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Versenyjogi irányelv

• Árazás, költségek

• Beszerzési, szállítási-, disztribúciós 
stratégiák

• Marketing és reklámstratégia

• Vevő információk

A beszélgetés során 
kerüljük a 

versenyjogi 
szempontból, 

érzékeny témákat:



Napirend

Időpont Téma és előadó

14:00 Köszöntő - Márta Irén, igazgató, BCSDH

14:05 Merre mozdult a gazdaság a Circularity Gap Report 2022 szerint? – Horváth 
Bálint, Körforgásos Gazdaság szakértő, Holland Nagykövetség

14:20 CircularRegions projekt beszámoló – Takács Ivett, projektmenedzser, BCSDH

14:25 Moduláris építészet hatása a körforgásosságra – Németh Ágnes, ügyvezető 
igazgató, Cube Factory Kft.

14:45 Körforgásos beruházások az Unilevernél – Leviczky Miklós, Site Technical
Manager, Unilever Magyarország Kft.

15:05 Platform idei munkaterv és zárás - Márta Irén, igazgató, BCSDH



Platform támogatói 2022-ben:

Támogatók:

Kiemelt támogatók:



95 platformtag – 2022. február 17-i állapot

Terra 
Humana

Kft.



Merre mozdult a 
gazdaság a Circularity

Gap Report 2022
szerint?

Horváth Bálint, 

Körforgásos Gazdaság szakértő, 
Holland Nagykövetség



Merre mozdult a 
gazdaság a 
Circularity Gap
Report 2022 szerint?

Horváth Bálint

Körforgásos Gazdaság szakértő

Holland Királyság Nagykövetsége



A globális 
anyagfogyasztás 

mértéke 1972 óta
Forrás: CGR 2022

https://www.circularity-gap.world/2022#Download-the-report
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9,1%Fő erőforrások, körforgásos alapelvek és társadalmi szükségletek

Forrás: CGR 2018

https://www.legacy.circularity-gap.world/_files/ugd/ad6e59_c497492e589c4307987017f04d7af864.pdf


Anyag-Érték-Kibocsátás index 1900-2050

Forrás: CGR 2019

9,1%

https://www.legacy.circularity-gap.world/_files/ugd/ad6e59_ba1e4d16c64f44fa94fbd8708eae8e34.pdf


176 ország Ökológiai Lábnyom és HDI értékei

Forrás: CGR 2020

8,6%

https://assets.website-files.com/5e185aa4d27bcf348400ed82/5e26ead616b6d1d157ff4293_20200120%20-%20CGR%20Global%20-%20Report%20web%20single%20page%20-%20210x297mm%20-%20compressed.pdf


A körforgásos átalakulás és a klímacélok teljesítésének összefüggései

Forrás: CGR 2021

8,6%

https://www.circularity-gap.world/2021


A nyersanyagok kitermeléséhez és a fogyasztáshoz köthető ÜHG-kibocsátás és 

anyagforgalom mértéke

Forrás: CGR 2022
8,6%

https://www.circularity-gap.world/2022


„Épülő” országok jellemzői
▫ Alacsony jövedelmű országok (pl. India, Nigéria)

▫ A világ lakosságának 48%-a

▫ Mezőgazdaság dominanciája, alapvető 

infrastruktúra kiépülése

▫ Globális anyaghasználat 19%-a,

ÜHG emisszió 17%-a
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Kiemelt területek
▫ Monokultúra és erdőirtás kerülése

▫ Körforgásos építkezés, könnyű anyagok (pl. fa, 

agyag) használata

▫ Fenntartható városi közlekedés (kisebb 

járművek, tömegközlekedés), önfenntartó 

városi közösségek kialakítása

▫ Hulladékgyűjtés megszervezése és 

újrahasznosítási telepek létrehozása



„Növekvő” országok jellemzői
▫ Közepes jövedelmű országok (pl. Kína, Brazília)

▫ A világ lakosságának 37%-a

▫ Gyors iparosodás, infrastruktúra kiépülése, 

növekvő középosztály

▫ Globális anyaghasználat 51%-a,

ÜHG emisszió 47%-a

▫ Globális ipari és mezőgazdasági termelési 

központok
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Kiemelt területek
▫ Fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok 

bevezetése

▫ Anyaghatékony, low-carbon építőanyagok 

preferálása

▫ Megújulók növekvő használata

▫ Hulladékgazdálkodás fejlesztése



„Átalakuló” országok jellemzői
▫ Magas jövedelmű országok (pl. USA, Japán, EU 

tagállamok)

▫ A világ lakosságának 15%-a

▫ Globális anyaghasználat 31%-a,

ÜHG emisszió 43%-a

▫ Fejlett lakhatási, közlekedési és infrastrukturális 

feltételek

18

Kiemelt területek
▫ Állati termékek fogyasztásának és 

élelmiszerpazarlásnak a csökkentése

▫ Épületek és infrastruktúra élettartamának 

meghosszabbítása (pl. felújítás)

▫ Járművek élettartamának meghosszabbítása, 

megosztásos közlekedési modellek

▫ Hulladékgazdálkodás fejlesztése



Köszönöm
a figyelmet!

19



CircularRegions projekt

Körforgásos gazdaság 
helyzetének felmérése -
kihívások és megoldási 

lehetőségek

Egyeztetések, 
kommunikáció az 
érdekelt felekkel

Szolgáltatásfejlesztés az 
előremozdulás érdekében

Vállalati 
piloting és 

zárás

2022. 
március 31

Felmérés:
• 4 szektor: Élelmiszeripar és 

csomagolás, Építőipar, Műanyagipar, 
Turizmus

• Stakeholder meeting-ek

Módszerek:
• Személyes interjúk
• Kérdőívek
• Stakeholder találkozók

Trénerek képzése:
• 4 szektor 2 tréner
• Circularity Check Tool
• 2-napos workshop

Kis- és 
középvállalatok:
• Szektoronként 2 

vállalat



• ingyenes, online értékelési eszköz
• termékekre és/vagy szolgáltatásokra specializált
• 60 kérdés, 5 indikátor 
• kkv és multinacionális cégek egyaránt
• nem szükséges előzetes adatgyűjtés, stratégia fókuszú
• Fejlesztési lehetőségek is kirajzolódnak a cégek számára



✓ Bevezető konzultáció A szakértő áttekintést nyújt a 

programról és a körforgásos  átmenetből származó előnyökről.

✓ Adatgyűjtés A szakértő biztosítja a szükséges sablonokat és  

a kérdéseket a helyszíni konzultáció előtt.

✓ Helyszíni konzultáció A körforgásossági értékelést a 

helyszínen, képzett  szakértőkkel közösen végzik el a látogatás 

során.

✓ Jelentés és ajánlás A helyszíni konzultáció eredményeit 

elemezni fogják,  és a vállalatspecifikus ajánlásokat jelentésben 

foglalják  össze és bemutatják. 

16 
vállalat



Moduláris építészet 
hatása a 

körforgásosságra

Németh Ágnes
ügyvezető igazgató,

Cube Factory Kft.







• Kevesebb helyszíni kivit elezés

• Párhuzamos munkavégzés

• Szélsőséges időjárás nincs hat ással

90%90%
- kal kevesebb

hulladék

50%50%
 - kal  gyorsabb 

építés

akár

90%90%
 - kal kevesebb

járműmozgatás 

ELŐNYÖK

GYORSABB

• Kevesebb hulladék

• Kevesebb energiaf elhaszná lás

• Kevesebb zajt erhelés épít és során

ZÖLDEBB

• Kevesebb bizt onsági kockázat

• Gyárt mányt ervi pont osság, BIM

• Korlát lan t ervezési lehet őség

• Rugalmas, könnyen át alakít hat ó

OKOSABB

CUBE Factory
Design & Innovat ion

• Kevesebb helyszíni kivit elezés

• Párhuzamos munkavégzés

• Szélsőséges időjárás nincs hat ással

90%90%
- kal kevesebb

hulladék

50%50%
 - kal  gyorsabb 

építés

akár

90%90%
 - kal kevesebb

járműmozgatás 

ELŐNYÖK

GYORSABB

• Kevesebb hulladék

• Kevesebb energiaf elhaszná lás

• Kevesebb zajt erhelés épít és során

ZÖLDEBB

• Kevesebb bizt onsági kockázat

• Gyárt mányt ervi pont osság, BIM

• Korlát lan t ervezési lehet őség

• Rugalmas, könnyen át alakít hat ó

OKOSABB

• Kevesebb helyszíni kivit elezés

• Párhuzamos munkavégzés

• Szélsőséges időjárás nincs hat ással

90%90%
- kal kevesebb

hulladék

50%50%
 - kal  gyorsabb 

építés

akár

90%90%
 - kal kevesebb

járműmozgatás 

ELŐNYÖK

GYORSABB

• Kevesebb hulladék

• Kevesebb energiaf elhaszná lás

• Kevesebb zajt erhelés épít és során

ZÖLDEBB

• Kevesebb bizt onsági kockázat

• Gyárt mányt ervi pont osság, BIM

• Korlát lan t ervezési lehet őség

• Rugalmas, könnyen át alakít hat ó

OKOSABB

ELŐNYÖKELŐNYÖK









MŰSZAKI JELLEMZŐK

ÉPÜLETSZERKEZET

-  Épít őanyag:  Acél

MÉRETEK

-  Max hossz:   1350 0  mm

-  Max magasság:  350 0  mm

-  Max szélesség:  40 0 0 mm

TARTÓSZERKEZETI TÍPUSOK

-  Önt artó modulokból álló

-  Vasbeton maggal rendelkező

-  Vasbeton-  vagy fém vázszerkezet ű

CUBE Factory
Design & Innovat ion





ÉPÍTÉSZETI LEHETŐSÉGEK

CUBE Factory
Design & Innovat ion

George St reet  101, LondonCELLÁS TÉRSTURKTÚRA
Lakóház, irodaház, kollégium, kórház, st b.















Körforgásos 
beruházások az 

Unilevernél

Leviczky Miklós 
Site Technical Manager, Unilever 

Magyarország Kft.



Az Unilever nyírbátori 
beruházásának körforgásos 

vonatkozásai

Leviczky Miklós
Műszaki vezető
Unilever Magyarország Kft.



Unilever Nyírbátor
Az Unilevernél tavalyi évben kezdtük meg a nyírbátori háztartásvegyipari gyárunk 15 milliárd forintos bővítését, melynél a 

technológiai korszerűsítés mellett a környezetvédelmi innovációk előtérbe helyezése is rendkívüli hangsúlyt kapott. A 

gyárban már ma is számos környezetbarát megoldás működik, mint pl., hogy az itt előállított csomagolóanyagok 70%-a 

újrahasznosított műanyagból készül, az itt keletkező szennyvíz mintegy 40%-át újra felhasználjuk házon belül, a maradékot 

pedig teljes mértékben a gyárban szűrjük és tisztítjuk, mielőtt visszaengednénk a környezetbe, vagy hogy a hálózati villamos 

energiát 2021-től 100%-ban megújuló energia forrásból nyerjük.

A jelenleg zajló beruházás során azonban még egy szinttel magasabbra emeltük a körforgásos gazdaság gyakorlatba való 

átültetését azáltal, hogy semmilyen hulladék nem került lerakóba a bontások vagy az építkezések során, hiszen azt vagy 

teljes egészében a helyszínen újrahasznosítottuk, vagy szakértő partnereink révén újrahasznosíttattuk. Az Unilever 

úgynevezett ”zero waste to landfill” stratégiája nagyon sok innovatív hulladék kezelési megoldásra sarkallott már minket a 

múltban, azonban a nyírbátori példánkra vagyunk jelenleg a legbüszkébbek.



Bontás – célok tisztázása, előtörténet

Az UNILEVER Magyarország Kft. nyírbátori háztartásvegyipari gyára a 2021-2022-ben új beruházást valósít meg a 

volt BUNGE Zrt. területén, emiatt a használaton kívüli, leromlott állapotú, épület állékonysági problémákkal 

küszködő építményeket le kellett bontani, összesen 54db építményt, hogy az új beruházásnak helyet adjunk. A 

feladatot sikeresen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szikla Terv Kft. és Dobos László E.V. konzorcium hajtotta végre. 



Újrahasznosítás / BETON

A beton törmelék (13.000m3) a helyszínen ledarálásra 
került, majd az új csarnok épület alapjához használtuk 
fel.
14000m3 betonhulladék -> 0-80mm frakcióra darálva
MSZ EN 13242:2002+A1:2008 minősítéssel. 



Újrahasznosítás / TÉGLA

A tégla hulladékot (6000m3) darálás után egy Nyírbátor 
környéki napelempark stabilizált talajához használták fel 
partnereink, illetve belső ideiglenes utak alapjához használtuk 
fel telephelyen belül.



Újrahasznosítás / VAS

A vashulladékot (3000tonna) autóipari célokra vásárolták fel 
tőlünk. Az újrahasznosítandó vashulladékot értékesítve újabb 
költségmegtakarításokat értünk el, ezen felül az elbontott 
iparvágányt és vasúti hídmérleget pedig tovább értékesítettük, 
ahol partnereink a felújítás után újra forgalomba helyezték.



Összefoglalás 
A beton darálása 4000 ft/m3 áron történt, melyhez képest a nyers 
bányakő kitermelés 14,000 Ft lett volna. Ez a nagyjából 10,000 Ft 
különbség m3-ként, 130 millió Ft spórolást jelentett nekünk az 
újrafelhasznált 13,000 m3 beton törmelék esetében. Sőt, ha 
belegondolunk, hogy nem kellett kitermelni és ide utaztatni kőfejtőből a 
nyersanyagot, akkor még további erőforrásokat is spóroltunk. Az 
újrahasznosítandó vashulladékot értékesítve újabb 
költségmegtakarításokat értünk el. Ezen felül a project közben 300 db fát is 
ültettünk, ezzel is pótolva a bontás során keletkezett veszteségeket. Külön 
büszkeséggel tölt el minket, hogy a1856-ban ültetett platánfa épségét és 
egészségét mind a bontás és az építkezés alatt is megóvtuk.



Köszönöm szépen a 

megtisztelő figyelmet!

Kérdések? 



február október november

Munkacsoport 
találkozó

Február 15.

November 24.

Circular 
Economy 
Summit

január márc-ápr. május

Akadémia II.

Május 11.

június szeptember

Munkacsoport 
találkozó

Szeptember 13.

Akadémia III.

Június 7.

Akadémia I.

Április 13.

CircularRegions

december

Munkacsoport 
találkozó

Május 24.

Közös filmvetítés

Going Circular

Körforgásos Gazdaság Platform 2022



Munkacsoport ülések
• Május 24. 14:00
• Szeptember 13. 14:00

Körforgásos Gazdaság Summit
• 2022. november 24.
• Hibrid?

Körforgásos Gazdaság Akadémia
1. Körforgásos teljesítmény mérése a gyakorlatban – április 13. 14:00 
2. Innováció a szerves anyagok körforgásáért – május 11. 14:00
3. Körforgásos építészeti megoldások – június 7. 14:00

Platform események 2022



Köszönjük a 
részvételt!


