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Tisztelt Dr. Huszár András, főosztályvezető úr! 

 

Régóta várjuk, és kiemelten fontosnak tartjuk a 2018 októberében elfogadott második Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) céljai és cselekvési irányait konkrét lépésekre, akciókra vonatkozó 
I. Éghajlatváltozási Cselekvési Terv (ÉCsT) dokumentumának megszületését, amely a Nemzeti 
Energia- és Klímatervet (NEKT) a mitigációs célkitűzésekben kiegészíti és az alkalmazkodás, valamint 
a szemléletformálás témaköreivel megerősíti. A jövőben fontos lenne e két dokumentum 
összevonása. 

Az éghajlatváltozás és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelemben jelentős változásokra van 
szükség. Míg számos jó gyakorlat, minta van a világban, ezek elterjesztése napi és széleskörű 
gyakorlattá nem történik elég gyorsan. A megoldások sokszor adottak, azok alkalmazása és 
elterjesztése azonban kritikusan lassú. Ennek egyik oka a hatékony jogi és ösztönző keretrendszer 
hiánya, másik pedig a forrás vagy szakmai tudás hiányában nem replikálható mintaprojektek. 

Az ÉCsT javaslatot tesz mind keretdokumentumokra, mind pilot projektekre. Most, 2019 második 
felében a 2020 végéig tartó időtáv szűkös, de ha valóban a tervben megfogalmazott feladatok 
teljesülnek, végre lesz Magyarországon egy klímaváltozást érintő mitigációs, adaptációs és 
szemléletformálási keretrendszer. A keretrendszer meghatározó dokumentumaiban fontos, hogy az 
ösztönző rendszerek valóban a célok megvalósítását segítsék és gyorsítsák, így ezek létrehozása és 
megvalósítása során fontos a környezeti-gazdasági-társadalmi hatások részletes elemzését 
lefolytatni. A mintaprojekteknél pedig azok eredményeinek vizsgálata szükséges, hogy széles körben 
alkalmazásra kerülhessenek, és hogy segítsék a jogi és pénzügyi keretrendszert pontosítani a 
hatékony eredmények érdekében. 

Az ÉCsT kulcsterületeivel alapvetően egyetértünk, azonban azok néhány kiemelten fontos területet 
nem tartalmaznak. 

A mitigációs intézkedéseken belül a meghatározott kulcsterületek mellett javasoljuk kiemelni az 
építőipart, amely különösen nagy területhasználattal és legnagyobb anyaghasználattal bíró ipari 
ágazat. 2014-ben az építőipar végső felhasználásának volt a legnagyobb karbonlábnyoma (9,1%, 522 
kilogramm szén-dioxid/fő), megelőzve a korábban vezető energiaellátást (8,2%, 469 kilogramm 
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széndioxid/fő). További aggodalomra, és így cselekvésre ad okot, hogy 2010-2014 között az 
energiaellátás karbonlábnyoma az időszak végére jelentősen csökkent, az építőiparé 2012-től nőtt, és 
emellett a kapcsolódó nemzetgazdasági ágazatok – a szárazföldi és csővezetékes szállítás (2,8%, 162 
kilogramm széndioxid/fő), a bányászat, a kőfejtés (2,5%, 141 kilogramm széndioxid/fő), és az 
ingatlanügyletek (1,9%, 109 kilogramm széndioxid/fő) – további karbonterhet jelentenek1. Az 
említett ágazatok az adaptációs témaköröket is érintik: a természeti területek csökkenésével további 
környezeti terhet jelentenek, és nagymértékben hozzájárulnak a hazai szállópor-kibocsátáshoz.  

Az építőipari ágazat keresleti és kínálati oldalait érintő szempontokat figyelembe kell venni. A 
nyersanyaghasználat kapcsolódási pont a hulladékgazdálkozás intézkedéscsoporthoz. Az EU-s 
körforgásos gazdasági javaslatcsomag átültetése nemcsak stratégia és törvény szinten fontos, hanem 
annak végrehajtási rendelete is, amely megalkotása is évek óta várat magára. Az építéshez 
kapcsolódó bányászati tevékenység csökkentése mellett, az építési és bontási hulladékok 
felhasználásának növelése, és az építőiparban keletkező másodnyersanyagok minél nagyobb arányú 
hasznosítása, a karbon és környezeti lábnyom csökkentését szolgáló új, anyagtakarékos és 
környezetkímélő technológiai fejlesztések és innovációk támogatásának rendszerét kell az EU-s 
harmonizáció mellett kidolgozni és bevezetni. 

Az épületenergetika intézkedéscsoportban a hazai épületállomány hosszú távú 
energiahatékonysági tervének és az ahhoz kapcsolódó szakmai-pénzügyi támogatások kidolgozása 
nem halasztható. Az EU energiafogyasztásának mintegy 40%-áért, Budapest esetében 30%-áért az 
épületek felelősek. Európai cél, hogy az épületekből származó szén-dioxid-kibocsátás 2050-ig 40%-kal 
csökkenjen, amellett, hogy a meglévő épületállomány 97%-a nem éri el a hatékonysági 
követelményszintet. Nemzetközi becslések szerint Európa nem lesz képes teljesíteni az éghajlati 
célkitűzéseit, ha 2050-ig naponta legalább 23 000 házat fel nem újítanak.  

Európai kutatások2 bizonyítják, hogy az energiahatékony felújításokból számos előny származik. A 
környezet szempontjából az energiafogyasztás és üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés és az 
építőipari anyaghasználat csökkentése. Gazdasági szempontból kiemelendő a munkaerő és 
foglalkoztatás, a GDP-hez való hozzájárulás mértéke, energiabiztonság és produktivitás. Ez utóbbi 
kapcsolódik a társadalmi hatásokhoz, ahol az egészség, jólét és komfort, energiaszegénység 
csökkentése és az ingatlanok felértékelődése a legfontosabb előnyei. 

A számos előny mellett mégis egész Európa azzal szembesül, hogy míg az új építés terén a tervek 
mentén haladunk, a városrehabilitációs és az épületfelújítási eredmények messze elmaradnak a 
várttól és szükségestől. Ennek fő okai a felújítások magas és hosszú időtávon megtérülő költségei, a 
saját pénzügyi források és az elérhető támogatások korlátai. Emellett a történeti épületeknél a 
megfelelő technológiák hiánya és a meglévők magas költsége, valamint a felújítások komplexitása és 
kapcsolódó építőipari szakértelem hiánya is akadályt jelentenek. Továbbá a felújítások komplexitása 
és a ház- ill. lakástulajdonosok ezzel járó terhei, az ellátási lánc széttagoltsága a folyamatot lassítják, a 
jogi és szabályozási keretrendszer bonyolultsága és sokszor változó követelményrendszere 

                                                           
1 Forrás: Karbonlábnyom Magyarországon, KSH Statisztikai tükör, 2018. május 29. 
2 Artola, I., Rademaekers, K., Williams, R., Yearwood, J.: Policy Department A: Economic and Scientific Policy, Study for the 
ITRE Committee, Boosting building renovation: What potential value for Europe?, European Parliament, October 2016. 
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bizonytalanságot keltenek. A ház- és lakástulajdonosok nem ismerik a lehetőségeiket, így nem tudnak 
jó döntéseket hozni vagy azokat halogatják. Erre tekintettel üdvözöljük, hogy a NEKT kínálati oldali– 
energiahatékonyság és energiamegtakarítás – megközelítése mellett az ÉCsT-ban számos pont 
foglalkozik a kereslettel és a szemléletformálással. Reméljük, hogy az ezekhez társuló források 
megjelennek a fejlesztési keretekben. Költséghatékonysági vizsgálattal (társadalmi, gazdasági és 
környezeti) javasolt igazolni a megfelelő elosztást. Részletes elemzés szükséges ahhoz, hogy az évi 
3%-os épületfelújítási rátához milyen mennyiségi és kapcsolódó pénzügyi forrásigény tartozik. 

2021. január 1-jét követően meglévő épület (a TNM rendelet értelmezésében legalább 10 éve 
használatban lévő épület) jelentős felújítása esetén számos olyan követelményt kell teljesíteni, 
amelyre nem vagyunk felkészülve, különösen a nevesített „Kádár-kocka” épületállomány tervezői és 
kivitelezői. Egy épülettípus kiemelésének nem látjuk az alapját. A történeti értéket képviselő, 1945 
előtt épült többlakásos lakásállomány Budapest és más városok belső, historikus területein több 
szinten érték: mind épített környezeti, mind kulturális, mind gazdasági érdek, miközben az épületek a 
21. századi egészséges lakókörnyezetet és lakásminőséget kell, hogy nyújtsák. Csak Budapesten a 
lakásállomány 20%-át teszi ki, ezáltal fontos tényező az épületek CO2 kibocsátásának 
csökkentésében. Az operatív programokból finanszírozott, épületenergetikai korszerűsítést célzó 
pályázati konstrukciók kritériumrendszerének aktualizálásánál javasoljuk ezen épülettípust is 
kiemelten tekinteni.  

A köz-és lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, megtakarítás alapú ESCO 
konstrukciók előkészítése fontos feladat. Európa-szerte probléma, hogy lakóépületeknél nem 
teremthető meg a befektetők számára megfelelő mennyiségi tömeg, emellett a házak és társasházak 
tulajdoni (magyar és külföldi magán és önkormányzati) és demográfiai (idősek és alacsony 
jövedelműek) vegyessége és a kapcsolódó visszafizetési bizonytalanság (hátralékkezelés, nemfizetés) 
túlzott kockázatot jelent. 

Felhívjuk a jogalkotók figyelmét, hogy az épületenergetikában a mai gyakorlatban rengeteg tartalék 
van. Egyrészt a klímaváltozás hatására a téli hideg és nyári meleg közötti átmeneti időszakok 
meghosszabbodnak, és a technológiai berendezések megnövekedett száma miatt mára 6-8 hónap 
időszakban egyszerre fűtési és hűtési rendszerek működnek, számos optimalizálási lehetőséggel. Az 
épületekbe integrált hőszivattyús rendszerek támogatandók, amelyek ezt a megváltozott igényt 
hatékonyan ki tudják szolgálni. Másrészt a gépészeti-elektromos-épületautomatika rendszerek 
beüzemelése és szezonális újraüzemelése legtöbbször elmarad – e tevékenység kötelezése 
nemzetgazdasági érdek.  

Az ipar intézkedéscsoportban a HuGBC mind az energiahatékonysági célú beruházásokhoz 
kapcsolódó vállalati adókedvezményeket, mind az energiaaudit ösztönzését a KKV szektorban 
támogatja. A nagyvállalati szektorban évek óta működő energetikai szakreferens rendszer 
továbbfejlesztését javasoljuk. A jelenlegi gyakorlatban ez leginkább az adatok összegyűjtésére terjed 
ki. Ezen túl megfontolásra javasoljuk, hogy a tulajdonosoknak időszakonként (pl. évente, 
kétévente) energiahatékonysági eredményt be kelljen mutatnia. Mérés, nyilvántartás, és az 
eredmények bemutatásának szigorítása vezet a kibocsátáscsökkentési célértékek eléréséhez. A 
kötelezettség a tulajdonost terheli, azonban az energetikai szakemberekre komolyabb tanácsadási 
feladat hárulna. Ezt képzésekkel és továbbképzésekkel szükséges támogatni. Az elektronikus 
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nyilvántartást pedig az energiatermeléstől vagy importtól az üzemeltetésen át a berendezések 
lecseréléséig, életciklus szemlélettel javasolt követni, és ezt az energiahatékonysági támogatási 
rendszerekben alkalmazni. A mai gyakorlatban sokszor olyan használt berendezés cseréje kerül 
támogatásra, amely beszabályozásával hatékonyabb rendszer tudna megvalósulni, mint a támogatás 
eredményeképpen, a pénzügyi forrásokhoz igazított, nem legkorszerűbb berendezés beépítésével.  

A beszabályozás (testing and comissioning) szakértői tudás fejlesztendő és a keresleti oldal 
kötelezéssel biztosítandó. A legtöbb épület – egyaránt régi és sajnálatosan az újak is – 
energiapazarlásának egyik fő oka a helyiségenkénti beszabályozás hiánya. Ma az irodaépületekben 
15% energiamegtakarítás érhető el a megfelelő commissioning végrehajtása eredményeképpen, a 
komfort és élet/munkahelyi minőség növekedése mellett. 

Ehhez kapcsolódóan, egyetértünk azzal, hogy a monitoring/értékelés intézményrendszerben nem 
javasolt új, az eddigiekkel párhuzamosan működő intézményrendszer felállítása a költségvonzatok és 
a várhatóan fellépő feladat-átfedések miatt. Kritikus kérdésnek tartjuk, hogy hogyan lesz megfelelő 
adat. A helyi mikroklímához viszonyított, hőmérséklet-kompenzált adatsorok tudnak megfelelő 
alapot adni, hogy következtetéseket lehessen levonni egy-egy rendszer energiahatékonyságáról. 

Hasonlóan jelen I. Éghajlatváltozási Cselekvési Tervhez, számos éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
stratégia, valamint az Európai Uniós források felhasználására vonatkozó keretrendszer 2020-ig került 
megfogalmazásra. Kiemelten fontosnak tartjuk a Tárcaközi Éghajlatvédelmi Munkacsoport 
újraindításának és működtetésének javaslatát, tekintve, hogy az éghajlatváltozás számos 
szakterületet érint és a területek együttműködésében és szinergiáival érhetők el a kívánt 
eredmények. Emellett a felülvizsgálatok számára javasoljuk az ágazati szakmai és társadalmi 
szervezetek integráltabb bevonását. Ehhez a HuGBC felajánlja közreműködését, továbbá a Nemzeti 
Éghajlatváltozási Jelentésért felelős szervezet működéséhez aktívan szeretne hozzájárulni, abban az 
egyesület delegáltjának(jainak) részvételével. 

 

Kérjük észrevételeink megfontolását és javaslataink figyelembe vételét. 

 

Egyesületünkről 

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (Hungary Green Building Council, HuGBC) idén ünnepli 
a 10. születésnapját. 2009-ben a szervezet azzal a céllal alakult, hogy szakmai és társadalmi 
együttműködés révén támogassa, majd később élére álljon a környezettudatos és gazdaságilag 
jövedelmező építési gyakorlat elterjesztését célzó folyamatoknak azáltal, hogy előmozdítja a 
szükséges piaci, oktatási és jogalkotási feltételek megteremtését. Egyesületünk idén nyáron lépett a 
legmagasabb, a teljes jogú tagi státuszba a World Green Building Council (WorldGBC) 
világszervezeten belül. A WorldGBC Európai Régiója több mint 20 ország zöldépítéssel foglalkozó 
szervezetét képviseli, és 9 regionális partnerrel, valamint az építőipari és ingatlan szektorban 
tevékenykedő több mint 4500 különböző taggal dolgozik együtt. A HuGBC most elért tagsági státusza 
azt a folyamatos erőfeszítést tükrözi, hogy a fenntarthatóság témakörében kivételes vezető szerepet 
töltsön be a magyar építőiparban, növelve és oktatva a piacot, valamint elsődleges információforrás 
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és közösen cselekvő szervezet legyen az országban. A HuGBC jelenleg a BUILD UPON2 elnevezésű 
projekt keretében az európai, a nemzeti és a helyi szintek összehangolásával az épületek energetikai 
felújítási folyamatának felgyorsításán dolgozik. Egy készülő tanulmányban pedig –a Miskolci 
Egyetemmel – az építőipar karbonlábnyomának csökkentésére vonatkozó javaslatot készít elő, amely 
a körforgásos gazdaság egyik kritikus eleme. 
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