
—A Build Upon2 a World Green Building 
Council globális, Advancing Net Zero elnevezésű 
projektjének része Európában, mely azt a célt 
támogatja, hogy felgyorsítsa az épületek nettó 
nulla karbonkibocsátásának elérését 2050-ig. 
Ehhez a nemzeti épületfelújítási stratégiák kere-
teinek megteremtése, valamint a helyi önkor-
mányzatok és vállalkozások elköteleződésének 
kiépítése szükséges.

—E cél elérése érdekében a Build Upon2 euró-
pai városokkal, kormányokkal, illetve a legfon-
tosabb érdekelt felek széles körével működik 
együtt egy többszintű, a felújítások hatását 
vizsgáló keretrendszer kidolgozásában és tesz-
telésében. A keretrendszer elérendő mérföldkö-
veket és mérhető előrehaladási mutatókat fog 
tartalmazni. Magyar oldalról a HuGBC a projekt 
egyik konzorciumi tagja, a magyar mintatelepü-
lés pedig Budaörs.

—A keretrendszer célértékeit az épületfelújítási 
stratégiákra vonatkozóan dolgozzák ki az önkor-
mányzati szintű adatok és betekintések integrá-
lásával, ami a helyi hatóságok és a kormányzat 
számára is lehetővé teszi, hogy felmérjék a helyi 
energiafelújítási kezdeményezések hatását, és 
jobban tudják azonosítani a jól működő és haté-
kony megoldásokat. A keretrendszer eszközként 
szolgál az önkormányzatok számára az épületek 
energiateljesítményéről szóló EU-s irányelv 
(EPBD) végrehajtásában, és biztosítja a helyi 
kezdeményezések összehangolását a nemzeti 
és az európai politikákkal. Azért, hogy a fenti 
feladatokat megkönnyítsék a városok számára, 

a keretrendszert hozzáillesztik a Polgármesterek Szövetségének önkor-
mányzatai által készített Fenntartható Energia- és Éghajlat-változási 
Cselekvési Tervekhez.

—A keretrendszer működése nagyban függ attól, hogy az előrehala-
dás mérésére szolgáló adatok hogyan lesznek elérhetők helyi szinten. 
Szükség van a különböző mutatók összesítésére egy nemzeti és helyi 
szinten egységes rendszerben. Az adatbázis létrehozása, illetve a helyi 
önkormányzatok és az emberek számára történő elérhetővé tétele a kor-
mány fontos feladata, míg a tudás, a különleges feltételek helyi kezelése 
és a helyi szintű folyamatos használat garantálhatja a felújítási tevékeny-
ségek tervezhetőségét és jobb eredményeit. 

—A társadalmi szempontok, különösen az energiahatékony felújítások 
egészségügyi előnyei nagy hangsúlyt kapnak. Az ismeretek megszer-
zése és a jobb tudásátadó eszközök és programok – épületfelújítási útle-
vél, egyablakos ügyintézési központok – elősegíthetik az épületállomány 
megújulását. A Nemzeti Energetikusi Hálózat továbbra is fontos partner 
lesz az energiahatékonysági beruházásokkal kapcsolatos döntések 
meghozatalában, továbbá folyamatban van annak kiterjesztése a nagy-
vállalatokon és a közintézményeken túl a kkv-kig és a lakosságig.

—Megfelelő gazdasági intézkedéseket kell bevezetni az energiaha-
tékony épületek felújítási programjai számára, ideértve az adókedvez-
ményeket, a zöld finanszírozást, valamint az európai, nemzeti és helyi 
támogatási rendszereket.

KÖRNYEZETI MUTATÓK
—A Polgármesterek Szövetségének aláíró városai monitoring és 
jelentési kötelezettségeik eredményeképpen alaposabb ismeretekkel 
rendelkeznek az egész településre vonatkozóan az épületállomány felújí-
tásának folyamatával kapcsolatban. Azonban minden városnak fontos, 
hogy rendelkezzen a különböző épülettípusokra vonatkozó adatokkal 
és információkkal, hogy az épületfelújítási stratégiáiban jó döntéseket 

 ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI KERETRENDSZER 
 A NETTÓ NULLA KARBONKIBOCSÁTÁSÉRT1 

1nettó nulla karbonkibocsátás:  
Az új vagy felújított épület vagy infra-
struktúra rendkívül nagy erőforrás- 
hatékonyságú. Ezt úgy érik el, hogy az 
előzetes karbonkibocsátást (az élet-
ciklusban az anyaggyártás és az épí-
tési fázis során keletkező kibocsátás, 
mielőtt az épület használatba kerül) 
a lehető legnagyobb mértékben mini-
malizálják, és az összes fennmaradó 
karbontartalmat csökkentik (végső 
megoldásként ellensúlyozzák) annak 
érdekében, hogy az épület vagy inf-
rastruktúra a teljes életciklusa során 
nulla karbonkibocsátást érjen el. (for-
rás: Advancing Net Zero Status Report 
2020, WorldGBC)
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tudjon hozni. A beavatkozások környezetre gya-
korolt hatásainak jobb megértése érdekében 
a statisztikai és kombinált információk mellett 
mérésekre alapozott adatokra is szükség van. 

—A magyar önkormányzatok stratégiáinak 
nemcsak a középületek állományával kell 
foglalkozniuk, hanem elő kell mozdítaniuk és 
meg kell könnyíteniük a különösen magas 
arányban jelen lévő magántulajdonok felújítását 
is. A magánépületek tulajdonosainak bevo-
nása és elköteleződése kritikus fontosságú a 
szén-dioxid-semleges jövő eléréséhez. A szem-
léletformáló programok lebonyolítását, illetve a 
helyi egyablakos szolgáltatások működését a 
nemzeti tanácsadói hálózat, valamint az építé-
szek és mérnökök nemzeti és regionális kamarái 
segíthetik.

TÁRSADALMI MUTATÓK
—A társadalmi ismeretterjesztés eléréséhez az 
érdekelt felek lehető legszélesebb körű bevo-
nása szükséges a hosszú távú felújítási straté-
giák megalapozásának, létrehozásának és meg-
valósításának folyamatába. Programokra és 
kampányokra van szükség az energiahatékony 
felújítások társadalmi hatásainak tudatosítása 
érdekében, különös tekintettel az egészségre 
gyakorolt további előnyökre, mint az egész-
séges beltéri levegőminőség, nedvesedés- és 
penészmentes falak, a nyári túlmelegedés elleni 
védelem és a háztartások jövedelméhez illő téli 
kifűthetőség. 

ROVATSZERKESZ TŐ

www.hugbc.hu

A keretrendszer működéséhez Magyarországon szükséges támogató tevé-
kenységek (fókuszcsoport véleménye)

SZERZŐ | 
Beleznay Éva vezető fenntarthatósági tanácsadó, HuGBC
Budai Henrietta titkár, HuGBC
 

—Az épületfelújítási útlevélrendszer bevezetése segítheti a kisebb 
jövedelmű háztartásokat, hogy a felújítást szakaszosan végezhessék 
el; a rendszer kidolgozása a nemzeti kormány illetékessége, bizto-
sítva annak jogi és technikai keretét. A helyi önkormányzatok fontos 
szerepet játszanak az energiahatékony, fenntartható épületek és 
jobb életkörülmények kialakításához szükséges feladatok ellátásá-
ban. A műszaki, jogi és pénzügyi kérdésekben való tanácsadáshoz 
megfelelő tudással és szakértelemmel rendelkező egyablakos infor-
mációs és kapcsolattartó pontokat kell nyitniuk.

GAZDASÁGI MUTATÓK
—A felújítási programok megfelelő előrehaladásának biztosításához 
rendkívül nagy szükség van a nemzeti jogalkotás és a finanszírozás 
gazdasági stabilitására. A járvány mind az állami, mind a magánbe-
fektetéseket hátráltatta, tehát a rákövetkező gazdaságélénkítésnek 
az energiahatékony épületek felújítási programjait támogató zöld 
finanszírozást és az uniós finanszírozás megfelelő elosztását kell 
hangsúlyoznia. A magyar ingatlanbefektetési alapok várhatóan 
követni fogják az európai tendenciákat, nevezetesen a magas éghaj-
latváltozás-csökkentési értékkel és környezeti felelősségvállalással 
bíró projektek végrehajtását fogják támogatni. 

A gazdasági helyreállítás a mester-gyakornoki programok megújí-
tására és újjáélesztésére, illetve az építőiparnak az energiahatékony 
felújításokra való felkészítésére is jó alkalmat ad. A Kereskedelmi 
és Iparkamara és az építőipar nemzeti szövetségei kulcsfontosságú 
partnerek lehetnek a képzési programokban.

A BUILD UPON2 projekt az Európai Unió 
Horizon 2020 kutatási és innovációs 
programja támogatásával valósul meg, 
a 840926 számú támogatási szerződés 
alatt. (LC-SC3-EE-16-2018)
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