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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete 2009.05.13-án alakult. A Fővárosi Fellebbviteli 
Főügyészség a PC.107/2009/2-I végzéssel 13370 sorszám alatt mint közhasznú szervezetet bejegyezte. 

Az Egyesület olyan, a környezet iránt elkötelezett építészekből, mérnökökből, ingatlanfejlesztőkből, 
építőanyag-gyártókból, ingatlan-kezelőkből, gépészekből, gazdasági szakemberekből, az 
építésgazdaság különböző területein működő cégekből és szervezetekből Egyesületi formában alakult 
non-profit, országos szakmai, társadalmi együttműködés a miénk, mely célként tűzte ki maga elé azt, 
hogy a szükséges piaci, oktatási és jogalkotási feltételek elősegítése révén hozzájáruljon a 
környezetileg felelős és egyben megtérülő építkezési gyakorlatok elterjedéséhez Magyarországon. 

2019. december 31-én az Egyesületnek összesen 91 tagja volt. Ebből 73 rendes tag (42 cég és 30 
magánszemély), valamint 18 társult tag (szakmai szervezetek, oktatási intézmények). 

Az Egyesület vezetésében utoljára 2017. április 12-én állt be változás, új elnökként és egyben 
képviselőként Barta Zsombor (1121 Budapest, Zugligeti út 34. I. em. 6.) került megválasztásra a 
Közgyűlés által (12/2017. 04. 11. Közgyűlési Határozat). A Fővárosi Törvényszék adminisztratív okok 
miatt az 2018. április 23-án kelt 16.Pk. 60252/2009/60 végzése alapján vette nyilvántartásba május 
elején. 

Az Egyesület közgyűlése 2017.04.11-én Alapszabály módosítást fogadott el, mely a Fővárosi 
Törvényszék 16.Pk. 60252/2009/60 végzése alapján végzése 2018. április 23-án emelkedett jogerőre. 
A hatályos Alapszabály az Egyesület honlapján, a 
http://www.hugbc.hu/docs/Alapszabaly_HUGBC_2017.pdf linken tekinthető meg. Változás a 
székhelyben és ebből kifolyólag az adószám utolsó két számjegyében történt. 

2019-es változások 

Az Egyesület 2019. június 11-én alelnöki (2 fő), elnökségi tagi (4 fő), felügyelőbizottsági tagi (3 fő) és 
etikai bizottsági tagi (3+1fő) választást tartott (32/2019.06.11. Közgyűlési Határozat). A megválasztott 
tisztségviselők mandátuma 2019. június 12-én kezdődött és 2021. június 11. napján jár le, a 
tisztségviselők megtekinthetők az Egyesület honlapján: https://www.hugbc.hu/egyesulet/szervezeti-
felepites 

Az Egyesület titkársága 2019. június 1-jétől 1 fő vezető fenntarthatósági tanácsadó kollégával bővült, 
aki korábban alelnöki tisztséget töltött be, és aki heti 20 órában látja el a HuGBC alaptevékenységéhez 
kötődő szakmai feladatokat. 

Az Egyesület 2019. június közepétől a World Green Building Council (WorldGBC) ’fejlődő’ tagi 
státuszából ’teljes jogú’ taggá vált. A változást több éves előkészítő munka előzte meg. A teljes jogú 
tagok prioritást élveznek regionális és globális projektekben, nemzetközi munkacsoportokban való 
részvételben, támogatási forrásokhoz való hozzájutásban, hangsúlyosabb szerepet kapnak a globális 
kommunikációban, hozzájutnak kutatási eredményekhez és a régiós partneri kapcsolatokat nagyobb 
mértékben használhatják ki. Emellett a HuGBC nagyfokú szakmai támogatást kap a WorldGBC-től, 
valamint választhatók vagyunk régiós és globális tisztségekre is, növelve ezzel szervezetünk 
láthatóságát, jelentőségét és befolyását nemcsak hazánkban, hanem a régióban is. 
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1 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete 2019. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és 
a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege 26.171 ezer Ft, a saját tőke 14.303 ezer Ft. A részletes kimutatást 
egyszerűsített éves pénzügyi beszámolónk és közhasznúsági mellékletei tartalmaznak. 

1.1 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 

Tárgyévben a Szervezet 153.582 Ft állami támogatást kapott az adózók 1%-os felajánlásaiból, valamint 
passzív időbeli elhatárolásból felszabadításra kerül 117.200 Ft. A Nemzeti Kulturális Alapból 3.545 ezer 
Ft összegű támogatást nyertünk, melyet az Egyesület a pályázati célok szerinti tevékenységére használt 
fel teljes egészében 2019-es adóévben. 

1.2 VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 

2019-ben alapítói hozzájárulás címén nem történt befizetés, 2019-ben nem volt fel nem használt 
Egyesületi tagdíj sem. 2019 évben Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatás fel nem használt összegei kerültek elhatárolásra a következő év célzott 
tevékenységeinek fedezésére. A bevételek passzív időbeli elhatárolásának összege 2019.12.31.-én 
10.255.188 Ft volt. Az Egyesületi cél elérése érdekében 2019-ben tagdíjként 14.616.000 Ft jelentkezett, 
melynek összege kiegészült a korábbi években passzív időbeli elhatárolással tartalékolt 5.786.394 Ft-
tal. 

A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú 
céljainak elérése érdekében, de abban az esetben amennyiben ez nem sikerül a több ébven átnyúló 
tevékenységek miatt, úgy azt a bevételét passzív időbeli elhatárolással a következő évre átviszi. A 
vagyon felhasználását részleteiben pénzügyi beszámolónk tartalmazza. 

1.3 CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 

Az Egyesület nem nyújtott még támogatást, így e soron nem történtek kifizetések.  

1.4 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL 

ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 
 

Tárgyévben Egyesületünk az 1.1. pontban bemutatott támogatáson kívül nem kapott támogatást. 

 

1.5 A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
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Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 15.547 ezer Ft volt, mely 1 fő főállású Egyesületi titkár és 1 
fő részmunkaidős (heti 20 óra) titkár asszisztens, valamint 2019. június 1-jétől 1 fő részmunkaidős (heti 
20 óra) vezető fenntarthatósági tanácsadó munkabéréből, illetve járulékaiból adódik. Szervezetünk 
vezető tisztségviselői ebben az évben csak a szükséges reprezentációs költség kifizetéséről 
rendelkeztek, melyek a továbbképzéseken, konferenciákon belépődíj ellenében nyújtott étkezéssel 
van összefüggésben, valamint a közgyűléseken a tagság vendéglátásával, összegét tekintve 1.860 ezer 
Ft. A törvény által megengedett 10%-os költségkorlátba belefér a reprezentációs költség, így többlet 
adófizetési kötelezettség nem keletkezett az Egyesületben. Megállapítható, hogy a szervezetnél 
indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a reprezentációs költség, költségtérítés juttatási 
formának. A nevezett kifizetések részletezését a pénzügyi beszámoló melléklete tartalmazza. 
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2 A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ 

2.1 A KÖRNYEZETTUDATOS, FENNTARTHATÓ TUDOMÁNYOS MEGOLDÁSOK ÉS TECHNOLÓGIAI 

ISMERETEK TERJESZTÉSE, EZÁLTAL A KÖRNYEZETVÉDELEM ELŐSEGÍTÉSE 
 

2.1.1 Ingyenes Green Walk programsorozat 
 

A Green Walkon a környezettudatos építés magyar megvalósult példáit ünnepeljük. A rendezvény a 
Nemzetközi Zöld Építés Hete programjainak központi eleme 2013 óta, minden év szeptember utolsó 
hetén. A bemutatott épületek nagy része máskor nem látogatható a nagyközönség számára. Az épület-
bejárásokat a tervező építészek, a fejlesztők vagy az üzemeltetők vezették, így a résztvevők első kézből 
juthattak információkhoz. A részvétel minden évben ingyenes. 

2019-ban Budapesten, Debrecenben és Piliscsabán 350 fő tudott részt venni a 18 helyszínen az egyes 
csoportok maximált létszáma miatt. A résztvevők nagy részét a szakmai érdeklődők tették ki, a 
felmérésünk szerint legnagyobb arányban építészek (144 fő). A 18 épületből 8 új volt, melyeket az 
Egyesületünk tagjai és kapcsolatai révén tudtunk bemutatni a közönségnek, és megmutatni a 
környezettudatos és fenntartható megoldásokat. Szöveges és képes beszámoló itt érhető el: 
https://www.hugbc.hu/hirek/haromszazotvenen-setaltak-velunk-az-idei-green-walkon/3958 

 

2.1.2 Nyilvános és ingyenes adatbázisok 
 

Minősített Magyar Épületek Adatbázis 

A HuGBC szakemberei által készített adatbázis átfogó képet ad a környezettudatos minősítéssel 
rendelkező hazai épületállományról. Az adatbázis ezzel a szakma képviselői, a média és a nagyközönség 
számára is naprakész tájékoztatást ad a terület hazai eredményeiről. A HuGBC teszi közzé egyedül, 
összefoglalva a LEED, BREEAM, DGNB - és 2019 óta - a WELL zöld minősítéssel ellátott hazai épületeket, 
különböző kategóriákra bontva. Az Egyesület az adatbázist negyedévente frissíti és ingyenesen 
hozzáférhető minden érdeklődő számára a HuGBC honlap főoldalán, kiemelt helyen: 
https://www.hugbc.hu/minositett-epuletek-adatbazis 

Adatbázisunk az alapja a Budapest Business Journal rendszeres irodapiaci jelentésének is. 

 

Magyar Minősítők Adatbázis 

Az Egyesület nagyon sok olyan megkeresést kap beruházóktól, kivitelezőktől, akik a zöldminősítési 
rendszerek iránt érdeklődnek. Ezért az év folyamán létrehoztunk egy adatbázist, amelyben 
díjmentesen közzétesszük és napra készen tartjuk a magyar minősítő szakemberek elérhetőségét. Így 
a piaci szereplők közvetlenül kereshetik meg őket. 
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2.1.3 Nemzetközi anyagok nyilvános közzététele 
 

WorldGBC tagságunknak köszönhetően számtalan nemzetközi szakmai anyaghoz hozzáférünk. Így a 
HuGBC honlapon közzé is tesszük az iránymutatásokat, tanulmányokat, jelentéseket. Az adatbázisba a 
2019-es év során 13 új publikáció került fel, mely egy elkülönített felületen található a honlapunkon. 
https://www.hugbc.hu/szakmai-anyagok 

 

2.1.4 A WorldGBC Advancing Net Zero globális kampányának hazai támogatása 
 

A Net Zero Carbon Buildings (nettó nulla karbonkibocsátású épületek) kötelezettségvállalást 2018. 
szeptember 13-án indították útjára San Franciscóban, a Global Climate Action Summit (Globális 
Klímaváltozási Csúcstalálkozó) eseményen. A WorldGBC) és a GBC hálózat által indított, a The Climate 
Group és a C40 támogatását élvező kezdeményezés keretében akkor 38 vezető írta alá a 
kötelezettségvállalást az éghajlatváltozás elleni küzdelem közös ügye mellé állva. Az ígéret nem kisebb 
volt, mint az épületek teljes karbon-mentesítésére irányuló határozott akció, melyben az 
energiahatékonyság javítása érdekében tett erőteljes fellépést ötvözik a tiszta, megújuló 
energiaforrásokkal. Összességében az épületekből származó 209 millió tonnányi szén-dioxid-
kibocsátás kiküszöbölésére törekednek 2050-ig – ez egyenértékű azzal, mintha közel 45 millió autót 
egy teljes évre eltűntetnénk az utakról. 

A kötelezettségvállalás a világ otthonainak és munkahelyeinek gyors zöldítésének kezdetet jelképezi. 
Része a globális Advancing Net Zero programnak, amelynek célja az épületállomány 100% nettó 
karbon-kibocsátásúvá történő drámai léptékű átalakítása 2050-re. A Green Building Councilokkal 
világszerte mi is azon dolgozunk, hogy magyarországi elköteleződőket toborozzunk, és támogassuk 
őket, hogy erre a nagyra törő célra feliratkozzanak. 

Ezt a célt támogatva már 2018-ban tettünk lépéseket: 

Cikket jelentettünk meg a projektről a honlapunkon: https://www.hugbc.hu/hirek/zoldepuletek-a-
jovo-generaciok-lakhatasaert/3812 (1033 olvasás), https://www.hugbc.hu/hirek/utazas-a-nulla-
energiaigenyu-epuletek-zeb-fele-az-uj-worldgbc-infografikan/3734 (879 olvasás) 

 Éves konferenciánk meghívott előadója volt Matthew Adams az Advancing Net Zero 
projekt koordinátora, aki a klímaváltozás elleni fellépés kapcsán beszélt a Net Zero 
épületekről és az elköteleződésről: https://www.hugbc.hu/hirek/mar-nem-opcio-hanem-
az-egyetlen-jarhato-ut-a-fenntarthatosag-1-resz/3819 

2019-es tevékenységeink: 

 December 3-4-én Brüsszelben a WorldGBC BUILD UPON2 és Advancing Net Zero (ANZ) 
projektjeinek közös rendezvényén, mely a „Karbonsemleges épületeket mindenkinek” 
(Delivering net zero carbon buildings for all) címet viselte, több magyar önkormányzati és 
kormányzati döntéshozót látott vendégül egyesültünk. A vendégek megismerhették és 
konzultálhattak azokkal a vállalatokkal és városokkal, akik már aláírték a vállalást: 
https://www.hugbc.hu/hirek/karbonsemleges-epuleteket-mindenkinek/3990 

 December 5-én Victoria Burrows, a kampány igazgatója ismertette a projektet és az 
elköteleződés részleteit egy, a HuGBC által magyar érdeklődőknek szervezett élő 
webináriumon. A tájékoztatóval felhívtuk a részt vevő 14 piaci szereplő figyelmét, hogy 
lépjenek a tettek mezejére az érdekeltségükbe tartozó épületek karbonsemlegesítésében. 
A webinárium anyagát Youtube csatornánkon is elérhetővé tettük: 
https://www.youtube.com/watch?v=OcntTd71Nkg&feature=youtu.be 
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2.1.5 A hazai és az európai szakpolitika befolyásolása 
 

Az Egyesület tagjai a környezettudatos építészeti fejlesztés, tervezés, kivitelezés és üzemeltetés 
megismertetésén és gyakorlatban történő meghonosításán túl feladatuknak tekintik, hogy aktív 
szerepet töltsenek be a nemzetközi és hazai, e területet érintő jogalkotási, szabályozási folyamat 
előkészítésében is. Az Egyesület a bevált és működő szakmai csatornái és véleményezési eljárásai 
mellett nyitott minden új megkeresésre és együttműködésre, annak érdekében, hogy épített 
környezetünk fenntarthatóbbá és élhetőbbé váljon. 

 

World Green Building Council  - Advocacy Manifesto 

Június 27-én tette közzé kiáltványát a WorldGBC Európai Régiója, melyben a HuGBC aláírásával is a 
sürgeti az új Európai Bizottságot, hogy ismerje fel az épített környezeti ágazat szerepét a klímasemleges 
Európa megvalósításában, továbbá felszólít az ágazaton belüli átalakító fellépést támogató erős 
politika kialakítására. A kiáltványt magyarul is közzétettük, valamint tovább dolgozunk azon, hogy a 
magyar döntéshozókhoz is eljusson. A nyílt levelet közzétettük a HuGBC honlapon: 
https://www.hugbc.hu/hirek/az-epitett-kornyezeti-szektor-letfontossagu-a-klimasemleges-europa-
megvalositasaban/3916 

 

Egyéb érdekképviseleti tevékenységek 

 Május 14. – ITM workshop 

Az ITM május 14-én workshopot szervezett, melyen bemutatásra került a Prof. Zöld András által 
vezetett szakmai team javaslat-csomagja, mely a 2006 óta használatban levő épületenergetikai és 
tanúsítási rendeletek legfőbb problémáira szakmailag előremutató változtatásokat fogalmaz meg. 
Elfogadása új mérföldkőnek számítana az épületenergetikai szakmában, melyet a HuGBC is örömmel 
látna. A változtatási javaslatok további tökéletesítéséhez Szollár András tagunk vezetésével és Kurucz 
Regina tagunk közreműködésével javaslatokat tettünk. 

 Szeptember-október – Magyar Nemzeti Bank Zöld program 

A program véleményezésével, valamint szakmai tanácsadással segítette a munkát Radnóty Zoltán 
alelnök és Beleznay Éva vezető fenntarthatósági tanácsadó. 

 

2.1.6 Az Egyesület más szervezetek szakmai rendezvényein történő ismeretterjesztő, a környezet 
védelmét, a fenntarthatóságot képviselő megjelenései 2019-ben: 

 

Körforgásos Gazdaság Platform 

Társult tagunk, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) május 15-én tartotta 
a Körforgásos Gazdaság Platform alakuló ülését. A szerveződéshez a HuGBC is csatlakozott, magunkra 
vállalva az épített környezetben a körforgásosság elvének terjesztését, az ezzel járó kutatási, előkészítő 
és szervező feladatokat is. 2019-ben a Platform megvitatta a körforgásos gazdaság helyzetképét és 
hazai lehetőségeit feltáró kérdőívet, egyeztették a körforgásos gazdasági képzés kezdeményezés 
részleteit, valamint a másodlagos nyersanyagok hasznosulását támogató kezdeményezéseket. 

 

 



9 

 

WELL Building Conference 

Az eseményt médiapartnerünk, a 10 éves Év irodája szervezte október 17-én. A szakmai programot az 
esemény partnereként a HuGBC állította össze, valamint tagjaink előadóként is szerepeltek. 

Portfolio Property Investment Forum  

A magas szintű rendezvényen a HuGBC szakmai partnersége okán egy panelbeszélgetés kifejezetten a 
környezettudatosságról szólt, melyet Barta Zsombor HuGBC elnök vezetett. Támogatást nyújtottunk a 
WorldGBC-n keresztül az egyik keynote előadó megtalálásában, valamint több HuGBC tag is 
közreműködött előadóként, beszélgetés-résztvevőként. 

Zsűritagságok 

A környezettudatos elveket képviselve vettük részt ’Az Év Irodája’ és a ’XXI. Magyar Ingatlanfejlesztési 
Nívódíj’ bíráló bizottságaiban és ítéltünk oda különdíjakat a pályázóknak. 

 

2.1.7  Ismeretterjesztő, kitekintő cikkek megjelentetése a fenntartható épített környezet témakörében.  
 

A HuGBC weboldal mint hírportál 

A környezettudatos épített környezettel, hazai és nemzetközi innovációkkal, aktuális hírekkel és 
jövőbeli trendekkel kapcsolatos híreket osztunk meg más forrásokból, valamint saját cikkeket is 
közzéteszünk honlapunkon. 2019-ben összesen 145 cikket és 89 eseményt tettünk közzé a 
honlapunkon. 

HuGBC Zöld Hírlevél 

Havonta több mint 1500 e-mail címre küldjük ki ingyenes Zöld Hírlevelünket, melyben az Egyesület 
honlapján megjelenő hazai és nemzetközi cikkek, tanulmányok legjelentősebbjeire hívjuk fel a 
figyelmet. Ebben a hírlevélben tesszük közzé saját eseményeinket, programjainkat, valamint más 
szervezetek témába vágó rendezvényeit is. 

Szakmai cikkek a Metszet építészeti folyóiratban 

Több éve az Egyesület szerkeszti a Metszet építészeti folyóirat „Zöld oldalak” rovatát, mely két oldal 
terjedelmű minden lapszámban (4-6 lapszám évente). 

A 2019-ben megjelent cikkek: 

 Jobb jövőt építeni - A fenntarthatóság ma már alapvető és megkerülhetetlen 
 Méltó időskor környezettudatosan, természetközelben 
 Bölcs döntések, szemléletváltás és okos technika lehetnek a jövő irodáinak 

megkülönböztetői 
 Mit üzen az Urban Future Global Conference 2019? 
 Épületek és építőipar - 2050-re nettó nulla karbonkibocsátás? 

 
 

2.1.8 Közösségépítés és ismeretterjesztés a közösségi médiában 
 

Az Egyesület két közösségi média felületen van jelen. Facebook oldalunkon 
(https://www.facebook.com/hugbcgreen) rendszeresen adunk tájékoztatást a hazai és nemzetközi 
trendekről, elérhető anyagokról, érdekességekről a környezettudatos épített környezet témakörében. 
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A Linkedinen zárt csoportunk van (https://www.linkedin.com/groups/5051681/), ott szakmai hírekről, 
eseményekről tájékoztatjuk a jelenleg 247 tagot. 

 

2.1.9  Külföldi szakmai delegációk fogadása 
 

Október 16-án a Kínai Lakásügyi és Városi - Vidékfejlesztési Minisztérium Technológiai és Iparosodási 
Fejlesztési Központjának 20 fős delegációját fogadta Egyesületünk, akik passzív középületek iránt 
érdeklődtek. Pólus Károly vezető tervező tagunk mutatta be a többszörös díjnyertes XIII. kerületi 
Meséskert és Vízafogó passzív óvodák koncepcióját. 

 

2.2 KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÜLETEK LÉTREHOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ISMERETEK TERJESZTÉSE 

MAGYARORSZÁGON 
 

2.2.1 Zöld minősítési rendszerek oktatása 
 

WELL v2 workshop  

Március 26-án Joseph Marfi LEED AP BD+C, WELL AP & WELL Faculty, GGP (USA-ban élő HuGBC tag) 
egy napos workshop keretében mutatta be a WELL minősítési rendszer v2-es verzióját az érdeklődő 
szakembereknek. A workshopon tizenhét magyar és környező országok beli szakember vett részt, a 
képzés elvégzését a WELL Building Institute oklevele tanúsította a résztvevők számára.  

LCA&LCC training 

Szeptember 24-én a finn Bionova cég részvételével fél napos LCA training került megrendezésre, 8 fő 
résztvevővel. A képzés azoknak a tulajdonosoknak, befektetőknek, fejlesztőknek, építészeknek és 
tervezőknek szólt, akik fenntarthatóbb épületeket akarnak kifejleszteni és LCA-kreditet szeretnének 
szerezni olyan minősítési rendszerekben, mint a BREEAM és a LEED. 

 

2.2.2 Szakmai partnerség konferenciákon, rendezvényeken 
 

Öko-logikus Építészet konferencia-sorozat 

A hazai környezettudatos konferenciák között a legtöbb építészt és szakági tervezőt az Öko-logikus 
Építészet konferencia-sorozat éri el. A rendezvényt a HuGBC és az Artifex Kiadó közösen szervezi. 2019-
ben jó gyakorlatok, tippek, trükkök szerepeltek hőszigeteléssel, szürkevíz újrahasznosítással, légzárási 
kérdésekkel kapcsolatban. Az előadók ismertették a tipikus hibákat és a megoldásokat a fokozott 
hőszigetelések, környezettudatosság kapcsán, valamint kitértek arra is, hogy az energiatudatos 
épületeknek nem kell csúnyának lenniük. 2019. április 25-június 4. között 7 város (Szeged, Győr, Pécs, 
Budapest, Debrecen, Szolnok, Siófok) adott otthont a rendezvénynek, melyen HuGBC tagok és az 
Egyesület által felkért szakemberek is tartottak egy-egy előadást. 567 résztvevő szakember követte az 
előadásokat. A Magyar Építész Kamara 2,5 továbbképzési pontot adott a részvételért. Emellett a 
konferencia előadásait online képzés keretében is meg lehet hallgatni. 
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Öko Home konferencia és kiállítás 

Április 5-én került megrendezésre az Öko Home konferencia és kiállítás Budapesten, melynek az 
Egyesület szakmai védnöke volt. Az egész napos rendezvényen az energiatakarékos és természetes 
építőanyagokkal történő környezetbarát építészettel ismerkedhettek a résztvevők, olyan speciális 
kérdéseket érintve, mint az épületbiológia, a tudományos tervezési módszerek, modellek, a legújabb 
EU kutatási projektek. A HuGBC egyik építész tagja tartotta a nyitóbeszédet. 

 

2.2.3 Konzorciumi partnerség a H2020 BUILD UPON2 projektben 
 

A WorldGBC-beli teljes jogú tagságunknak köszönhetően vehetünk részt ebben a projektben. 

A BUILD UPON a világ legnagyobb, épületfelújítással foglalkozó együttműködési projektje volt, amelyet 
a WorldGBC és 13 európai zöld építési egyesület (GBC) valósított meg 2015-17-ben 
(www.buildupon.eu). A résztvevő országokban épületfelújítási stratégiákat dolgoztak ki, amelyek 
kulcsfontosságúak Európa energiafelhasználásának csökkentése és az éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése szempontjából. A 2017-ben sikeresen lezárult projektet 2019-ben folytatni kívánták, 
immár erősebben a felújítási stratégiák megvalósításra koncentrálva. A BUILD UPON2 projekt célja az 
energiahatékony-felújítások számának növelése azáltal, hogy együttműködik a helyi és regionális 
önkormányzatokkal és biztosítja számukra a szükséges tudást, kompetenciákat, eljárásokat a nemzeti 
felújítási stratégiák megvalósításához és nyomon követéséhez. 

Az Épületek Energiateljesítményéről szóló irányelv (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) 
előírja a tagállamok számára, hogy olyan nemzeti felújítási stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek 2050-
re elérik a majdnem teljesen dekarbonizált (karbonmentes) épületállományt. A tagállamok nem 
lesznek képesek ezeket az ambiciózus célokat megvalósítani, ha hiányzik a magasabb szintű 
együttműködés a helyi, regionális és a nemzeti kormányok között. A kormányzat különböző szintjeivel 
való együttműködés révén a projekt biztosítja, hogy a köztisztviselők rendelkezzenek a szükséges 
kompetenciákkal és összehangolja a Polgármesterek Szövetsége által elfogadott Fenntartható Energia 
és Klíma Akcióterveket (SECAP) a nemzeti stratégiákkal. 

Az épületfelújítások ösztönzése sokkal több előnnyel jár, mint az energiahatékonyság elérése. A 
felújítási tevékenységek növekedése pozitív hatással van a városi megújulásra, a levegőminőségre, a 
városi klímaalkalmazkodásra, a lakók és a szomszédság egészségére, jóllétére, munkateljesítményére, 
az energiaszegénység csökkentésére és a munkahelyteremtésre egyaránt. 

A 2021. október végéig tartó projektben a HuGBC több munkacsomagban is részt vesz. Az Egyesület 
főbb feladatai 2019-ben a következők voltak: a nemzeti épület-felújítási politika értékelése, 
Stakeholder térkép elkészítése, nemzeti irányítócsoport felállítása munkaanyagok véleményezésére, 
követő városok megkeresése, kommunikáció, hazánk képviselete és döntéshozók meghívása a 
brüsszeli EU Leaders Summitra. A projekt legfontosabb hírei itt olvashatók: 
https://www.hugbc.hu/projektek/build-upon2 

 

2.2.4 Konzorciumi partnerség a Zuglói Önkormányzat ’Több, mint lakóház’ projektjében 
 

Az Urban Innovative Actions (UIA) program keretén belül Zugló Önkormányzata egy innovatív, 
fenntartható, önkormányzati bérház (E-Co Housing – Több mint lakóház) építésére nyert pályázatot. A 
nyolc partner között a HuGBC közösségi médiában kommunikációs és PR feladatokat lát el, valamint a 
digitális kommunikáció munkaprogram vezetője a projekt várható befejezéséig, 2021 végéig. A projekt 
lehetőséget teremt a HuGBC számára, hogy a lakóingatlanok esetében is széleskörű ismereterjesztést 
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végezzen a projekten keresztül. 2019-ben a Facebook posztok bemutatták a Több mint lakóház 
energiahatékony és környezettudatos megoldásait, valamint közösségi tervezés a fenntarthatósági 
előnyeit is. Részletek a projektről itt: https://www.hugbc.hu/projektek/eco-housing 

 

2.2.5 Szakmai partnerség a Solar Decathlon nemzetközi házépítő versenyen 
 

2019-ben Magyarország rendezhette meg a kétévente meghirdetésre kerülő innovatív házépítő 
versenyt, melyen egyetemek mutatták be koncepcióházaikat a szakmai érdeklődőknek és a 
nagyközönségnek. Az Egyesület több tevékenységgel is támogatta az eseményt. A hét ötfős zsűri közül 
a "Sustainability and Circularity" és "Communication and Social Awereness" szempontokat értékelő 
zsűrikbe kaptunk meghívást. Kommunikációs felületeinken igyekeztünk minél nagyobb érdeklődést 
generálni a bemutatóházak iránt. A szentendrei bemutatótér meglátogatását a szeptember végi Green 
Walk programunkba is bevettük. Beszámoló itt jelent meg: https://www.hugbc.hu/hirek/francia-
csapat-gyozott-a-solar-decathlon-nemzetkozi-hazepito-versenyen/3928 

 

2.3 OKTATÁSI, KÉPZÉSI, KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK SZERVEZÉSÉVEL ELŐSEGÍTI A 

KÖRNYEZETTUDATOS TECHNIKÁK FEJLŐDÉSÉT: 
 

2.3.1 HuGBC saját képzések 
 

2018-ban egy 8 modulból álló sorozatot indítottunk el, mely a közel nulla energiaigényű (KNE) 
épületekkel kapcsolatos tudnivalókra készít fel a beruházástól a tervezésen át a kivitelezésig, 
üzemeltetésig. 2019-ben a legsikeresebb előadásokat megtartva, a modulok struktúráját újragondolva 
6 modullal ismételtük meg a képzést. A Magyar Építész Kamarai (MÉK) 1 továbbképzési kreditpontot 
írt jóvá a tervezőknek a részvételért.(bírálati sorszám: 2019/106). A képzés többek között a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával valósult meg. 

A képzés-sorozat programja volt: 

1. modul: Küszöbön a közel nulla – alapok - résztvevők száma 28, előadók száma 4 
2. modul: Körültekintő, integrált KNE épülettervezés - résztvevők száma 17, előadók száma 4 
3. modul: Kicsi-nagy, aktív-passzív - Épülettípusok és a KNE - résztvevők száma 17, előadók száma 4 
4. modul: Miből készül? - KNE épületszerkezetek - résztvevők száma 21, előadók száma 4 
5. modul: Elmélet vs gyakorlat - KNE kivitelezési kihívások - résztvevők száma 13, előadók száma 4 
6. modul: Rejtett értékek - Gépészet és épületautomatika a KNE-ért - résztvevők száma 14, előadók 
száma 5 

Beszámoló és fotók itt érhetők el: https://www.hugbc.hu/hirek/3-napos-intenziv-kepzessel-
keszultunk-a-kozel-nullara/3911 

 

2.3.2 HuGBC saját szervezésű konferencia 
 

2019. november 19-én rendeztük meg a Green Future Conference-t „Körkörösség az épített 
környezetben” címmel. Az építőipar – amely évente a világ erőforrásainak csaknem felét fogyasztja és 
hatalmas környezeti lábnyomot hagy – alapvető ágazat a lineárisból a körforgásos, fenntarthatóbb 
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gazdaságra való átállásban. A körforgásos szemlélet felé való elmozdulás hatalmas lépés, hiszen az 
érdekeltek szerepeinek és üzleti modelljeinek alapvető megváltoztatását jelenti olyan környezetben, 
ahol a kulturális, szabályozási, piaci, technológiai, edukációs és egyéb akadályok jócskán lassítják a 
folyamatot. 

Az Egyesület célja, hogy élére álljon e gazdasági és társadalmi kihívásnak az épített környezet 
tekintetében, és kellő tudással vértezze fel a szakmát. A Green Future Conference előadásai e cél 
érdekében külföldi és hazai jó gyakorlatokat vonultattak fel, ötleteket és megvalósítható stratégiákat 
mutattak minden érdekelt számára. Külföldi jó gyakorlatokat holland előadók osztottak meg a 
hallgatósággal. Hollandia egyike azoknak az európai országoknak, melyek élen járnak a körforgásos 
szemlélet megvalósításában és számtalan követendő példát tudnak mutatni. 

Az előadások után kerekasztal-beszélgetés, majd workshop következett a témakörben. A cél, hogy az 
építőipar számára az Egyesület ajánlást fogalmazzon meg az körforgásosság tekintetében – továbbvíve 
a workshop eredményét. 

Háromrészes, részletes beszámoló jelent meg az eseményről: 

https://www.hugbc.hu/hirek/korre-hajlitani-az-egyenest-green-future-conference-2019-1-resz/3980 
https://www.hugbc.hu/hirek/korre-hajlitani-az-egyenest-green-future-conference-2019-2-resz/3981 
https://www.hugbc.hu/hirek/korre-hajlitani-az-egyenest-green-future-conference-2019-3-resz/3982 

 

2.3.3 SZIE Ybl Miklós Építéstudomány Kar, C típusú tantárgy tananyagának fejlesztése 
 

Hosszabb előkészítés után a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara és a HuGBC 2019 
tavaszán stratégiai együttműködési megállapodást írt alá, melynek keretében együtt dolgozik a jövő 
szakembereinek képzésén. Célunk volt, hogy az Egyesület tagjainak, szakértőinek bevonásával 
elősegítsük a Kar hallgatóinak képzését versenyképes, naprakész oktatással a környezettudatos és 
fenntartható épített környezet tervezése terén. Az Egyesület vállalta, hogy az elméleti képzést 
gyakorlati feladatokkal, naprakész szektorbeli tapasztalattal segíti, valamint azt, hogy ha a Kar egy, az 
Egyesület szakmai területét érintő szakirányú továbbképzési szak kidolgozásába kezd, azt szakmailag 
segíti. 

A partnerség megkezdéseként a HuGBC oktatási munkacsoportot állított fel, és kidolgozott egy 
szabadon válaszható, C típusú tantárgyat „A környezettudatos építés alapjai” címmel. A 13 előadásból 
álló egy szemeszteres tantárgy 2019 őszén került bevezetésre, melyre 52 hallgató iratkozott be. A félév 
végén 43-an készítették el a féléves feladatot. 

2020-ban a partnerség tovább folytatódik, várhatóan több felsőoktatási intézményre kiterjesztve. A 
munkacsoport tagjai térítésmentesen, pro bono alapon vesznek részt a munkában. 

 

2.3.4 A WELL minősítési rendszer megismertetése, népszerűsítése 
 

Az ingatlanfejlesztők egyre inkább olyan belső terek kialakításában és olyan bérlői hozzáállásban 
érdekeltek, melyek a dolgozók jóllétét szem előtt tartják az irodaházakban és más munkahelyeken is. 
Egyre nagyobb a kereslet a BREEAM és a LEED zöldépület minősítések mellett a WELL akkreditációra 
is. A megfelelő információval való ellátottság és felkészült szakemberek képzése érdekében a HuGBC 
fel kívánja vállani a WELL minősítés népszerűsítését az Egyesületen belül és az egész országban is. 
Célunk a magyarországi projektek számára a WELL minősítés elérhetőbbé tétele, valamint a hazai és a 
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külföldi tapasztalatok megosztása. Itthon jelenleg 13 regisztrált projekt van, melyből 4 már 
előminősítést is szerzett. 

A feladat ellátására a HuGBC munkacsoportot hozott létre 2019 végén. A munkacsoport tagjai 
térítésmentesen, pro bono alapon vesznek részt a munkában. 

 

2.3.5 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás helyi klímastratégiákon keresztül 
 

Budapest XVIII. kerüleénekt önkormányzata a 2018-as évben „KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” címen pályázatot nyújtott be, 
melyben a HuGBC konzorciumi partnerként szerepelt. A pályázat támogatást nyert. Egyesületünk a 
szemléletformálási tevékenységekhez kapcsolódó programok szervezését, lebonyolítását, PR 
tevékenységet, a nyilvánosság tájékoztatását vállalta. 2019-ben két lakossági esemény, két szakmai 
workshop, valamint egy szemléletformálást célzó iskolai és óvodai verseny került lebonyolításra. A 
projekt 2020 októberében zárul. Bővebben a projektről itt: 
https://www.hugbc.hu/projektek/klimabarat18 

 

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ törvény szerint előírt kötelező elemei a PK-
142 jelű nyomtatvány alapján: 

Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói alapján az Egyesület a 2019-es évben 
megfelel a közhasznú jogállásnak. 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  

Az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c. pontjából: 3,4,7,9 felsoroltak szerinti közhasznú tevékenységek: 

3. tudományos tevékenység, kutatás,  
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  
7. műemlékvédelem,  
9. környezetvédelem. 

 

Budapest, 2020. január 31. 

 

 

 

Barta Zsombor 

elnök 

 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete közgyűlése 2020. március 19-
i ülésén elfogadta. Az elnök intézkedik, hogy az elfogadott beszámoló alapján 2020. május 29. napjáig 
a kötelező adattartalmú PK-142 jelű nyomtatvány elkészítése megtörténjen. 

Jelen közhasznúsági jelentés két eredeti aláírt példányban készült 14 számozott oldallal. 


