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1 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. 

2018. december 31-én az egyesületnek összesen 85 tagja volt. Ebből 68 rendes tag (39 cég és 29 
magánszemély), valamint 17 társult tag (szakmai szervezetek, oktatási intézmények). 

Az egyesület vezetésében utoljára 2017. április 12-én állt be változás, új elnökként és egyben képviselőként 
Barta Zsombor (1028 Budapest, Kövidinka utca 13.) 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. 

 

2 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete 2018. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított 
össze. A mérleg főösszege 7.197 ezer Ft, a saját tőke 0 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. 
melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 

2.1 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 

Tárgyévben a Szervezet 117 ezer Ft állami támogatást kapott az adózók 1%-os felajánlásaiból, valamint a 
Nemzeti Kulturális Alapból 3.028 ezer Ft összegben, melyet az egyesület a cél szerinti tevékenységére 
használt fel teljes egészében 2018-os adóévben. 

2.2 VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 

2018-ban alapítói hozzájárulás címén nem történt befizetés, 2018-ban volt fel nem használt egyesületi tagdíj, 
1.646e Ft értékben. 2018 évben a fel nem használt tagdíj és kettő támogatási díj került elhatárolásra a 
következő év költségeinek fedezésére. A bevételek passzív időbeli elhatárolásának összege 2018.12.31.-én 
6.003.597 Ft-ra módosult. Az egyesületi cél elérése érdekében 2018-ban tagdíjként 16.500.000 Ft befizetés 
történt, mely csökkent a passzív időbeli elhatárolással, így a 2018.12.31-én fennálló egyenlege 12.531.958Ft 
volt. 
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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, úgy azt a bevételét passzív időbeli 
elhatárolással a következő évre átviszi. Az egyesület a közhasznú tevékenységeinek érdekében közhasznú 
szakmai konferenciák és továbbképzések szervezését, illetve közhasznú társadalmi kommunikációs 
tevékenységekben való részvételt tűzte ki célul alaptevékenységhez kapcsolódóan. Ezen felül az egyesület 
2019 első negyedévében megpályázza a World Green Building Councilbeli teljes jogú (Established) tagsági 
szintet, melynek elnyerése esetén további közhasznú tevékenységek végzésére nyílik lehetőség a célokon 
belül, bővítve az elhatárolási összeg felhasználásának lehetőségét. A vagyon felhasználását részleteiben 
jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be. 

2.3 CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 

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

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

MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 
 

Tárgyévben egyesületünk a 3. pontban bemutatott támogatáson kívül kapott támogatást. 

A 3. sz. mellékletben részletes tájékoztatás található a támogatásokról.  

2.5 A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 12.478 ezer Ft volt, mely 1 fő egyesületi titkár és 1 fő titkár 
asszisztens munkabéréből, illetve járulékaiból, valamint 1 fő IT szakembernek és 2 fő hostessnek 3 
alkalommal fizetett juttatásból adódik. Szervezetünk vezető tisztségviselői ebben az évben csak a szükséges 
reprezentációs költség kifizetéséről rendelkeztek, melyek a konferenciákon belépődíj ellenében nyújtott 
étkezéssel van összefüggésben, összegét tekintve 1.758 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 részletezetését a 4. számú 
melléklet tartalmazza. 
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3 A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ 

 

3.1 A KÖRNYEZETTUDATOS, FENNTARTHATÓ TUDOMÁNYOS MEGOLDÁSOK ÉS TECHNOLÓGIAI ISMERETEK 

TERJESZTÉSE, EZÁLTAL A KÖRNYEZETVÉDELEM ELŐSEGÍTÉSE: 
 

3.1.1 Ingyenes Green Walk programsorozat 
 

A Green Walk kezdeményezés a Nemzetközi Zöld Építés Hetének megünneplésére jött létre 2013-
ban. A résztvevők környezettudatos, minősített irodaházakat, autonóm és aktívházakat, passzívházat, 
sportcsarnokot, élőgépes technológiával működő szennyvíztisztítót nézhettek meg. A bemutatott 
épületek nagy része máskor nem látogatható a nagyközönség számára. A részvétel ingyenes volt. 

2018-ban 20 épületet járhattak be a "pincétől a padlásig" az érdeklődők. Az épület-bejárásokat a 
tervező építészek, a fejlesztők vagy az üzemeltetők vezették, így a résztvevők első kézből juthattak 
hozzá az információhoz. Összesen 600 regisztrációt kaptunk a 20 helyszínre, az érdeklődők 
háromnegyede szakember (építész, mérnök vagy ingatlanpiaci szakember) volt, egynegyede pedig 
magánszemély. Nagyon örültünk, hogy tavalyhoz képest nőtt a magánszemély érdeklődők száma, 
illetve annak is, hogy 8 új helyszínnel gyarapodott a meglátogatható épületek száma, köztük három 
környezettudatos családi házzal. Beszámoló itt érhető el: https://www.hugbc.hu/hirek/gazdag-
programok-vartak-itthon-a-zold-epites-hete-resztvevoit/3809 

3.1.2 Minősített magyar épületek adatbázisa 
 

A HuGBC szakemberei által készített adatbázis átfogó képet ad a környezettudatos minősítéssel 
rendelkező hazai épületekről. 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 zöld minősítéssel ellátott hazai épületeket, különböző 
kategóriákra bontva. Az egyesület az adatbázis naprakészen tartja és ingyenesen hozzáférhető 
minden érdeklődő számára: https://www.hugbc.hu/minositett-epuletek-adatbazis 

3.1.3 Mini workshop a WELL zöldminősítési rendszer alapjairól 
 

Egyesületünk tagja, Kurucz Regina építészmérnök, WELL AP tartott rövid előadást a WELL épület-
minősítési rendszer alapjairól a megjelent szakembereknek a Nemzetközi Zöld Építés Hetén. A WELL-
minősítés célja, hogy olyan munkahelyek épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett a dolgozók 
egészségére, közérzetére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak. A régióban Magyarország 
élen jár az előminősített WELL épületek terén. Jelenleg három ilyen épület van itthon (a rendszerbe 
regisztrált kilencből), míg Lengyelországban is csak öt. 

3.1.4 WorldGBC webináriumok (angol nyelvű) 
 

A Nemzetközi Zöld Építés Hetén a magyar szakemberek 3 angol nyelvű WorldGBC webináriumhoz 
csatlakozhattak globális Better Places for People projekt keretében, a Nemzetközi Zöld Építés Hetén. 
Ez a program több országból vont be szakembereket a tudás nemzetközi megosztására. 
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• Szeptember 19: Egészséges és zöld beltéri környezet megteremtése (Creating a Healthy and 
Green Indoor Environment) 

• Szeptember 25: A minősítés egészséges megközelítése (A Healthy Approach to Certification) 
• Október 4: Az emberiség és a bolygó kéz a kézben járnak?(Do People and Planet Go Hand in 

Hand?) 

3.1.5 Nemzetközi anyagok nyilvános közzététele 
 

WorldGBC tagságunknak köszönhetően számtalan szakmai anyaghoz van hozzáférésünk. Így a HuGBC 
honlapon közzé is tesszük az iránymutatásokat, tanulmányokat, jelentéseket egy 2018-ban 
létrehozott, új menüpontban összegyűjtve: https://www.hugbc.hu/szakmai-anyagok 

3.1.6 Vélemény-nyilvánítások 
 

Az egyesület tagjai a környezettudatos építészeti 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 élhetőbbé váljon. 

Green Building Councilok nyílt levele az Európai Bizottsághoz 

2018. december 12-én A World Green Building Council Európai Régiója (ERN) kezdeményezésére 20 
Green Building Council - köztük a HuGBC is - nyílt levelet fogalmazott meg a decemberi katowicei 
COP24 csúcstalálkozóra, melyben sürgette az Európai Bizottságot az épített környezet 
kulcsszerepének elismerésére a klímasemleges Európa megteremtésében, és hogy ismerje fel az 
épített környezeti szektor létfontosságú szerepét a 2050-es ÜHG stratégia követelményeinek 
teljesítésében. 

A nyílt levelet közzétettük a HuGBC honlapon: https://www.hugbc.hu/hirek/green-building-
councilok-nyilt-levele-az-europai-bizottsaghoz/3845 

 

Továbbá az egyesület 2018-ban az alábbi véleményezési projektekben vett részt: 

• Március 2. – Budapest Klímastratégiájának véleményezése 

 

3.1.7 Az egyesület más szervezetek szakmai rendezvényein történő ismeretterjesztő, a környezet védelmét, a 
fenntarthatóságot képviselő megjelenései 2018-ban: 
 

Február 6. –  Barta Zsombor elnök tartott előadást a MEHI konferenciáján a 2017-ben lezajlott 
fenntartható újlakás-fejlesztés felmérésünkről 

Február 13. – Restore konferencia: Radvány Gábor alelnök tartott előadást a zöldépítés jelenéről 
és jövőjéről 

Február 28. – Az Uponor cég meghívására Barta Zsombor elnök szintén ebben a témában tartott 
előadást 

Március 27. – Budapesti Éghajlatváltozási Platform ülésén Beleznay Éva alelnök képviselte az 
egyesületet 
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November 27-én Pólus Károly és Nagy Csaba HuGBC tagok beszéltek a fenntartható 
szállodatervezésről "Örökség használatban - Megéri?" címmel a Leaders in Hospitality Summit 
nemzetközi rendezvényen. 

November 21-én Beleznay Éva, a HuGBC alelnöke tartott előadást "Célok és eszközök a 
fenntartható és smart várostervezésben" és vett részt panelbeszélgetésben a Környezetvédelmi 
Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által szervezett "Zöld városok, élhető vidék" konferencián. 

Október 4-én az Öko Home konferencián Beleznay Éva alelnök tartott előadást a zöldminősítési 
rendszerekről. 

3.1.8 Technológiai ismeretek terjesztése tömegkommunikációs csatornákon 
 

Ismeretterjesztő, kitekintő cikkeket közlünk a fenntartható építészet témakörében. Az egyesület 
szerkeszti a Metszet építészeti folyóirat „Zöld oldalak” rovatát, mely két oldal terjedelmű minden 
lapszámban (5-6 lapszám évente). A cikkeket a HuGBC honlapon is megjelentetjük, valamint havi Zöld 
Hírlevelünkben is kiküldjük több mint 1400 e-mail címre. 

A 2018-ban megjelent cikkek: 

 Jelenleg egyetlen klímasemleges üdülőhely van csak Magyarországon – szerzők: Budai 
Henrietta, HuGBC titkár és Fodor Zsuzsa, HuGBC titkársági munkatárs 

 Megtérülő egészség és jóllét a zöldépítésben – szerző: Budai Henrietta, HuGBC titkár 
 Séták kertje a Váci úton: Promenade Gardens, a környezettudatos irodaház – szerző: Budai 

Henrietta, HuGBC titkár 
 A WELL minősítés megszerzése felújított épületben – szerző: Kovács Emese, MN6 

Energiaügynökség (HuGBC tagjelölt) 
 CIRCL – A körforgásos építkezés élő laboratóriuma - szerző: Budai Henrietta, HuGBC titkár 

 

November 27-én a Civil Rádióban hangzott el kettős interjú Barta Zsombor elnökkel és Beleznay Éva 
alelnökkel a Smart City koncepcióról. 

Havonta több mint 1400 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 eseményeinket, programjainkat is. 
 

3.1.9 Közösségépítés és ismeretterjesztés a közösségi médiában 
 
Az Egyesület három közösségi média felületen van jelen: a Facebookon, a Linkedinen és a Twitteren, 
melyek közül az első kettőt működteti aktívan. A Facebook oldalon: 
https://www.facebook.com/hugbcgreen (746 kedvelő) rendszeresen adunk tájékoztatást a hazai és 
nemzetközi trendekről, elérhető anyagokról, érdekességekről a környezettudatos épített környezet 
témakörében. A Linkedinen (https://www.linkedin.com/groups/5051681/) zárt csoportunk van, ott 
szakmai hírekről, eseményekről tájékoztatjuk a 231 tagot. 

  



 8

3.2 KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÜLETEK LÉTREHOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ISMERETEK TERJESZTÉSE 

MAGYARORSZÁGON 
 

3.2.1 Zöld minősítési rendszerek oktatása 
 

1. LEED Green Associate vizsgafelkészítő kurzus 

2018. március 26. és április 23. között 4x2 órás, angol nyelvű kurzust szerveztünk a LEED minősítővé 
válás kötelezően teljesítendő első lépcsőfoka, a Green Associate fokozat elérésére. A kiscsoportos 
kurzuson 8 fő szakember vett részt, a tréner Michael P. Smithing FRICS, LEED AP, Director, Office 
Landlord Representation Hungary, Director, Green Building Certification, Eastern Europe (Colliers 
International) volt. 

A kurzus oldala a HuGBC honlapon: https://www.hugbc.hu/rendezvenyek/leed-green-associate-
course/1728 

 

2. WELL AP Exam Training Workshop – először Magyarországon 

A legújabb zöldminősítési rendszert, a WELL Standardot 2017-ben egy egynapos workshop keretében 
mutatta be Joseph Marfi LEED AP BD+C, WELL AP & WELL Faculty, GGP (USA-ban élő HuGBC tag) a 
hazai érdeklődő szakembereknek. A WELL AP (minősítő) képzés iránt is érdeklődés mutatkozott, így 
2018. április 11-én szintén egynapos workshopot szerveztünk. A tanfolyamon átadott ismeretek 
alapját az International WELL Building Instutute (IWBI) hivatalos, kétnapos képzése adta, kitérve a 
vizsgatémákra és a legjobb gyakorlatokra. 

A 2018-as kurzus méltó folytatása volt a 2017-es WELL Rating System Review Workshopnak. Akkor a 
résztvevők a WELL minősítési rendszer alapjaival ismerkedhettek meg, most a szabvány, a minősítési 
folyamat a regisztrációtól a tanúsításig, a projekt adminisztráció a csapatépítéstől a WELL Assessorig, 
a fogalmak részletes magyarázata, a vizsgafolyamat, a tesztelési tippek és stratégiák voltak 
fókuszban. 

A workshopon tizenhárom szakember vett részt, a képzés elvégzését a WELL Building Institute 
oklevele tanúsította a résztvevők számára. Azoknak, akik WELL akkreditált szakemberekké kívánnak 
válni, a workshop kiváló előkészítést nyújtott a vizsga letételéhez. 

 

3.2.2 Szakmai partnerség a Közel nulla energiaigényű (KNE) épületek tervezésének témakörében 
 

A „Jó gyakorlatok” – első kézből: VIII. Ökologikus Építészet 2018 című konferencia-sorozat példaszerű 
beruházásokkal foglalkozott, a tervező építészek tálalásában. A korábbi években a sorozaton már 
áttekintettük az elvi, alaprajzi és elrendezési megfontolásokat, foglalkoztunk a csomópontok, hőhidak 
kérdéseivel, korábban mintatervvel és azok elemzésével. Közben egyre több jó példa valósult megy 
Magyarországon is, így itt volt ideje, hogy a jó gyakorlatok, és különösen ezek tapasztalatai a 
szakmában ismertté váljanak. A HuGBC a legjobb, követhető, hétköznapi léptékű épületeket segített 
felkutatni, amik példaként állíthatók a kollégák elé. Előadóként szerepeltek Pólus Károly és Nagy 
Csaba HuGBC tagok, akik a Budapest XIII: kerületi Meséskert Passzívház Óvodát mutatták be jó 
gyakorlatként mint jelenleg egyetlen passzív középületet. A Magyar Építész Kamara továbbképzési 
2,5 továbbképzési pontot adott az építészeknek a részvételért (2016/253). A 2018. április 24-június 
12. között 7 helyszínen (Pécs, Győr, Debrecen, Budapest, Szeged, Soltvadkert, Veszprém) zajló 
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eseményekre összesen 531 résztvevő volt kíváncsi. Emellett a konferencia előadásait online képzés 
keretében is meg lehetett hallgatni, ezt a módot 64 szakember választotta. 

3.2.3 Szakmai védnökség az Öko Home rendezvényen 
 

Október 4-én került megrendezésre az Öko Home konferencia és kiállítás Budapesten. Az eseményen 
Beleznay Éva HuGBC alelnök tartott előadást a zöldminősítési rendszerekről. A fenntartható 
építészetben Európa-szerte is egyre nagyobb jelentőséget kap a természetes építőanyagokkal 
történő környezetbarát építkezés. A rendezvény fő célja volt, hogy hiteles képet adjon az európai 
ökoépítészetről, megismertesse a résztvevő építészekkel és tervezőkkel az érvényben lévő 
szabályozásokat és lehetőségeket. Megvalósult példákon keresztül megmutatni a természetes 
építőanyagokkal történő építkezés előnyeit, jelenlegi szabályozását. Az előadók között olyan elismert 
nemzetközi szaktekintélyek szerepeltek Ausztriából, Németországból, akik területük legjobbjai, és 
nem csupán elméleti, de komoly gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek, hogy a 
hallgatóság a legfrissebb nemzetközi trendeket is megismerhesse. A témák között épületbiológia, 
tudományos tervezési módszerek, modellek, legújabb EU kutatási projektek voltak.  

 

3.2.4 H2020: BUILD Upon 2 projektben konzorciumi partnerség, köszönhetően a WorldGBC tagságunknak – 
2018-ban a pályázat előkészítése zajlott, melyet 2018 év végén nyert meg a konzorcium 
 

A BUILD Upon a világ legnagyobb, épületfelújítással foglalkozó együttműködési projektje, amelyet a 
World Green Building Council és 13 európai zöld építés egyesület 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 BUILD Upon projektet 2019-ben folytatni 
kívánták, immár erősebben a felújítási stratégiák megvalósításra koncentrálva. Ehhez 
elengedhetetlen az önkormányzatok szerepvállalása, akik helyi szinten tudnák az épületfelújításokat 
ösztönözni. A BUILD Upon 2 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 (szén-dioxid-mentes) 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. 
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3.3 OKTATÁSI, KÉPZÉSI, KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMOK SZERVEZÉSÉVEL ELŐSEGÍTI A 

KÖRNYEZETTUDATOS TECHNIKÁK FEJLŐDÉSÉT: 
 

3.3.1 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. A felkészülés azért fontos, mert 2018. január 1-től a költségoptimalizált, 2021. január 
1-től közel nulla energetikai szint követelményeit kell teljesíteni. A költségoptimalizált szintnél az 
építési engedély benyújtásának (vagy hatósági bejelentés elindításának) a dátuma, a közel nulla 
energetikai szint esetén a használatba vétel időpontja számít. Úgy találtuk, hogy a szakmában nagy a 
bizonytalanság, eltérőek a tudásszintek, ezért a KNE épületekkel kapcsolatban sürgősen átfogó 
oktatásra, felkészítésre volt szükség, amelyet még semmilyen szervezet nem karolt fel ilyen széles 
célcsoportokat (beruházók, fejlesztők, építészek, kivitelezők, mérnökök, épület-üzemeltetők) 
érintően. 

A HuGBC ezért magas színvonalú, az építőipar sok szereplőjét megcélzó, több modulból álló képzés-
sorozatot indított útjára 2020-ig. A végcél az, hogy a szakmát a képzés-sorozat végére felkészítsük a 
változásokra és a kihívásokra, lefedjük azokat a területeket, amelyek a KNE épületetek sikeres és 
minőségi megvalósítását elősegítik. MÉK továbbképzési kreditpont 2 pont (bírálati sorszám: 
2018/63).  

A képzés többek között a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával 
valósult meg. 

Kértük a HuGBC tagság jelentkezését a projektcsapatba, melynek feladata a képzés-sorozat 
tematikájának összeállítása volt. A csoport összeállt 7 fővel, melynek tagjai önkéntes alapon, 
ellenszolgáltatás nélkül vettek részt a munkában. 

A képzés-sorozat programja: 

Március 27. - 1-2. modul: KNE alapok: résztvevők száma 34, előadók száma 10 

Beszámoló és fotók: http://www.hugbc.hu/hirek/kozel-nulla-alapismeretek-szakertoktol-a-hugbc-
kepzesen/3739 

Április 12. - 3. modul: A beruházások üzleti kihívásai a KNE projekteknél: résztvevők száma 15, 
előadók száma 6 

Beszámoló és fotók: http://www.hugbc.hu/hirek/a-kne-epuletek-a-beruhazas-es-uzemeltetes-
tukreben-a-hugbc-kepzes-3-moduljan/3745 

Április 19. - 4. modul: Generáltervezők felkészítése a KNE projektek kihívásaira: résztvevők száma 
15, előadók száma 5 

Beszámoló és fotók: http://www.hugbc.hu/hirek/sokoldalu-a-tervezok-szerepe-a-kne-epuletek-
kialakitasaban-hugbc-kepzes-4-modul/3748 

Április 26. - 5. modul: A KNE épületek feladatai épületgépész mérnökök számára: résztvevők száma 
11, előadók száma 5 

Beszámoló és fotók: http://www.hugbc.hu/hirek/gepeszmernokok-feladatai-a-megujulo-eroforrasok-
alkalmazasaban-a-kne-epuleteknel/3749 

Május 17. - 6. modul: A KNE követelményeknek megfelelő épületszerkezetek: résztvevők száma 12, 
előadók száma 5 
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Beszámoló és fotók: http://www.hugbc.hu/hirek/kne-kovetelmenyek-epuletszerkezeti-szinten/3758 

Május 29. délelőtt - 7. modul: A KNE épületek irányába mutató innovatív kivitelezési megoldások: 
résztvevők száma 12, előadók száma 5 

Beszámoló és fotók: http://www.hugbc.hu/hirek/a-kivitelezeseken-energetikai-muvezetore-is-
szukseg-lenne/3759 

Május 29. délután - 8. modul: Épületautomatika és energiahatékony épület-üzemeltetés a KNE 
jegyében: résztvevők száma 10, előadók száma 7 

Beszámoló és fotók: http://www.hugbc.hu/hirek/epuletautomatika-es-energiahatekonysag/3762 

A képzés főoldala a HuGBC honlapon: https://www.hugbc.hu/kepzesek-2018?id=104 

 

3.3.2 HuGBC & RICS Green Talk szakmai összejövetel 
 

A Royal Institute of Certified Surveyors (RICS) és az Egyesület közös szervezésében 2012-ben indult el 
a HuGBC & RICS Green Talk, mely havi-káthavi rendszerességű, 1,5-2 órás szakmai fórum. Az 
eseményen a két szervezet szakemberei vagy külsős meghívott előadói számára nyitott a lehetőség, 
hogy innovatív, a zöldépítést előrébb vivő gondolataikat megosszák egymással. Az előadások, 
gondolatébresztő témafelvetések után a hallgatóságnak lehetősége van arra, hogy kérdéseket tegyen 
fel, és az alkalmak második órája párbeszédbe, együttgondolkodásba hajlik át. A HuGBC & RICS Green 
Talk célja, hogy a két szervezet szakemberei rendszeresen találkozva eszmecserét folytathassanak a 
zöldépítésről, és a kapott gondolatokat tovább víve a HuGBC és az RICS is magasabb tudásszintre 
emelhesse tagjait és az érdeklődő diákokat, szakembereket. A rendezvények ingyenesek. 

2018-ban az alábbi témái voltak a rendezvénynek: 

 január 16. – LEED v4.1 – Remények és ígéretek 

Michael P. Smithing a Colliers International zöldépület tanácsadási üzletágának igazgatója 
tartott előadást a LEED zöldminősítési rendszer aktuális változásairól. 

Beszámoló: https://www.hugbc.hu/hirek/leed-v41-remenyek-es-igeretek/3716 

 március 7. - IFK Talentum 2017 Díj első három helyezettje mutatta be pályaművét 
Beszámoló: https://www.hugbc.hu/hirek/newz-budapest-mag-es-kozos-varos-a-marciusi-
green-talkon/3730 
 

 május 17. – Carbon Heroes Benchmark Program 

Panu Pasanen, a Finn Bionova Kft. igazgatója beszélt az az építési projektek benchmarking és 
optimalizálása érdekében az életciklus és a szén-dioxid-hatások használatáról. 

 június 6. – Innovatív épület-üvegezések 

A Saint-Gobainnak, a világ egyik leginnovatívabb vállalatának üzletfejlesztési vezetője és 
globális termékmenedzsere mutatták be legújabb fejlesztéseiket a megjelent ingatlan 
szakembereknek. 

Beszámoló: https://www.hugbc.hu/hirek/epulet-uvegezesek-beepitett-futessel-hutessel-es-
vilagitassal/3765 

 szeptember 25. – Platio napelemes térkő 

A nemzetközi Zöld Építés Hetén a szokásos HuGBC és RICS tagi rendezvényünket kinyitottuk 
az érdeklődőknek. Rendhagyóan magyar nyelven a Platio napelemes térkő magyar 
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fejlesztőcége beszélt a találmányuk lényegéről és hozzáadott értékeiről, valamint bemutattak 
egy mintaprojektet is, melyet a Prologis logisztikai vállalatnál (HuGBC tag) valósítottak meg. 

Beszámoló: https://www.hugbc.hu/hirek/gazdag-programok-vartak-itthon-a-zold-epites-
hete-resztvevoit/3809 

3.3.3 Saját, HuGBC szervezésű konferencia 
 

2018-ban Green Future Conference névre kereszteltük a HuGBC legnagyobb éves rendezvényét, 
melyet zöld és élhető épített környezet témakörében tartunk. Építész-tervezőket, szakági 
mérnököket, ingatlanfejlesztőket, épületfenntartókat, üzemeltetőket, önkormányzatokat és 
zöldépítéssel foglalkozó szakembereket vártunk hazai és nemzetközi előadásokkal, tematikus 
beszélgetésekkel. A konferencia célja volt, hogy a zöldépítés fogalma és a fenntartható épített 
környezet összefonódásába beletartozik, hogy az egyének és a társadalom számára egészséges, 
hosszútávon élhető épített közeget teremtsünk. Eközben bánjunk okosan a felhasznált 
nyersanyagokkal, majd a kész épületet tudatosan üzemeltessük. 

A konferencia erre a törekvésre fókuszálva stratégiákat, innovatív utakat mutat meg az ingatlan- és 
építésgazdaság területén dolgozó szakembereknek. 

Az esemény vendége Ausztria és a World Green Building Council volt. A rendezvényt megtisztelte 
Mag. iur. Elisabeth Ellison-Kramer Ausztria nagykövet asszonya és Alföldy-Boruss Márk 
főosztályvezető, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energiaügyekért és Klímapolitikáért 
Felelős Államtitkárságáról. 

A délelőtti plenáris előadások után interaktívabbá vált a rendezvény. 4 tematikus panelbeszélgetésen 
hazai elismert szakemberek nyilatkoztak a fenntartható épített környezet jelenlegi és jövőbeli 
helyzetével kapcsolatos kulcskérdésekben. 

Háromrészes, részletes beszámoló jelent meg az eseményről: 

https://www.hugbc.hu/hirek/mar-nem-opcio-hanem-az-egyetlen-jarhato-ut-a-fenntarthatosag-1-
resz/3819 

https://www.hugbc.hu/hirek/mar-nem-opcio-hanem-az-egyetlen-jarhato-ut-a-fenntarthatosag-2-
resz/3823 

https://www.hugbc.hu/hirek/mar-nem-opcio-hanem-az-egyetlen-jarhato-ut-a-fenntarthatosag-3-
resz/3832 

 

3.3.4 World Green Building Trends Study: 9 magyar kitöltő 
 

A fenti kutatást a World Green Building Council tagszervezetinek támogatásával a Dodge Data & 
Analytics bonyolította. A HuGBC is közzé tette tagjai számára a felhívást, és 9 tagvállalat ki is töltötte 
a kérdőívet. 

A kutatásban 86 országból több mint 2000 építész, mérnök, kivitelező, tulajdonos, 
szakértő/tanácsadó és befektető vett részt. A jelentés célja az volt, hogy elemezze a zöld szemléletű 
tevékenységek szintjét, a zöldépítési gyakorlatnak az üzleti tevékenységre gyakorolt hatását, a 
további zöldpiaci növekedést nagy valószínűséggel felgyorsító ösztönzőket és a kihívásokat, amelyek 
akadályozhatják azt. 

A jelentést itt tettük közzé: https://www.hugbc.hu/hirek/a-legfrissebb-world-green-building-trends-
felmeres-valaszadoinak-kozel-fele-tervezi-hogy-a-kovetkezo-3-evben-projektjei-60-at-zoldebbe-
teszi/3822 
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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 2018-as 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, 2019. február 28. 

 

 

 

Barta Zsombor 

elnök 

 

 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete közgyűlése 2019. április 11-i ülésén 
elfogadta. Az elnök intézkedik, hogy az elfogadott beszámoló alapján 2019. május 29. napjáig a kötelező 
adattartalmú PK-142 jelű nyomtatvány elkészítése megtörténjen. 

Jelen közhasznúsági jelentés két eredeti aláírt példányban készült 13 számozott oldallal. 
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

1 030 0 1 194
0 0 0
0 0 0

1 030 0 1 194
4 229 0 6 003

5 259 0 7 197

Statisztikai számjel

Cégjegyzékszám

2018.01.01 - 2018.12.31.
Mérleg "A" Időszak

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE

Sorszám A tétel megnevezése
a b

1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3   02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
4 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
5   04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
6 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
7   06. sorból: Befeketetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.
8 B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)
9 I. KÉSZLETEK

10 II. KÖVETELÉSEK
11 III. ÉRTÉKPAPÍROK
12 IV. PÉNZESZKÖZÖK
13 C. Aktív időbeli elhatárolások

14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)
15 D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)
16 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

25 F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)

17 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY
18 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

21 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

Keltezés: 2019.02.26

26 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
27 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
28 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

a vállalkozás vezetője

20 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL/KÖZHASZNÚ TEV.

19 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

29 G. Passzív időbeli elhatárolások

30 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)
A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte!



1 8 2 0 0 0 6 1 9 4 9 9 5 2 9 0 1

P C . 1 0 7 / 2 0 0 9 / 2 /I. 3 1

Ezer HUF

Előző év/id.

Előző 
év(ek)

módosítá
sai Tárgyév

c d e
1 701 0 2 891

0 0 0
3 519 0 4 320
2 208 0 1 172

0 0 0
1 299 0 3 145

0 0 0
12 0 3
22 0 45

14 603 0 12 532
19 845 0 19 788
18 194 0 16 897

7 190 0 7 234
12 564 0 12 478

54 0 73
37 0 1

0 0 2
19 845 0 19 788
18 194 0 16 897

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

ebből közhasznú tevékenység bevételei

ebből közhasznú tevékenység kiadásai

Statisztikai számjel

Cégjegyzékszám

1 Értékesítés nettó árbevétele

9 Értékcsökkenési leírás

2018.01.01 - 2018.12.31.
Eredménykimutatás (összköltség) "A" Időszak

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE

ebből támogatások

Sorszám A tétel megnevezése
a b

A. Összes bevétel (1+2-+3-4+5+6)

2 Aktivált saját teljesítmények értéke
3 Egyéb bevételek

egyéb

központi költségvetési

7 Anyagjellegű ráfordítások
8 Személyi jellegű ráfordítások

B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)

Egyéb ráfordítások
11

Tárgyévi eredmény (C-I-D)
D. Jóváhagyott osztalék

I. Adófizetési kötelezettség
C. Adózás előtti eredmény

alapítói

4 Pénzügyi műveletek bevételei
6 Tagdíjak

a vállalkozás vezetője

Pénzügyi műveletek ráfordításai

E.

helyi önkormányzati

A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte!
Keltezés: 2019.02.26
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Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete HuGBC Közhasznúsági jelentés 2.sz. melléklete

% eFt

Induló tőke 0 0 0,0000 0

Tőkeváltozás 0 0 0,0000 0

Lekötött tartalék 0 0 0,0000 0

Értékelési tartalék 0 0 0,0000 0

Tárgyévi eredmény 0 0 0,0000 0

   Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0,0000 0

   Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0,0000 0

   Egyéb 0 0 0,0000 0

Passzív időbeli elhatárolás 4 229 6 003 41,9485 1 774 2019 évi közhasznú tevékenységek fedezetére
elhatárolás

Megnevezés Előző évi összeg (eFt) Tárgyévi összeg (eFt) Változás Megjegyzés

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2018. év



Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete HuGBC Közhasznúsági jelentés 3.sz. melléklete

előző évi tárgyévi % Ft

Központi költségvetési szervtől 1 200 000 3 028 305 152,3588 1 828 305

   Nemzeti Kulturális Alap 200 000 3 028 305 1414,1525 2 828 305

FM Irányító szervezete 1 000 000 100,0000 -1 000 000

Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0

Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0 0

   Fővárosi Önkormányzat 0 0 0 0

   Fővárosi Önkormányzat 0 0 0 0

Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0

Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0

Magánszemélyektől 0 0 0 0

Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0

Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0

Közhasznú szervezettől 0 0 0 0

SZJA 1%-a (NAV) alapcél megvalósítása 98 753 117 200 18,6799 18 447

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0

Egyéb 0 0 0 0

ÖSSZESEN: 3 507 243 4 317 395 23,0994 810 152

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

2018. év

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól alaptevékenységhez támogatás 2 208 490 1 171 890 -46,9370 -1 036 600



Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete HuGBC Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

előző évi tárgyévi % Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 734 707 1 758 319 139,3225 1 023 612

Természetbeni juttatások 734 707 1 758 319 139,3225 1 023 612

   Szja mentes (reprezentáció) 734 707 1 758 319 139,3225 1 023 612 rendezvény (étel, ital)

   Szja mentes (egészségügyi szolgáltatás) 0 0 0 0

   Szja köteles 0 0 0 0

Értékpapír juttatások 0 0 0 0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak 11 807 189 10 719 894 -9,5310 -1 125 345

Titkári munkabér 9 405 073 8 642 400 -8,1092 -762 673 főállású tikár és asszisztens (2 fő)

Titkári munkabér járulékai 2 042 116 1 685 444 -17,4658 -356 672 főállású tikár és asszisztens (2 fő)

IT szolgáltatás díja és járulékai 360 000 354 000 199,9147 -6 000 világháló szolgáltatás ( EFO)

rendezvényszervező díja és járulékai 22 000 38 050 100,0000 16 050 hostess EFO 3 alkalom

Költségtérítések 0 0 0 0

Adott kölcsönök összege 0 0 0 0

   Kamatmentes kölcsönök 0 0 0 0

Egyéb juttatások 0 0 0 0

ÖSSZESEN: 12 541 896 12 478 213 -0,8111 -101 733

Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselők döntése alapján kifizetett személyi jellegű kifizetésekről

2018. év


