaságok  lehetősége  nagy  a  környezetkímélés,  tisztaság,  anyagmegtakarítás, 

újrahasznosítás terén. 
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25. ábra Akácfa siló
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26. ábra Betonelem siló
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4.2.2  . Az ipari, nagykereskedelmi méretű gabonatárházak   

A kétezres  évektől  a  nagy  terméseredmények  különösen  szükségessé  tették  a  korábbinál 

nagyobb és korszerűbb gabonatárolási, logisztikai, rakodási rendszerek kialakítását.

Az  országos  programban  a  SZIE  Gépészmérnöki  Kara  oktató  –  tervező  mérnökeinek 

kiemelkedő a szerepe. Szabó B. (tartószerkezet) és Hentz K. (technológia) közreműködésével 

összességében  közel  1  millió  tonna  tárolókapacitású  építmény  energiatakarékos, 

környezetkímélő megoldását dolgoztuk ki, ellenőrzésünk mellett ezek így meg is valósultak. 

Ezeket  főképp környezetgazdasági  és  anyag-újrahasznosítási  szempontból  ismertetem.  [77, 

78, 82]

1  millió  tonna  tárolókapacitás  a  gabona  garmada  magasságának  korlátozottsága  és  a 

kiszolgáló logisztikai területek szüksége miatt durván 60 hektár építményi  lefedett,  burkolt 

területet igényel. Ez jelentős környezeti átalakítás, nagy felelősséggel jár.

Elsősorban a funkcionális használhatóság, de jövőbe tekintve, az újrahasználhatóság céljára 

kell alkalmasak legyenek a létesítmények. Mindennek megfelelő tervezési koncepció valósult 

meg:

- racionális,  minden  funkciót  elérő  áttekinthető  út  és  logisztikai,  vezérlési 
rendszer,

- tágas, világos csarnokrendszer, mely mindenfajta technológia és szállítóeszköz 
helyigényét biztosítja,

- tartós, de új funkcióra is alakítható épületszerkezet.

Ezek  az  adottságok  akár  50  évnél  is  hosszabb  távra  ígérik  a  hasznosíthatóságot,  azaz 
szükséges módosítással az újrahasznosíthatóságot. Ez alatt igaz, hogy 60 hektárt elfoglalnak a 
létesítmények  a  környezetből,  de  több  tízezer  km2 kiterjedésű  gabonatermelő  régió  életét 
lendítik  föl  a  terület-  és  munkaerő  kihasználás  révén.  Ilyen  nagy területen  a  nagyüzemek 
mellett többszáz kis- és közepes gazdaság is termel és szállít gabonát a tárolótelepre.

Másrészt  a  tervezett  nagy  volumenű  építményrendszerek,  környezetterhelő 

anyagmennyiségére  a  hulladékkezelésig,  újrahasznosítás  lehetőségéig  kiemelt  figyelmet 

fordítottam. [66, 70]

- A telepek helymegválasztásakor nem javasoltam a jó termőtalajú helyszíneket, 
ha logisztikailag volt más megfelelő hely.

- A  felső  humuszréteg  a  tervezett  építmények  alól  eltávolítva  a  telep  zöld 
területein került elterítésre.

- Alsó  vízszigetelésként  a  potenciálisan  nehezen  kezelhető  bitumenes  réteg 
helyett  vízálló beton alkalmazását javasoltam. Ez alá azonban már a kiviteli 
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terven  mégis  bekerült  egy  fólia  réteg  a  részletesebb  talajfeltárás  nyomán 
mutatkozó fokozott vízveszély miatt.

- Az  anyagok  későbbi  hasznosítására a  szelektálás  már  a  tervezésnél 

elkezdődött, kerülve a szelektálhatatlan vegyes szerkezeteket. [80]

- A tárolócsarnokok  egész alépítménye  vasalt  beton  – falközi  siló  rendszerre 
emlékeztet. A – vastag – acélbetétek beton takarása biztonságos (min. 3 cm), a 
beton  szilárdsága  nagy,  felülete  csiszolt,  ellenálló.  Mindez  több  évtizedes 
rendeltetésszerű  használatra  teszi  alkalmassá,  kerülve  a  nehezen 
szétválasztható, legkülönfélébb élettartamú vegyes szerkezeteket. Ezek között 
a legrövidebb élettartamú elemek mennek tönkre a leghamarabb, és az egész 
épületet  így  már  korán  alkalmatlanná,  veszélyessé  tehetik.  Továbbá  a  – 
későbbi  –  hulladékdarabok  is  alkalmatlanok,  veszélyes  részeik  miatt 
használhatatlanok újra.

Ezért  a  csarnokrendszert  két  különválasztható,  külön  külön  homogén  jellegű  szerkezeti 

részből építettem fel:

- vasalt beton alépítmény és

- felépítményként az acél tetőszerkezet, mely további kétféle részből áll:

• vastagfalú tartóvázból és

• vékony,  de  minimum 0,6 mm vastag,  jól  védett  burkolólemezekből, 

kapuzatokból (27. ábra).

Nyilvánvaló,  hogy  ezen  különböző  szerkezeti  részek  élettartama  nagy  mértékben  eltér 

egymástól.  Ez funkciójukból adódik. A vasbeton padló és falrendszer  kiemelkedően nagy 

terhet hord, ellenálló kell legyen. Addig a tetőfelépítmény csak a fedést, zárást szolgálja.

A  korszerű  tervezés  célja  közel  azonos  élettartamú  anyagok  alkalmazása,  vagy  a 

szelektálhatóság más módon való biztosítása.

A környezettudatos tervezés nyomán, az építés sorrendjében, az egymásra épülő szerkezeti 

részek élettartama csökken. Ez jól megfelel a bontás sorrendjének is, először az épület tetejét 

lehet egyszerűen bontani, cserélni, az alatta levő hosszabb élettartamú részek meghagyásával. 

(A fedőlemezek környezetre  nézve veszélytelen,  horganyzott  bevonatúak,  kerülve a festett 

védelmet, mely a laboratóriumi eredmények szerint a környezetre nézve kockázatos.)
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27. ábra Vasbeton – acél szerkezetű gabona tárház
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A fedést tartó acélváz-szerkezet speciális, nagy merevségű, közel 10 mm falvastagságú „IPE” 

tartókból  áll,  ennek  élettartama  100  év  is  lehet,  hasonlóan  az  alatta  levő  vasalt  beton 

szerkezethez. Mindemellett az acél szerkezet leszerelhető, tisztán különválasztható.

Az épületanyagok tehát már előre, tervezetten szelektálhatóak, külön külön hasznosíthatóak 

újra. [67, 75, 77, 82]

Néhány tetőcsere után majd időszerűvé válhat a vasbeton fallal,  padozattal együtt az egész 

építmény bontása. Ekkorra az egészre teljesül a hasonló élettartam elve.

A várható eredmény továbbá jelentős:

A vastag acélváz-szerkezet és a sokkal nagyobb súlyú vasalt beton tömeg (az utóbbi években 

tárolórendszereket  érintő)  durván  százezer  tonna,  újrahasznosításából  várható 

energiamegtakarítás  50 millió  kWh értékűre becsülhető,  ami  milliárd  (!)  Ft nagyságrendet 

jelent.

Az acél újrahasználatra való átalakítása, vagy főként újraolvasztása, a vasalt beton feltörése 

köztudottan  nehéz  munka,  de  célszerű  gépesítéssel  és  a  nagy,  könnyen  hozzáférhető 

„szelektált”  volument  tekintve is jelentős,  de nagyságrenddel  kisebb energiát  emészt  fel  – 

ilyen  hulladék – feldolgozást  végző cégek adatai  szerint.  A fenti  milliárdos  becslés  ezt  a 

veszteséget már magában foglalja.

A  kimagaslóan  nagy  tömegű  betonkonstrukció  tervezésénél  külön  gondoltam  az 

újrahasznosításra.  Beton  alapokat  általában  mélyen  a  föld  alá  tervezik,  sokszor  lefelé 

szélesedő formájúra. Az ilyen alapok kiemelése igen nehéz, a talajban való széttörésük pedig 

még nehezebb, továbbá a törmelék a talajjal is összekeveredik. Ezért az egész építmény alsó 

részét  kavicságyra  helyezett,  kiemelt  lemezalapként  terveztem  (Szabó  B.  tartószerkezeti 

útmutatásai  szerint).  Ennek a horizontális lemeznek kívánt méretre való összetörése – [54] 

megfelelő  súlyú  eszközzel  –  célravezetőbb,  folyamatosan  végezhető  művelet.  Jobb  a 

hozzáférhetőség az acélbetétek vágása, kitépése tekintetében is. Az általános, összetett, térbeli 

építészeti megoldásoknál ez a feltárási folyamat sokkal összetettebb, energiaigényesebb – az 

egyszerű mezőgazdasági, horizontális jellegű létesítményekhez képest.

Összevetve  a  természetes,  helyi  anyaghasználatú  és  megvalósítású  kisebb 

tárolómegoldásokkal ez utóbbi modern, akár import anyagokat is tartalmazó nagy volumenű 

tárház fejlesztéseimet: az előzőek 100%-os környezeti, energetikai eredményeket közelítenek, 

de  abszolút  értelemben  az  utóbbiak  ígérik  a  tetemes  környezeti,  milliárdos  gazdasági 

előnyöket.
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4.3. Új tudományos eredmények

1. Építmények valamint szerkezeti  anyagok újrahasznosítása  révén a  mezőgazdasági 

területeken  jelentősen  csökkenthető  a  környezeti  terhelés  és  a  fosszilis 

energiafelhasználás – a következők szerint:

1.1. A  rendeltetésszerű  funkcionális  újrahasznosítás  a 70-es  évektől  a  tágas,  jól 

hozzáférhető  gazdasági  épületek  felújításával  országszerte  eredményes  volt.  Így 

kiváltható  új  épületek  létesítése,  annak  tetemes  energiavonzatával  együtt. 

Napjainkban viszont már a nagy tömegben megürülő, a környezetet szükségtelenül 

terhelő  gazdasági  épületállomány  bonthatóságára,  anyagainak 

újrahasznosíthatóságára kell főként összpontosítani. 

1.2. Az anyagok újrahasznosítását célzó bontást és szelekciót megkönnyíti  a telepek 

lehatároltsága,  egyszerű  rendszere,  mely  összességében  a  mezőgazdasági 

térségeknek csak durván 1%-át fedi le. 

Az  ipari  és  városias  területekkel  ellentétben  a  mezőgazdasági  telepek  beépítése 

levegősebb,  tipizált,  anyaghasználata  egyszerűbb,  kevésbé  heterogén.  A  többféle 

technológiai  és  logisztikai  rendszer  kialakítása,  helyigénye  országszerte  sok 

azonosságot takar. 

2. A  bontási  anyagok  újrahasznosításának az  urbanizált  és  iparosított  területeken  a 

konvenciók, a tőke gyorsabb forgási igénye, és a meglévő szabványok sem kedveznek. A 

mezőgazdasági  környezetben  előnyösen  felhasználhatók  ezek  az  anyagok  a  kis 

gazdaságokban, ahol jól illeszkednek a kisebb építések,  bővítések céljához. Másrészt a 

védett  élőhelyeket  veszélyeztető  építményromokat,  hulladékokat  a  közvetlen  haszon 

hiányában is célszerű eltávolítani, felhasználni.

2.1. Az építőiparban még nem szabványosított,  de a célnak megfelelő bontott  anyagok 

tömegesen  újra  használhatóak,  legkézenfekvőbben  a  földszintes,  horizontális 

kiterjedésű építményeknél, ahol az állékonysági követelmények kevésbé kritikusak. 

Az alapzatokhoz, alacsony falak építéséhez vagy útstabilizáláshoz bontott tégla, beton 

vagy kő felhasználásával hatalmas mennyiségű ásványi anyag és energiafelhasználás 

váltható ki. 

2.2. A  régebbi,  bontandó  épületekből  kikerülő  hagyományos  természetes  anyagok 

általában tartósabbak és  közvetlenebbül hasznosíthatók újra, mint a könnyű acél- 
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illetve  vegyes  szendvics  szerkezetes  kivitelek.  Vizsgálataim  szerint  az  előbbi 

szerkezetek  átlagosan  53%-os,  az  utóbbiak  nehezebben  becsülhető  –  30-50%-os 

arányban  hasznosíthatók  újra.  A szerkezeti  célra  már  nem hasznosítható  rövidebb 

élettartamú  –  szerves –  anyagok  eltüzelhetők,  apríthatók,  s  nem természetidegen 

tömegként  a  közelben lerakhatóak.  Ez a  közvetett  energia  megtakarítási  lehetőség 

elsősorban a tágas vidéki területeken adott. 

3. Vizsgálataim  szerint  –  a  mezőgazdasági  telepeken  –  az  épületek  kora,  és  anyagi 

szerkezete szerint erőteljesen változik az újrahasználhatósági aránya. 

3.1. Az  1950-ig  épített  gazdasági   épületek anyagainak  átlagosan  mintegy  55%-a 

hasznosítható újra, a többi anyag lényegében mind visszaforgatható a természetbe: 

vályogfalak, nádtetők után alig marad hulladék. Ez a hagyományos épületállomány 

tehát nem törvényszerűen terheli  a környezetet,  míg korszerűsítve egyes esetekben 

rendeltetésszerűen továbbhasználható. 

3.2. Vizsgálataimat  inkább  az  ezt  követő,  1950-75  évek  közötti  jelentősebb  építési 

időszakra  összpontosítottam,  amikoris  gazdasági  épületállományunk  közel 

kétharmada épült, amely a becslés érvényességét alátámasztja. Statisztikai elemzésem 

alapján  ez  a  tipizált,  rendezett,  mára  amortizált  „kiszolgált”  épületállomány  teszi 

lehetővé  és  szükségessé  az  újrahasznosíthatóság  következetes  tanulmányozását,  a 

mennyiségi, százalékos meghatározást és a tervszerű végrehajtást.

Mintegy 600 vizsgált  épületből  kiválasztott  50 példa részletes felmérésével  és az 

adatok elemzésével, összegzésével megállapítottam, hogy az 1950-75 évek közötti 

időszakban  épült  létesítmények  anyagának  újrahasznosíthatósága  átlagosan  53  ± 

10%-os, az építés idejével csökkenő tendenciájú:  az átlagérték az 1950-70 között 

létesült építményeknél (n=35) 55 ± 10%, míg az 1970 után létesülteknél (n=15) 47 ± 

7%. A különbség szignifikáns (P<0.001). A csökkenő tendencia azóta folytatódik a 

nehezebben szelektálható vasbeton és könnyűszerkezetek előretörése miatt.

3.3. A hasznosíthatósági arány az épület funkcióját tekintve eltér: az átlagérték a tároló 

épületeknél 48 ± 10%, az állattartást szolgáló épületeknél 53 ± 8% (szarvasmarhatartó 

épületek = 60  ± 6%, sertéstartó épületek = 52  ± 9%, juhhodályok = 56  ± 3%). A 

szarvasmarha-  és  juhtartó  épületek  jobb  hasznosíthatósága  az  egyszerűbb,  tipizált 

szerkezetek és természetesebb, hagyományosabb anyaghasználat eredménye.

100



3.4.  A hasznosítható anyagok aránya az épületek döntő részében 40-60% között mozog. 

Nagyságrenddel kevesebb az olyan épületek száma, melyek anyagi hasznosíthatósága 

kisebb,  mint  40%, illetve nagyobb,  mint  60%, vagyis  az építmények meghatározó 

többsége  –  mintegy  50% -  újrahasznosítható.  Ez  szolgált  alapul  nagyobb  térségi, 

országos  trendek  becslésére.  A  részletesen  vizsgált,  ún.  típus  telepeken  a 

megtakarítható energia  közelítően 250,- MWh/telep.  A nagyszámú (mintegy 1200) 

hasonló méretű telepet tekintve ez országosan 500-700 GWh megtakarítást jelenthet. 

Ez  potenciális  lehetőség,  mely  az  új  építkezéseknél  vidékszerte  érvényesülhet  is, 

vagyis a bontások révén az új építési anyagok mintegy 50%-ban kiválthatóak. Ezzel 

párhuzamosan  mérséklődik  a  fennmaradó  hulladékmennyiség  és  csökkent  a 

környezetterhelés. 

A nagy szilárdságú vasbeton szelektálása, mozgatása, újrahasznosítási célú darabolása 

idő- és energiaigényesebb (bár nagyságrenddel kevésbé, mint az új beton előállítása). 

Tapasztalataim szerint a mezőgazdasági térségeken hely, és munkaerő is van az ilyen 

feldolgozásokra.

3.5. Az 1975 utáni időszakban – de már az 1970 körül épített telepeken is – az acél és a 

könnyűszerkezetek terjedése révén az építmények élettartama lerövidült. A könnyű, 

és  a  vegyes  szerkezetek  veszélyes  anyagokat  is  tartalmaznak.  Összehasonlítva  a 

hagyományos  szerkezetű  épületekkel,  ezekben  sokkal  nagyobb  az  újra  fel  nem 

használható  anyagok  aránya  (50-70%).  Ezen  létesítményekből  1975  után  sokkal 

kevesebb és kisebb tömegű építmény életsült. Tehát jóval kisebb anyagi előnyt ígér 

az újrahasznosítás. A műanyagok, az aszbeszt-cement és egyéb veszélyes anyagok, a 

szendvics-panelek terjedése miatt a szelektálás, kezelés többletmunkájából adódóan 

az energiamérleg is romlik. Méréseink szerint ezen szerkezetekben a szervezetre és a 

környezetre veszélyes anyagok (poliaromás szénhidrogének, nehézfémek) találhatók. 

Ez esetben már  a gazdaságosságot  megelőzve,  a környezet  védelme,  megtisztítása 

válik szükségszerűvé, és került megoldandó feladatok homlokterébe.

4. A 3. pontokban leírt vizsgálataim és műszaki fejlesztési tevékenységem során egyszerű 

istálló,  de  főként  kisebb  üzemi  tárolóépítmények  tervezésénél,  megvalósulásánál  a 

korszerű funkció mellett a környezet megóvásának szem előtt tartására törekedtem. Ezek 

érvényesítése  már  a  tervezésnél  eldől:  az  építmények  megvalósulásának  bruttó 

energiaigénye és költsége számottevően csökkenthető természetes helyi (építő-) anyagok 
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felhasználásával. A későbbi üzemelési energiaigény – szintén természetes módszerekkel – 

jó hőszigeteléssel, hőtárolással mérsékelhető.

4.1. A  tartós  környezetterhelés,  szennyezés végülis  az  újrahasznosítással és 

visszaforgatással mérsékelhető.  Az  újrahasználhatóságot  előre  biztosítandó  új, 

környezeti szemléletű tervezési módszert alakítottam ki:

- A  betervezett  anyagok  közelben  beszerezhetőek, 

természetazonosak, nagy részük helyben visszaforgatható.

- A  tartós  elemek  csereszabatosak,  akár  máshol  is 

újrahasználhatóak.  Legfeljebb  1%  arányú  a  kezelendő,  de 

újrafeldolgozható hulladék.

- Az  egyes  szerkezeti  elemek,  rétegek  egymástól  elkülönülnek, 

könnyen szelektálhatóak. 

Az  újabban  tervezett  és  megvalósult  hagyományos  jellegű  építmények 

bizonyíthatóan,  különösen a modern könnyűszerkezetekhez képest sokkal kevésbé 

terhelik  a  környezetet.  Az  újrahasznosítható  anyaguk  viszonylag  kevés,  de  alig 

marad utánuk százalékosan kimutatható hulladék.

4.2. A mezőgazdaságban is  elkerülhetetlen a hagyományok  továbbélése  mellett  az új, 

nagy  csarnokterek  áthidalásához  a  korszerű,  könnyűszerkezetek  alkalmazása, 

melyek élettartama sokkal rövidebb, mint az alépítményé.  Ezt az ellentmondást a 

könnyű  felépítmény  –  szintén  előre  tervezett  –  egyszerű  leszerelhetőségével, 

cserélhetőségével  oldottam  fel.  Így  a  kétféle  szerkezetcsoport  világosan 

szétválasztható  egymástól,  az  épületnek  csak kisebb részét  kell  bontani,  cserélni, 

mely az egész építmény értékének csak legfeljebb 15-20%-a.

A  környezettudatos  tervezés  az  építési  ciklus  végére  a  bontás,  a  szelekció 

körülményeire is kiterjed, valószínűsíti a közel 100%-os újrahasznosíthatóságot. 

Összességében tehát előrelátó tervezéssel jelentősen lehet csökkenteni a környezetterhelést, és 

hasonló mértékben növelhető az újrahasznosítás aránya. Mindez a mezőgazdaságban és azon 

belül  is  elsőként  a  kisgazdaságokban,  valamint  az  egyszerű,  áttekinthető  szinszerű  és 

tárolóépületek területén valósítható meg.
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Tendenciák:

• A vizsgált időszakban, az előző század második felétől kezdve épült mezőgazdasági 

épületek,  telepek  környezetet  terhelő  hatása  fokozatosan  nő,  az  ipari  rendszerek, 

mesterséges anyagok beépítésének terjedése következtében.  Ezzel  párhuzamosan az 

újrahasznosítás lehetősége csökken, és továbbra is csökkenő tendenciát mutat.

• Az utóbbi  évtizedekben  a  kedvezőtlen  termelés-centrikus  ipari  fejlesztés  mellett  a 

mezőgazdaságban  elsősorban  kívánatos  környezeti  szempontok  figyelembevétele 

eredményeként terjed a természetszerű termelési rendszerek és a természetes anyagok 

alkalmazásának újabb szokása. Ezen újabb szerkezetek bontása viszont inkább a jövő 

évtizedekben  esedékes.  Addig,  vidéken  a  legnagyobb  bontható  anyagbázist  a  múlt 

század második felének építményei jelentik, csökkenő hasznosíthatósági tendenciával. 

• A legújabban  létesített  mezőgazdasági  üzemek  épületeinek  funkcionális  és  anyagi 

újrahasznosíthatósága  környezettudatos  tervezéssel  fokozható,  a  jövőben  növelhető 

tendenciával.
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5. KÖVETKEZTTÉSEK ÉS JAVASLATOK

1. A  megfelelő  állapotú  építmények  funkcionális  továbbhasznosítása  elsődleges  cél, 

mely  nagyobb  energiaráfordítás  nélkül,  korszerűsítéssel  is  járhat.  Elsősorban 

javasolom az ilyen meglévő adottságok kihasználását.

2. Másodsorban az épületállomány megüresedése miatt  funkcionális  továbbhasznosítás 

helyett  egyre  inkább  a  bontás  és  az  anyagok  újrahasznosítása  kívánatos.  Könnyíti 

ebben  az  előrelépést,  hogy  a  mezőgazdasági  épületállomány  nagyrészt  egyszerű, 

tipizált, lehatárolt telepeken található, ezért eredményesen vizsgálható, kiváltképp az 

1950-75 évek közti időszakot tekintve. 

Másrészt a  mezőgazdaság az az ágazat, ahol a  környezetet fokozottan  védeni kell, 

kiváltképp  az  élelmiszer-előállító  területeken,  vizes  élőhelyeken.  Elsősorban  a 

mezőgazdaságban lehet és kell tehát a további hasznosítás megoldását széleskörűen 

kidolgozni.

3. A  múlt  század  folyamán  az  épületelemek  is  fokozatosan  az  ipari  előregyártás 

termékeivé  váltak,  ezzel  együtt  az  épületszerkezetek  tömege  egyre  csökkent,  a 

tartóssággal, élettartammal együtt. Így idővel az anyagok újrahasznosíthatósági aránya 

is csökken, a heterogén, nehezen szelektálható környezetidegen, könnyű szerkezetek 

terjedésével.

Mindez  alapján  javasolható,  hogy  a  régebbi  épületek  újrahasznosíthatóságát  kell 

elsősorban  vizsgálni,  mert  –  nagyobb  tömegű  –  bontott  anyagaik  is  többnyire 

tartósabbak, és környezetbe illőek, - helyben – tovább hasznosíthatóak.

4. Új létesítmény tervezésénél példaként kell tekinteni a hagyományos, régebbi épületek 

tartósságát és általában környezeti megfelelőségét.

A  korszerű  igények  mellett  sem  szabad  mellőzni  a  mindenkor  energiatakarékos, 

környezetbarát  helyi  hagyományos  anyagokat,  megoldásokat,  akár  nagy  gazdasági 

előny érdekében, amely nagyobb környezeti hátrányokat okoz, különös tekintettel a 

mezőgazdasági területekre.
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5. Az újratermelődő természetes anyagok (fa, nád, szalma) beépítése a túlzott kiaknázás 

kivételével  –  mezőgazdasági  szférában  –  messzemenően  javasolt.  A  nem 

újratermelődő  ásványi  anyagkészletek  kihasználása  csak  hosszabb  élettartam 

reményében  indokolt.  Ezekből  csak  különböző  anyagok  összekeveredésével  válik 

hulladék.

Beépítve sem vész el ez az anyag, de javasolom, hogy tisztasága szelektáltsága előre 

biztosított  legyen  (rakott  kőalap,  kőfal,  tömör  tégla  mészhabarcs  kötéssel,  döngölt 

agyag, kavicsréteg – ha más rétegekkel nem keveredik).

6. A szelektálhatóság biztosítása a tervezésnél kezdődik. Már itt ügyelni kell a vegyes 

szerkezeti megoldásokra. Legegyszerűbb, ha az építmény anyagában homogén, vagy 

legalábbis  szerkezeti  részei  külön-külön  azok.  Ezek  mindenesetre  különüljenek  el 

egymástól,  könnyen  szétválaszthatók  legyenek  (a  4.  fejezetben  ismertetett  tároló 

javaslataim szerint), a nagyüzemi, mesterséges anyagú szerkezetek esetében is.

7. A hagyományos, természetes anyagú tároló és nyitott állattartó építmény fejlesztések 

sajátosan az egyszerű átmeneti tárolás, valamint a rideg, szabad, kötetlen állattartásnak 

felelnek meg. Elsősorban kisüzemek számára előnyben kell részesíteni ezeket.

8. Mindezek összetartoznak: a természetszerű környezetkímélő építménymegoldás és az 

egészséges  kötetlen  tartás  kölcsönösen feltételezik  egymás  fejlődését.  Javasolom a 

környezetbe  illő,  nyitott  építményekkel  együtt  a  természetszerű  kötetlen  és  szabad 

tartásmódok további szorgalmazását.

9. Jelenleg az építőipari szabályozás is gátolja a kívánatos arányú újra-felhasználást. A 

tágas  mezőgazdasági  szférában  azonban  egyszerű  horizontális  építményeknél  a 

minden tekintetben kívánatos újrahasznosításnak – szakmai ellenőrzés mellett – most 

sincs  akadálya.  Javasolom ezért  az  országos  minőségbiztosítási  rendszer  rugalmas 

adaptálását  a  mezőgazdasági  építmények  újrahasznosítandó  anyagaira,  itt  a 

természetes  környezetet  terhelő építménymaradványok eltüntetése  érdekében. 

Másrészt  a  szállítási  távolságok  nagyok,  meg  kell  becsülni  a  helyben  található 

másodlagos anyagforrásokat.
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10. A veszélyes anyagokat – különösen a mezőgazdaság területéről – ki kell zárni.  Az 

azbesztcement hullámlemez fedéseket (melyek tízmillió m2 nagyságrendben léteznek) 

veszélyes  anyagként  ártalmatlanítani  kell.  Az  újabban  pedig  a  millió  m2 számban 

forgalmazott veszélyeztető festett fém és bitumenes lemezanyag terjedését pedig már a 

beruházásnál,  tervezésnél korlátozni kell.  Ezek az épületek is veszélyesek lehetnek, 

majd  bontásnál,  belekeveredve  a  hulladéktömegbe,  az  egészet  használhatatlanná, 

nehezen szelektálhatóvá teszik.

11. Számításaimból és becsléseimből láthatóan jelentős a potenciálisan újrahasznosítható 

építési  anyag  és  energiamegtakarítás  mértéke.  Ezért  javasolom  az  egész  ország 

területére  kiterjedő  digitális  részletes  adatbázis  földrajzi  –  térképészeti  – 

helymegjelöléssel  történő  létrehozását,  a  regionális  és  kistérségi  feladatok  helyi 

megoldhatósága  érdekeiben.  Bontott  anyag-telepek  nem  létesülhetnek  mindenhol. 

Ezért a számos kisüzemi decentralizált fejlesztés, beruházás céljára a térben szétszórt, 

bontásra  érett  építmény-állományt  feltérképező,  hasznosítható  anyagait 

ismertető adatbázis létrehozását javasolom.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

Szakirodalmi tanulmányaim és gyakorlati vizsgálataim egybehangzó tapasztalata az, hogy a 

meglévő  épületek  tovább-hasznosítása  beruházás  mérséklő,  energiatakarékos, 

környezetkímélő megoldás.

Az  utóbbi  évtizedekben  jelentős,  egyrészt  elavult  mezőgazdasági  épületvolumen  korábbi 

funkciója szűnt meg, főként a tetemes állatállomány csökkenés miatt. Dolgozatomban ilyen 

állattartó  és  tárolóépületek  további  hasznosíthatóságával  foglalkoztam,  különös  tekintettel 

ezek anyagainak újabb felhasználhatóságával a környezeti szempontok figyelembevételével.

A városi, ipari építészetben a hazai újrahasznosítást akaratlanul is gátoló tényezők vannak. A 

mezőgazdasági  régiókban  viszont  dolgozatomban  kimutatva  követhető  a  fejlett  országok 

pozitív  példája,  az  építési  anyagok  nagyobb  része  újrahasznosítható  a  természetes, 

gazdasági környezetben.

• A városi,  ipari  körzetekkel  szemben,  itt  több a hely,  az idő és az élő-munkaerő az 
újrahasznosítás különböző fázisaira.

• Az  újrahasznosítási  cél-építmények  egyszerű  horizontális,  vonalas  létesítmények, 
melyek anyagaira kevésbé szigorú minőségi szabványok vonatkoznak.

• A bontandó  építmények  anyagai  nagyrészt  jól  ismert,  tartós,  természetes  anyagok, 
melyek tönkrement részeiket kivéve minőségüket nem vesztik el.

• Lényeges  előny,  hogy  a  környezetbe  illő  anyaghasználat  általában,  természetesen 
nélkülözi a veszélyes alkotókat.

• Továbbá  a  kevésbé  tartós  természetes  anyagok  vidéken,  a  helyszínen  közvetlenül 
visszaforgathatóak.

• A mezőgazdaság építményállománya többnyire egyszerű,  tipizált  szerkezetekből áll, 
áttekinthető  telepeken  elhelyezve.  Ez  is  megkönnyíti  a  szelektálást  és  az 
újrahasznosítást.

• Mobil, többcélú – mezőgazdasági – gépekkel is kipótolható a bontott anyagfeldolgozó 
rendszer.

• Végül pedig a helyi,  helyközeli  megoldás gazdaságos kistérségeken belüli  bontás – 
megvalósítás kisebb szállítási távolságokat jelent.

Mintegy  600  felmért  épületből  50  példáján  végzett  elemzésem  szerint  a  különböző 

korszakokban az építési anyaghasználat terén különbség mutatkozik:

A  XX.  század  közepéig  létesített,  természetes,  tartós  anyagú  istállók,  tárolók 

újrahasznosíthatósága a 60%-ot is elérheti. Az 1950-75 között épülteknél viszont ez az arány 

csak 53% körüli, folyamatosan csökkentő tendenciát mutatva.
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Ez után a szerkezeti anyagok egyre könnyebbekké és összetettebbekké (szendvics rétegek), 

nehezebben szelektálhatóakká váltak. 

Mindezért  az  1950-75  évek  közötti  építésű  létesítmények  vizsgálatára  összpontosítottam, 

amikor gazdasági épületállományunk legnagyobb, rendezett része létesült. Elemzésem szerint, 

csupán ezen a területen elméletileg közel 600 GWh energiamegtakarítás  lenne elérhető az 

anyagi újrahasznosítás végrehajtásával. Ennek a becsült értéknek mintegy 50%-a belátható 

időn  belül  teljesülhet,  a  nagyszámú  kisgazdaság  újrahasznosítandó  építőanyag  igényét  is 

figyelembe véve. 

Végül, az elkövetkezendőkben az új létesítmények tervezési  szakaszában is már tekintetbe 

kell  venni  a  majdani  szelektálhatóságot,  újrahasznosíthatóságot.  Műszaki  fejlesztési 

tevékenységem során így tervezési módszert dolgoztam ki az egész építési ciklusra kiterjedő 

környezetkímélő, energiatakarékos megoldásokra. 

Az  utóbbi  évtizedben  megvalósult  építményeken  igazolódott,  hogy  környezettudatos 

tervezéssel az újrahasznosítás hatásfoka is előre meghatározható. Az ilyen környezetkímélő 

tervezés és végrehajtás hozzájárul majd a vidék fejlődéséhez.
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SUMMARY

In agreement with technical literature, my research and experience, the reuse of abandoned 

buildings economises new investments, energy and saves environment.

Last decades a great part of animal buildings has become unused, frequenly out of date due to 

a considerable decline in livestock. I have therefore studied the further use of various stables 

and storages, in particular the reuse of their structural materials, regarded also the 

environmental aspects.

The large-scale domestic re-usage is generally hindered in the urban and industrial sphere 

contrary to the situation in the countryside. Following the example of some developed 

countries, I have demonstrated that majority of building materials can be reused in the natural, 

agricultural regions owing to:

• The more place, time and labour force for the particular working process.

• Simple, horizontal farm buildings and linear objects, bedding of county roads can be 

constructed  of  secondary  materials  (even  of  lower  quality),  compared  to  actual 

building standards.

• Structure  of  traditional  farm  buildings  to  be  demolished  consists  of  good  quality 

conventional, durable, natural materials besides the ruined parts.

• This natural use of materials fitting into the environment has no dangerous element.

• Less durable but natural materials can easily be recycled in the countryside.

• The  determinant  farm  building  groups  have  simple,  typical  structure,  are  well-

arranged, easy to survey and select the different parts for the reuse.

• The multipurpose mobile land machines can help the process of reuse and transport.

• Finally, the local solution is the most economical: reuse in site or in he vicinity.

To my analysis  on 50 buildings  selected among some 600 stables and storages surveyed, 

application and reusability of the structural  materials  has changed during the former ages: 

Building materials of traditional farm structures built till the mid of the last century are natural 

and  durable;  their  reusability  approaches  the  60%.  This  ratio  decreased  roughly  to  53% 

between 1951 and 1975, followed by a consistent declining tendency as the structures have 

become lighter  and complicated,  moreover  the sandwich layers  heterogeneous  and hardly 

selectable.
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Thus,  I  have focused on the  1950-1975 periods,  when majority  of  the  standardized  farm 

buildings was built.  Secondary use of their utilizable materials would save potentially 600 

GWh energy to  may analysis.  Some 50% of  this  estimated  value  can  be  realized  within 

reasonable time regarded the simple material demand of the numerous small farm buildings 

and reconstructions, however.

Finally, future selectivity, reusability of the new buildings should be kept in mind already in 

the  planning  stage.  In  my technical  development  program I  have  therefore  improved  the 

design method for the environment- and energy saving solutions covering the whole building 

cycle  including  renovation,  finally  demolition,  selection  and  reuse  of  materials.  Recent 

buildings established accordingly my designs have demonstrated that efficiency of reuse can 

also be predicted by a planning aware of environment.

Suchlike environment-friendly planning and implementation will contribute to the sustainable 

development of the countryside.
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28. ábra Kisüzemi tároló
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29. ábra Kisüzemi földbe süllyesztett tároló
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30. ábra Sorolható lejtőbe süllyesztett tároló
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31. ábra Nagyobb üzemű tároló
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32. ábra Nagyüzemi gabona tárház rendszer
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M3. Építési anyagok gyártási energiaigénye, környezetterhelése (táblázatok)

F A L S Z E R K E Z E T E K 

Falszerkezetek
Gyártási 
energiaigény 
kwh/m3

Károsanyag 
kibocsátás a 
gyártás során

Megújuló 
forrásból 
származik-e

Újra 
felhasználható-
e

Magyarországon 
megtalálható-e

fa 60 nincs igen igen igen
könnyű tégla 150 - nem - igen
gázbeton 225 van nem - -
vályog 30 nincs nem igen igen
könnyűbeton 70 - nem nem -
tégla 140 - nem igen igen
mészhomoktégla 80 - nem igen igen
beton 45 - nem nem igen
vasbeton 105 van nem nem igen
építőkő 10 - nem igen igen

 F Ö D É M S Z E R K E Z E T 

Födémszerkezet
Gyártási 
energiaigény 
kwh/m3

Károsanyag 
kibocsátás a 
gyártás során

Megújuló 
forrásból 
származik-e

Újra 
felhasználható-
e

Magyarországon 
megtalálható-e

fa 20-30 nincs igen igen igen
téglaboltozat 60-120 - nem igen igen
vasbeton 150-200 van nem - nem
acélgerendás 550 van nem igen igen
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K Ü L S Ő B U R K O L A T O K 

Külső burkolatok
Gyártási 
energiaigény 
kwh/m3

Károsanyag 
kibocsátás a 
gyártás során

Megújuló 
forrásból 
származik-e

Újra 
felhasználható-
e

Magyarországon 
megtalálható-e

növényhomlokzat 0-2 nincs igen igen igen
fa 5 nincs igen igen igen
pala 5-10 nincs nem - nem
téglaburkolat 140 - nem - igen
mészhomoktégla 80 - nem - igen
műanyag 120-150 van nem - igen
alumínium 350 van nem - igen

F E L Ü L E T K É P Z É S E K 

Felületképzések
Gyártási 
energiaigény 
kwh/m3

Károsanyag 
kibocsátás a 
gyártás során

Megújuló 
forrásból 
származik-e

Újra 
felhasználható-
e

Magyarországon 
megtalálható-e

gipsz- és 
mészvakolat 5 - nem nem igen

cementvakolat 8 - nem nem igen
csempeburkolat 8-16 - nem - igen
gipszkarton 
15mm 12 - nem nem igen

faforgácslap 
13mm 13 - igen - igen

természetes kő 5-10 nincs nem igen igen
mázas csempe 8-16 van nem nem igen
műanyagtapéta 25 van nem nem -
papírtapéta 0,5 - igen - igen
parafa 1-2 nincs igen igen nem
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34. ábra Vizsgálati adatlapok
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35. ábra Kókai MgTsz hasznosításra váró épületei
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