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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. 

2020. december 31-én az Egyesületnek összesen 108 tagja volt. Ebből 88 rendes tag (54 cég és 34 
magánszemély), valamint 18 társult tag (szakmai szervezetek, oktatási intézmények) és 2 pártoló tag. 

Az Egyesület vezetésében utoljára 2020. május 21-én állt be változás, újraválasztott elnökként és 
egyben képviselőként Barta Zsombor került megválasztásra a Közgyűlés által írásbeli szavazás útján 
(04/2020 számú Közgyűlési Határozat). Mandátuma 2023. május 21-én jár le. 

Az Egyesület közgyűlése 2020.12.14-én Alapszabály módosítást fogadott el, mely a Fővárosi 
Törvényszék 16.Pk. 60252/2009/67 végzése alapján végzése 2021. március 11-én emelkedett jogerőre. 
A hatályos Alapszabály az Egyesület honlapján, a https://www.hugbc.hu/egyesulet/beszamolok linken 
tekinthető meg. 

Az Egyesület Titkársága a titkársági munkatársként dolgozó kolléganő feladatait bővítette az 
eseményekért való felelősségi körrel 2020. január 1-től heti 20 óra helyett heti 30 óra részmunkaidős 
munkaviszonyban. 

 

Elismerés a szervezetnek 

2020 novemberében a HuGBC-t a Portfolio gazdasági online portál az öt legbefolyásosabb hazai 
ingatlanpiaci szervezet közé választotta. Ezzel elismerésre került az a több mint 10 éve tartó munka, 
amelyet a közhasznú nonprofit szervezet a környezettudatos ingatlanfejlesztés, építészet, kivitelezés, 
épületüzemeltetés, anyaghasználat vagy a szabályozás formálása ügyében végez. 
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1 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete 2020. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és 
a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A mérleg főösszege 21.474 ezer Ft, a saját tőke 5.293 ezer Ft. A részletes kimutatást 
egyszerűsített éves pénzügyi beszámolónk és közhasznúsági mellékletei tartalmaznak. 

1.1 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 

Tárgyévben a Szervezet 210.752 Ft állami támogatást kapott az adózók 1%-os felajánlásaiból. A 
Nemzeti Kulturális Alapból 800 ezer Ft összegű támogatást nyertünk, melyet az Egyesület a pályázati 
célok szerinti tevékenységére használt fel teljes egészében 2020-es adóévben. 

1.2 VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 

2020-ban alapítói hozzájárulás címén nem történt befizetés, 2020-ban nem volt fel nem használt 
Egyesületi tagdíj sem. 2020 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 2020.12.31.-én 
14.178 ezer Ft volt. Az Egyesületi cél elérése érdekében 2020-ban 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 évben 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 17.847 ezer Ft volt, mely 1 fő főállású Egyesületi titkár és 1 
fő részmunkaidős (heti 30 óra) titkár asszisztens, valamint 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 241 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 SZAKMAI 
BESZÁMOLÓ 

2.1 A KÖRNYEZETTUDATOS, FENNTARTHATÓ TUDOMÁNYOS MEGOLDÁSOK ÉS TECHNOLÓGIAI 

ISMERETEK TERJESZTÉSE, EZÁLTAL A KÖRNYEZETVÉDELEM ELŐSEGÍTÉSE 
 

2.1.1 Nemzetközi Zöld Építés Hete programok 
 

Szeptember 21-25. között 5 napon át a World Green Building Council hálózat tagjai és partnereik közös 
összefogással hívták fel a figyelmet és szerveznek programokat annak jegyében, hogyan tudunk 
zöldebb, egészségesebb, fenntarthatóbb és klímabarát épített környezetet teremteni mindannyiunk 
számára. A hazai rendezvények védnöke René van Hell, a Holland Királyság magyarországi nagykövete 
volt. A Nemzetközi Zöld Építés Hete a World Green Building Council kezdeményezésére jött létre, és 
minden évben szeptember utolsó hetében zajlik. Évente más-más témakör áll a hét fókuszában. 202-
ben az #ActOnClimate szlogen jegyében arra koncentráltunk, hogy üzleti vállalkozások, szervezetek 
megmutassák, mit és hogyan tesznek, mit vállalnak annak érdekében, hogy épített környezetünk 2050-
re nettó nulla beépített karbonkibocsátásúvá váljon. A Holland Nagykövetség támogatásával olyan új 
gyakorlatokat és új gondolkodási módszereket is hozunk holland vállalkozásoktól, amelyek követendő 
például szolgálhatnak a magyar építési szektorban. A megrendezett programok összefoglalója: 
https://www.hugbc.hu/rendezvenyek/nemzetkozi-zold-epites-hete-2020-actonclimate/1949 

Green Walk - Ingyenes zöldépület-bejárások 

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. 

2020-ban a Covid járvány ellenére Budapesten és Szegeden 179 fő vett részt a bejárásokon, a 12 (+1 
online) helyszínen. A résztvevők nagy részét a szakmai érdeklődők tették ki, a felmérésünk szerint 
legnagyobb arányban építészek (45%). Nagy örömünkre 10 új helyszín szerepelt a programban, 
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/a-jo-gyakorlatoke-es-az-egeszsege-volt-a-foszerep-az-idei-
nemzetkozi-zold-epites-heten/4147 

2.1.2 Nyilvános, 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. 
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Magyar Minősítők Adatbázis 

Az Egyesület nagyon sok olyan megkeresést kap beruházóktól, kivitelezőktől, akik a zöldminősítési 
rendszerek iránt érdeklődnek. Ezért 2019-ben létrehoztunk egy adatbázist, amelyben díjmentesen 
közzétesszük és napra készen tartjuk a magyar minősítő szakemberek elérhetőségét. Így a piaci 
szereplők közvetlenül kereshetik meg őket. Az adatbázis ingyenesen hozzáférhető minden érdeklődő 
számára a HuGBC honlap főoldalán, kiemelt helyen: https://www.hugbc.hu/zoldepulet-minositok 

 

2.1.3 Nemzetközi szakmai anyagok nyilvános közzététele 
 

WorldGBC tagságunknak köszönhetően számtalan nemzetközi szakmai anyaghoz hozzáférünk. Így a 
HuGBC honlapon közzé is tesszük ezeket az iránymutatásokat, tanulmányokat, jelentéseket, 
nemzetközi programokat. Az adatbázisba a 2020-as év során 7 új publikáció került fel, amely külön 
felületen található a honlapunkon. https://www.hugbc.hu/szakmai-anyagok 

https://www.hugbc.hu/hirek/18-uj-alairo-csatlakozott-a-net-zero-carbon-buildings-vallalashoz/4189 

https://www.hugbc.hu/hirek/a-worldgbc-ujrakeretezte-az-egeszseg-es-a-jolet-kerdeskoret-az-
epitett-kornyezetben/4167 

https://www.hugbc.hu/hirek/a-worldgbc-mostantol-segiti-az-eu-fenntarthato-penzugyi-munkajanak-
vezeteset/4155 

https://www.hugbc.hu/hirek/fenntarthato-epuletek-mindenkinek-mindenhol/4135 

https://www.hugbc.hu/hirek/100-vallalkozas-szervezet-es-kormany-a-vilag-minden-tajarol-
elkotelezte-magat-a-netto-szen-dioxid-kibocsatasu-epuletek-mellett/4134 

https://www.hugbc.hu/hirek/a-karbonsemleges-epuletek-nemzetkozi-helyzete-2020-ban/4111 

https://www.hugbc.hu/hirek/itt-a-worldgbc-2018-2019-eves-jelentese/3998 

 

2.1.4 A hazai és az európai szakpolitika, építésügyi szabályozás, programok befolyásolása, 
érdekérvényesítés 

 

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 megjelentettük a HuGBC honlapon is (724 
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megtekintés): https://www.hugbc.hu/hirek/az-epitett-kornyezeti-szektor-letfontossagu-a-
klimasemleges-europa-megvalositasaban/3916 

 

Petíció a WHO-nak 

Szeptemberben 51 ország több mint 680 épített környezeti szakértője – köztük a HuGBC és a WorldGBC 
is – szólította fel a közegészségügyi vezetőket, hogy fogadják el és fejlesszék a beltéri környezettel 
kapcsolatos bevált gyakorlatokat, melyek bizonyítottan segítenek megvédeni az épületben 
tartózkodókat a COVID-19 terjedésétől (789 megtekintés): https://www.hugbc.hu/hirek/a-hugbc-es-
a-worldgbc-is-alairta-a-who-nak-benyujtott-peticiot/4141 

 

TLE - Közhasznú lakásépítési program javaslat 

A Társaság a Lakásépítésért Egyesület (TLE) több szervezettel, köztük a HuGBC-vel is egyeztette 
közhasznú lakásépítési program javaslatát. Első körben azt szerették volna látni, hogy a partnerek 
mennyiben látják megvalósíthatónak a javaslatot, milyen kérdések, észrevételek merülnek fel. A 
javaslathoz több észrevételt is tettünk. 

 

Javaslatok az ITM Építőipari Akciócsomagjához 

A COVID-19 járvány magyarországi építőiparra gyakorolt negatív hatásainak enyhítése és kezelése 
érdekében egy építőipari javaslatcsomagot dolgozott ki az ITM Építésgazdaságért, Infrastrukturális 
Környezetért és Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárságának Stratégiai Főosztálya. Annak 
érdekében, hogy az akciócsomag olyan célzott intézkedéseket tartalmazzon, amelyek a 
leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül segíthetik az építőipart, a HuGBC tagsága is adott 
javaslatokat március végén (873 megtekintés): https://www.hugbc.hu/hirek/hugbc-javaslatok-az-itm-
epitoipari-akciocsomagjahoz/4044 

 

Zöld pénzügyi civil konzultáció a Magyar Nemzeti Bankkal 

Az MNB március végén konzultációs felhívást kezdeményezett környezetvédelmi szakértőkkel, civil 
szervezetekkel, intézetekkel a gazdaság – a koronavírus-járványt követő - környezetileg is fenntartható 
újraindításáról. A jegybank konzultációjára 18 civil szervezettől és környezetvédelemmel foglalkozó 
tudóstól, éghajlatvédelmi és energetikai szakembertől érkeztek javaslatok, köztük a HUGBC is 
megtette észrevételeit (350 megtekintés): https://www.hugbc.hu/hirek/osszefoglalo-tanulmany-az-
mnb-zold-penzugyi-civil-konzultaciojarol/4149 

 

Körforgásos Gazdaság Platform tagság 

Társult tagunk, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) alapította meg a 
Platformot 2018 végén, melyhez 2019-ben a HuGBC is csatlakozott, magunkra vállalva az épített 
környezetben a körforgásosság elvének terjesztését, az ezzel járó kutatási, előkészítő és szervező 
feladatokat is. 

 Szakmai egyeztetés – 2020. február 5.: A 17 szakmai szervezet és oktatási intézmény 
részvételével lezajlott szakmai egyeztetés célja volt, hogy a Platform szakmai munkáját, az 
idén megvalósításra kerülő körforgásos gazdasággal kapcsolatos programjait, projektjeit 
megismerjük, erősítsük egymás munkáját és koordináljuk. 
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 Munkacsoport találkozó - 2020. február 13.: A munkacsoport megtárgyalta az idei év 
szakmai programját, melynek középpontjában az edukáció és a jó gyakorlatok megosztása 
szerepel. 

 Munkacsoport találkozó – 2020. július 29.: Egyeztetés a hulladékgazdálkodást érintő 
változásokról, beszámoló a Körforgásos gazdaság webinársorozatról és az online 
kommunikáció fejlesztéséről 

 

2.1.5 Az Egyesület más szervezetek szakmai rendezvényein történő ismeretterjesztő, a környezet 
védelmét, a fenntarthatóságot képviselő megjelenései 2020-ban: 

 

Portfolio konferencia: Építőipar 2020 (február 27.) 

Barta Zsombor, a HuGBC elnöke a 'Beruházók és fejlesztők kerekasztala' beszélgetésben tért ki a 
környezeti és társadalmi kihívásokra, a lehetséges megoldási utakra. 

Porfolio konferencia: Bérlők vs. Bérbeadók - Itt az újranyitás!? (május 27.) 

Az online konferencián két workshopra kaptunk meghívást. Az Iroda workshopon egyesületünket 
Kurucz Regina, okl. építészmérnök, WELL AP & Faculty tanácsadó tagunk képviselte, az FM-
Üzemeltetés workshopon pedig Noéh Gábor, a White Star Real Estate Kft. műszaki vezetője. 

Porfolio konferencia: Sustainable World 2020 - A jövő vállalata konferencia (szeptember 9.) 

Barta zsombor, a HuGBC elnöke vezetett panelbeszélgetést „Zöld vállalatok, a jövő vállalatai” 
témakörben. 

Zsűritagságok 

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

 

2.1.6  Ismeretterjesztő, kitekintő cikkek és interjúk 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. 2020-ban összesen 187 cikket és 93 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 2020-ban megjelent cikkek: 
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 Az intézményi tanítástól az inspiráló tanulási környezetig 
 Közösségi tervezéssel több lehet egy lakóház 
 A karbonsemlegesség mellett a reziliens épületeké a jövő 
 Épületfelújítási keretrendszer a nettó nulla karbonkibocsátásért  
 Tenni vagy nem tenni? Green Future Conference 2020 beszámoló 

 

Szakmai interjúk 

 Márciusban az RTL Klub Szuperzöld c. műsora az épületek ökolábnyomával foglalkozott. A 
témát felvezető első interjú Barta Zsomborral, a HuGBC elnökével készült. A műsor fő kérdése 
az volt, mit lehetne tenni azért, hogy fenntarthatóbban és környezettudatosabban 
építkezzünk? 
 

 A Holland Nagykövetség videósorozatának (Zöld Beszélgetések) második adásában Barta 
Zsombor, a HuGBC elnöke volt René van Hell nagykövet úr vendége. A hat és fél perces 
beszélgetés során olyan kérdéseket érintettek, hogy mi tesz egy épületet zölddé vagy 
fenntarthatóvá? Az építészek mellett a helyi lakosság mennyire szólhat bele a munkálatokba? 
Hogyan lehet az épületeknek bölcsője. 

Szakmai cikkek a Magyar Építéstechnika szaklapban 

 „A körforgásos gazdaság az építőipar jövője” címmel három HuGBC tagvállalat jó 
gyakorlatának megmutatásával jelent meg a HuGBC és a BCSDH (HuGBC társult tag) közös 
cikke a Magyar Építéstechnika 2020/3. számában: https://www.hugbc.hu/hirek/a-
korforgasos-gazdasag-az-epitoipar-jovoje/4108 
 

 Beleznay Éva írt cikket a Magyar Építéstechnika 2020/11-12. számában „Klímavészhelyzet – 
Mit tegyünk?, A HuGBC ajánlása vállalatoknak és városoknak” címmel. 
 
 

2.1.7 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. 
jelenlegi követőszám 963 fő. 2020 nyarán létrehoztuk nyilvános Linkedin oldalunkat 
(https://www.linkedin.com/company/hugbc/), melynek jelenleg 229 követője van. Korábban zárt 
csoportunk volt 247 taggal. 

 

2.2 KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÜLETEK LÉTREHOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ISMERETEK TERJESZTÉSE 

MAGYARORSZÁGON 
 

2.2.1 Zöld minősítési rendszerek megismertetése, terjesztése 
 

HuGBC & RICS Green Talk - március 3. 
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Az Agora Hub BREEAM Outstanding előminősítésének kulisszatitkairól volt szó az ingyenes 
rendezvényen 40 fő részvételével. Az előadók megosztották a tervezési folyamat részleteit, a felmerült 
kihívásokat az épületek formája, az alkalmazott technológiák, a belsőépítészet vagy az urbanisztikai 
tervezés tekintetében. 

A WELL minősítési rendszer megismertetése, népszerűsítése 

A 2019-ben megalakult WELL Munkacsoport 2020-ban aktív munkát folyatatott. 

Tavasszal és ősszel is 7 illetve 6 alkalmas ingyenes webinárium sorozatot bonyolított le, WELL Kanapé 
címmel, melyre számos hazai szakembert hívtak meg, hogy a WELL egyes témaköreit részletesen 
megismertessék az érdeklődőkkel. Összesen több mint 500 résztvevő hallgattaélőben a 
webináriumokat, a felvételeket több mint 1000-en nézték meg a HuGBC Youtube csatornáján. A WELL 
Kanapé előadások, a hozzájuk kapcsolódó szakcikkek elérhetősége: 

https://www.hugbc.hu/greentalk-well-kanape 
https://www.hugbc.hu/well-kanape-2020-osz 

Emellett a munkacsoport ajánlást is készített az irodák Covid-járvány utáni újranyitásához 
(https://www.hugbc.hu/well-epulet-a-jarvany-utan), valamint a Nemzetközi Zöld Építés Hetén 
félnapos személyes workshopon mutatták be a WELL Building Standard ™ rendszerét 
(https://www.hugbc.hu/rendezvenyek/well-building-standardtm-workshop-a-merheto-irodai-well-
being/1905). A workshop épületbejárással zárult, ahol az Agora WELL regisztrált irodaépületet 
tekintették meg a résztvevők. 

 

2.2.2 Előadások konferenciákon, rendezvényeken 
 

Öko-logikus Építészet konferencia-sorozat 

Az idei évben rendhagyó módon online, élő közvetítés formájában rendezték meg az Öko-logikus 
Építészet 2020 konferenciát május 28-án. A HuGBC minden évben szakmai védnöke az általában 7 
városban zajló esemény-sorozatnak. A több mint 500 résztvevőnek a HuGBC segítségével kisfilmben 
mutattuk be a 'Több mint lakóház' fenntartható szociális zuglói bérház tervezett fenntartható 
építészeti és technológiai megoldásait, melynek egyik tervezője, Dr. Reith András HuGBC tag. 

 

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-



12 

 

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. november végéig tartó projektben a HuGBC több munkacsomagban is részt vesz. Az Egyesület 
főbb feladatai 2020-ben a következők voltak: 

 Magyar Irányítóbizottsági ülések, valamint workshop szervezése a magyar mintavárossal, 
Budaörssel az indikátorrendszer egyes verzióinak véleményezésére 

 Fókuszcsoport visszajelzés az alapvető mutatókról és arról, hogyan lehet Magyarországon 
felhasználni a keretrendszert helyi önkormányzatok számára, és hogyan lehet országos szinten 
segíteni 

 A mintaváros mellett követővárosok toborzása 
 Iránymutatás kidolgozása a konzorciumi tagok számára a keretrendszer SECAP-ba illesztésére 

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, 2022 végéig. A projekt 
lehetőséget teremt a HuGBC számára, hogy a lakóingatlanok esetében is széleskörű ismereterjesztést 
végezzen a projekten keresztül. 2020-ban 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 

 

 

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

KÖRNYEZETTUDATOS TECHNIKÁK FEJLŐDÉSÉT: 
 

2.3.1 Klímavészhelyzeti megoldási ajánlás vállalatoknak és városoknak a HuGBC Klímavészhelyzet 
Munkacsoportjától 

 

2020 tavaszán és őszén két körben kutattunk a HuGBC tagok mint olyan egyének és vállalatok körében, 
akik elkötelezettek az éghajlatváltozás lassításában és a reziliens épített környezet létrehozásában. A 
kérdőív feltérképezte tagvállalataink és partner szervezeteink éghajlatváltozás elleni küzdelem iránti 
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elkötelezettségét, és bemutatta, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben mennyire vagyunk 
ambiciózusok. 

60 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza, melyek kiértékelése után a munkacsoport ajánlást fogalmazott 
meg vállalatok és városok számára. 2021-ben a Klímavészhelyzet Munkacsoport a munka során feltárt 
néhány kritikus témakör további mélyítésével, a jó gyakorlatok bemutatásával, azok környezeti pozitív 
hatásainak számszerűsítésével folytatja a munkáját, amely fontos lehet az építésgazdasági szereplők 
és városok számára a jövőbeli hasonló döntések alátámasztására. 

A kutatás eredménye, valamint az ajánlás bemutatásra került az Egyesület Green Future Conference 
rendezvényén: https://www.hugbc.hu/hirek/tenni-vagy-nem-tenni-ez-nem-lehet-kerdes/4171 

Ezen kívül a munkacsoport vezetője, Beleznay Éva cikket is írt a Magyar Építéstechnika 2020/11-12. 
számában „Klímavészhelyzet – Mit tegyünk?, A HuGBC ajánlása vállalatoknak és városoknak” címmel. 

 

2.3.2 HuGBC saját képzések 
 

2020 folyamán Oktatási Munkacsoportunk és szakmagyakorló előadók segítségével valósult meg 'A 
környezettudatos építés alapjai' című,12 alkalomból álló, egyenként kb. 90 perces videó formátumú 
online képzési anyagunk, melyet olyan építésgazdasági szakemberek (építészek, mérnökök, 
ingatlanfejlesztők és tanácsadók, stb.) figyelmébe ajánljuk, akik a környezettudatos szemléletet 
átfogóan szeretnék megismerni és alkalmazni. A tananyagot úgy állítottunk össze, hogy egymástól 
függetlenül is értelmezhető legyen a 12 előadás. A képzés MÉK továbbképzési kreditpontos: 
https://www.hugbc.hu/a-kornyezettudatos-epites-alapjai-online-tananyag 

2020-ban összesen 520 tananyag letöltéssel éltek a szakmagyakorlók. 

 

2.3.3 HuGBC saját szervezésű konferencia 
 

Green Future Conference 2020 – A HuGBC évente megrendezett konferenciája online formát öltött. A 
közel 80 szakember részvételével zajló eseményen az előadók és egy panelbeszélgetés résztvevői arra 
keresték a választ, hogy cselekedjünk vagy egyelőre maradjunk várakozó állásponton a klímaválság 
kezelését illetően az építőiparban. A HuGBC egyértelműen a mihamarabbi tetteket sürgeti. A felkért 
holland és magyar szakértők konkrét utakat, példákat és terveket mutattak arra, hogyan képzelik ők a 
cselekvést. 

Főbb előadások: Dr. Botos Barbara, klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárasszony az épített 
környezet nettó nulla karbonkibocsátásának eléréséről tartotta előadását. Bas van de Westerlo 
Hollandiából a Venlo-i Városháza 2016-ban megvalósított mintaprojektjét mutatta be. Beleznay Éva 
fenntarthatósági tanácsadó, a HuGBC klímavészhelyzeti megoldási ajánlásait ismertette vállalatoknak 
és városoknak. Yvette Govaart holland városalkotó, a COUP B.V. partnere és alapítója a rotterdami 
Blue City különösen innovatív projektjét, körforgásos szemlélettel inkubációs központtá alakított volt 
uszodát hozta el. Részletes beszámoló jelent meg az eseményről, a panelbeszélgetés pedig podcast 
formájában visszahallgatható: https://www.hugbc.hu/hirek/tenni-vagy-nem-tenni-ez-nem-lehet-
kerdes/4171 

 

2.3.4 Oktatási Munkacsoport a környezettudatos építésért a felsőoktatásban 
 



14 

 

2019 szeptemberében megvalósult a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi karon egy szabadon válaszható 
tantárgy „A környezettudatos építés alapjai” címmel. A 13 előadásból álló egy szemeszteres tantárgy 
52 hallgató iratkozott be. A félév végén 43-an készítették el a féléves feladatot. 2020-ban e tantárgy 
több felsőoktatási intézményre való kiterjesztésén dolgozott a munkacsoport a PTE, a Győri Egyetem 
és a BME tekintetében. A tantárgyak várhatóan 2021-ben indulhatnak. 

 

2.3.5 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás helyi klímastratégiákon keresztül 
 

A budapesti XIV. kerület 2020-ben indította el „Közösen a Zuglói Klímastratégia kialakításáért” című 
programját KEHOP támogatással. A klímastratégia megalkotásában és gyakorlati érvényre juttatásában 
a kerület polgárainak, helyi intézményeknek, civil szervezeteknek és gazdasági szereplőknek is 
kulcsszerepe van. Elsődleges cél a tervezett intézkedések és megoldások kapcsán a széleskörű 
társadalmi konszenzus megteremtése, valamint a közös munka során a hosszútávú partnerség és 
összefogás megvalósítása. A HuGBC konzorciumi partnerként a szemléletformálási tevékenységekben 
és rendezvényi feladatokban működik közre. 2020-ban fizikai és online két lakossági workshopra került 
sor, valamint fenntartható ötletpályázatra. A projekt 2021 februárjában zárul. Bővebben a projektről 
itt: https://www.hugbc.hu/projektek/klimabarat18 

 

Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói alapján az Egyesület a 2020-es évben 
megfelel a közhasznú jogállásnak. 

 

Budapest, 2021. ……….. 

 

 

 

Barta Zsombor 

elnök 

 

Záradék: 

E közhasznúsági szakmai beszámolót a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete közgyűlése 2021. 
május 26-i ülésén elfogadta, mely egy eredeti aláírt példányban készült 14 számozott oldallal. 

május 27.


