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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (a továbbiakban “Egyesület"), melynek székhelye 1082 
Budapest, Futó u. 47-53, főtevékenységként 9499 M.N.S Egyéb Közösségi, társadalmi 
tevékenységet végez Magyarországon. 
 
Az Egyesületet a Bíróság 2009.06.30-án jegyezte be 01-02-0013370 számon. 
 
 
 

2. SZÁMVITELI POLITIKA 

Az Egyesület könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal hatályos 2000. évi C. számviteli törvénynek 
(a továbbiakban a “Törvény”), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek 
megfelelően vezeti. Az Egyesület számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, valamint az 
azokban bekövetkezett változások az alábbiak: 

2.1. A könyvvezetés módjának meghatározása 

Társaságunk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.  

2.2. A mérlegkészítés időpontja 

A 2021. december 31-re vonatkozó beszámolónak a mérlegkészítés napját Az Egyesület 2022.03.04-
ben határozta meg. 
 
2.3. Jelentős összeg meghatározása 
 
Az ellenőrzés során feltárt, előző időszakokat érintő hibákat, hibahatásokat számviteli elszámolásának 
szempontjából Az Egyesület „jelentős”-nek minősíti, ha egy adott évet érintően a megállapított hibák és 
hibahatások együttes (előjeltől független) összege meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2 %-
át, vagy 500 millió forintot. 
 
2.4. Immateriális javak 
 
Az Egyesület az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható 
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az 
eszközöket előreláthatóan használni fogja. Az immateriális javak nettó értéke 2021/12/31-én 0 e Ft. Az 
alapítás-átszervezés költségeinek aktiválásáról vagy költségként történő elszámolásáról az ügyvezető 
dönt. 
 
2.5.  Tárgyi eszközök 
 
Az Egyesület a tárgyi eszközök bruttó értékét bekerülési értéken tartja nyilván. 
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a következők szerint történik: 
 
 Az egyedileg 100 ezer forint értékhatár alatti tárgyi eszközöket Az Egyesület a rendeltetésszerű 

használatba vételkor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az így elszámolt 
eszközökről Az Egyesület mennyiségi nyilvántartást vezet. 

 A 100 ezer forint feletti bruttó értékű tárgyi eszközök esetében Az Egyesület lineáris 
értékcsökkenési módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának és 
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maradványértékének figyelembe vételével, melyet az üzembehelyezést követően naptári napokra 
számol el az üzleti év végén egyszer egy évben.  

 
A várható hasznos élettartamok eszközcsoportonként a következők: 
 

  Év 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  50 
Műszaki berendezések, gépek, járművek   3-7 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  7 

 
A várható maradványértékek eszközönként egyedileg kerülnek megállapításra. 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, amennyiben az immateriális javak, tárgyi 
eszközök állományban maradnak, de értékük megrongálódás, feleslegessé válás, hiány, vagy egyéb 
tényezők miatt tartósan és jelentősen lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható, 
illetve használhatatlan. Ha a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy 
egyáltalán nem érvényesíthető, illetve ha befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló 
tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az értékcsökkenést olyan 
mértékig kell elszámolni, hogy az eszköz a használhatóságának megfelelő, mérlegkészítéskor 
érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben. 
 
A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírható, amennyiben a piaci érték jelentősen 
és tartósan magasabb a nyilvántartási értéknél. 
 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.  
 
Az Egyesület nem kíván élni a Törvény 57. § (3)-as pontjában meghatározott értékhelyesbítés 
lehetőségével, mint értékelési eljárással. 
 
2.6. Befektetett pénzügyi eszközök 
 
Az Egyesület 2021. december 31-én nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. 
 
2.7. Készletek 
 
Az Egyesület 2021. december 31-én nem rendelkezik készletekkel. 
 
2.8. Követelések 
 
Az Egyesület egyedileg minősíti, hogy a mérleg fordulónapján nyitott vevő és egyéb követelések milyen 
mértékben váltak bizonytalanná, kétessé. Az ügyvezető által elkészített vevő, adós minősítés alapján 
értékvesztést számolnak el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő 
összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez tartósnak mutatkozik és jelentős 
összegű, azaz meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át. 
 
 
Amennyiben a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés 
nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással 
csökkenti. 
 
Az Egyesület nem kíván élni a Törvény 55. § (2). bekezdése által biztosított csoportos értékvesztés 
képzési lehetőséggel, minden követelést egyedileg értékel. 
 
2.9. Értékpapírok 
 
A forgóeszközök közötti értékpapírok a beszerzési érték és a piaci érték közül az alacsonyabban 
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szerepelnek a mérlegben. Az értékvesztés elszámolásának, illetve visszaírásának megítélésekor Az 
Egyesület a mérleg fordulónapját veszi figyelembe, és a jelentős értékhatár felett számolják el. 
 
A korábban elszámolt értékvesztést visszaírják, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan 
magasabb a nyilvántartási értéknél. A befektetés rövid távú, forgatási céljának minősítése az 
ügyvezetés üzleti megítélése, illetve a szerződésekben vállalt kötelezettségek figyelembe vétele 
alapján történik. 
 
2.10. Pénzeszközök 
 
Az Egyesület az időszak végén nem rendelkezik devizás pénzeszközökkel. 
 
2.11.  Aktív és passzív időbeli elhatárolások 
 
A megbízható valós összkép biztosítása érdekében Az Egyesület időbeli elhatárolásként a 
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, vagy a rendelkezésre álló információk alapján kiszámítható 
minden gazdasági eseményt figyelembe vesz, amely a tárgyévi eredményt befolyásolja. 
 
2.12. Devizás követelések, kötelezettségek értékelése 
 
Az Egyesület az időszak végén nem rendelkezik devizás követelésekkel és kötelezettségekkel.  
 
2.13. Eredménykimutatás 
 
Az Egyesület élve a Törvény által biztosított választási lehetőséggel összköltség eljárással összeállított 
eredménykimutatást készít “A” formátumban. 
 
 

3. PÉNZÜGYI HELYZET, JÖVEDELMEZŐSÉG, LIKVIDITÁS 

 
Likviditási ráta: 18 646 / 2 502 = 7,5 
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4. ELLENŐRZÉSBEN, ÖNELLENŐRZÉSBEN FELTÁRT HIBÁK HATÁSA ÉVENKÉNTI 

BONTÁSBAN 

Az Egyesületnak a megelőző és tárgy időszakban sem volt jelentősebb összegű, ellenőrzés, 
önellenőrzés során feltárt hibája.  
 

 

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 

 

1. Ügyvezető javadalmazása 

 

Az Egyesület aláírásra jogosult tagja Barta Zsombor Árpád. 

 

Tárgy évben az ügyvezető előleget, kölcsönt nem vett fel. 

 
2. Hátrasorolt eszközök 
 
Az Egyesületnek 2021. december 31-én nincs hátrasorolt eszköze. 
 
3. Mérlegen kívüli kötelezettségek 
 
Az Egyesületnek 2021. december 31-én nincs mérlegen kívüli kötelezettsége. 

 
4. Munkavállalók 

 
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 3 fő.  
 
 
 
 

III. SPECIFIKUS RÉSZ 

 
 
A tárgyévi adatok előző évvel történő összehasonlítása nem korlátozott. 
 
 

1. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök 
 
Az Egyesület tárgy időszak végén 89 e Ft értékben rendelkezik tárgyi eszközökkel. 
 
 
 
1.2.  Követelések 
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Az Egyesület 2021. december 31-én 399 e Ft követeléssel rendelkezik. 
 
 
1.3. Saját tőke 
 

Jegyzett 
tőke

Jegyzett, 
de be nem 

fizetett 
tőke

Tőke-
tartalék

Eredmény-
tartalék

Lekötött 
tartalék

Adózott 
eredmény

Nyitó érték 2021. január 
01-én 0 14 303 -9 010
Előző évi adózott 
eredmény átvezetése -9 010 9 010
Tőkeemelés
Befizetés jegyzett tőkére
Eredménytartalék 
felhasználás
Tárgyévi adózott 
eredmény 10 531

Záró érték 2021. 
december 31-én 0 0 0 5 293 0 10 531

 
 
1.5. Céltartalékok  
 
Az Egyesület a megelőző és tárgyidőszakban sem képzett céltartalékot. 
 
1.6. Hátrasorolt kötelezettségek 
 
Az Egyesület 2021. december 31-én nem rendelkezik hátrasorolt kötelezettségekkel. 
 
1.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
Az Egyesület 2021. december 31-én nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel. 
 
1.8. Rövid lejáratú kötelezettségek 
 
Az Egyesület rövid lejáratú kötelezettségei 2021. december 31-én a következőképpen alakultak: 
 
Szállítók 718 e Ft 
Egyéb  1 734 e Ft 
 
Összesen 2 502 e Ft 
 
1.9.  Passzív időbeli elhatárolások 
 
Az Egyesületnél 2021. december 31-én a passzív időbeli elhatárolások egyenlege 7 823 e Ft. 
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2. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
 
 
2.1. Adóalap levezetése 
 
 

Az Egyesületnek a tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, így társasági adó fizetési 

kötelezettsége nem keletkezett.  

 

 

Budapest, 2022. március 04. 

 

 

 

  _______________________ 

 képviseletre jogosult 
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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. 

2021. december 31-én az Egyesületnek összesen 117 tagja volt. Ebből 95 rendes tag (59 cég és 36 
magánszemély), valamint 21 társult tag (szakmai szervezetek, oktatási intézmények) és 1 pártoló tag. 
2021-ben 7 rendes tag (5 cég és 2 magánszemély) és 3 társult tag csatlakozott. 

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. 
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A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID SZAKMAI 
BESZÁMOLÓ 

1.1 A KÖRNYEZETTUDATOS, FENNTARTHATÓ TUDOMÁNYOS MEGOLDÁSOK ÉS TECHNOLÓGIAI 

ISMERETEK TERJESZTÉSE, EZÁLTAL A KÖRNYEZETVÉDELEM ELŐSEGÍTÉSE 
 

1.1.1 Nemzetközi Zöld Építés Hete programok 
 

Szeptember 20-24. között 5 napon át a World Green Building Council hálózat 70 helyi szervezet azok 
36.000 tagja közös összefogással világszerte azt szerette volna megmutatni, hogyan lehet az épített 
környezetünk zöldebb, egészségesebb, fenntarthatóbb és reziliensebb. A Nemzetközi Zöld Építés 
Hete a World Green Building Council kezdeményezésére jött létre, és minden évben szeptember 
utolsó hetében zajlik. 12 éve mindig más-más témakör áll a hét fókuszában. 2021-ben az 
#AlkalMAXodás szlogen jegyében arra koncentráltunk, hogy a hazai programokon arra mutassunk 
valós példákat, hogyan lehetnek a hazai épületeink, az azokban élő közösségek alkalmazkodóbbak 
(reziliensebbek), gazdasági megtérülés mellett. A hazai rendezvények védnöke Joó István, a Planet 
Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó lebonyolításáért felelős kormánybiztosa volt. 

A megrendezett programok áttekintő oldala: https://www.hugbc.hu/nemzetkozi-zold-epites-hete-
2021 

A hazai programok: 

 Green Walk – Ingyenes zöldépület-bejárások 
 WELL Reziliencia Piknik 
 Szakmai bemutatók tagjainknál 
 Green Talk online – Az épületek lesznek a jövő áramhálózatának akkumulátorai? 
 Akcióban a Zöld Kommandó 

Green Walk - Ingyenes zöldépület-bejárások 

2013 óta minden évben ezen a héten lehetőség nyílik arra, hogy bárki megnézhessen egy 
fenntartható épületet belülről, amire ilyen formában máskor nincs lehetőség. A látogatókat maguk a 
tervező építészek, a fejlesztők vagy az üzemeltetők viszik végig a „pincétől a padlásig”, megmutatva 
az adott épület sajátosságait, az alkalmazott zöld megoldásokat. Idén a budapesti helyszínekhez két 
vidéki épület is csatlakozott: a szegedi Tiszavirág Sportuszoda és a debreceni Aquaticum strandfürdő. 
A részvétel minden évben ingyenes. 

A koronavírus járvány ellenére a fővárosi és a vidéki 17 helyszínre 277-en regisztráltak. Nagy 
örömünkre 8 új helyszín szerepelt a programban, melyeket az Egyesületünk tagjai és kapcsolatai 
révén tudtunk bemutatni a közönségnek, és megmutatni a környezettudatos és fenntartható 
megoldásokat. A résztvevők 85%-a szakmai érdeklődő volt, a felmérésünk szerint legnagyobb 
arányban építészek (51%). 

1.1.2 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 
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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 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 

 

1.1.3 Nemzetközi szakmai anyagok nyilvános közzététele 
 

WorldGBC tagságunknak köszönhetően számtalan nemzetközi szakmai anyaghoz hozzáférünk. Így a 
HuGBC honlap „Hasznos tudásanyagok” menüpontjában közzé is tesszük ezeket az iránymutatásokat, 
tanulmányokat, jelentéseket, nemzetközi programokat. Az adatbázisba a 2021-es év során 5 új 
publikáció került fel, amely külön felületen található a honlapunkon. https://www.hugbc.hu/szakmai-
anyagok 

https://www.hugbc.hu/hirek/itt-es-most-van-dolgunk-megjelent-a-worldgbc-eves-jelentese/4353 

https://www.hugbc.hu/hirek/miert-nem-engedhetik-meg-maguknak-az-ingatlanvallalkozasok-hogy-
ne-fektessenek-a-fenntarthatosagba/4338 

https://www.hugbc.hu/hirek/az-epitett-kornyezet-jovoje-a-cop26-utan/4346 

https://www.hugbc.hu/hirek/karbonmentes-epuletek-2021-mitoszok-es-valos-lepesek/4276 

https://www.hugbc.hu/hirek/building-system-carbon-framework-kozos-nyelv-a-netto-nulla-
karbonert/4215 

 

1.1.4 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. 

HuGBC vélemény a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet 
felülvizsgálatához 
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2021 januárjában az Innovációs és Technológiai Minisztérium Dekarbonizációs Főosztálya meghívásos 
alapon workshopot tartott, melyet követően az Egyesület a tagjai támogatásával véleményezte a 
rendeleteket. A vélemény első részében általános észrevételeket és javaslatokat fogalmaztunk meg, a 
második részben a konkrét számítási módszertan egyes kérdéseire tettünk javaslatot. A javaslatok 
közzétételére nem kaptunk felhatalmazást. 

A HuGBC észrevételei az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendeletről 

Noha a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 2020. december végi – és 2021. január 1-vel hatályos – 
módosítása számos, a szakma által várt változtatást hozott, a rendelkezései sok esetben mégis 
jogbizonytalanságot és szakmai problémákat eredményeznek. Ezekre hívtuk fel levélben az ITM 
Dekarbonizációs Főosztályának figyelmét egyesületi tagjaink és az építési szektor több szereplője 
nevében. Egyesületünk tagjaival, valamint a Magyar Mérnöki Kamarával, más szakmai szervezetekkel 
és szakmagyakorlókkal történt egyeztetés után hat területben foglaltuk össze felvetéseinket, 
javaslatainkat. 

Nyilvános anyag itt: https://www.hugbc.hu/hirek/a-hugbc-eszrevetelei-az-epuletek-energetikai-
jellemzoinek-meghatarozasarol-szolo-rendeletrol/4212 

 

Szakmai vélemény a Budapest klímastratégiájáról való társadalmi egyeztetéshez 

A Főpolgármesteri Hivatal 2021. év elején összeállította a Budapest Főváros Klímastratégiája és 
Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve című társadalmi egyeztetési anyagot, Budapest 
Klímastratégiájának előremutató, valóban tenni akaró dokumentumát. Különösen példamutató a 
szakmai és társadalmi egyeztetések folyamata, amelyben mind a lakosság, a cégek és a szakmai 
szervezetek véleményét kikérik a Klímastratégia hangsúlyainak formálásához. A HuGBC ennek 
jegyében tett szakmai javaslatokat az anyaghoz. 

Nyilvános anyag itt: https://www.hugbc.hu/hirek/szakmai-velemeny-a-budapest-klimastrategiajarol-
valo-tarsadalmi-egyezteteshez/4218 

 

MNB Zöld Ajánlás pénzügyi intézményeknek 

A fenti dokumentum elvárásokat fogalmaz meg az éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti 
kockázatok kezelését illetően, valamint a bankok üzleti tevékenységében a környezeti 
fenntarthatósági szempontok érvényesítésével kapcsolatban. Az ajánláshoz a HuGBC is fogalmazott 
meg javaslatokat, melyet más civil szervezetek véleményével együtt egy Tudástár összegez. 

Nyilvános részletek itt: https://www.hugbc.hu/hirek/mnb-zold-ajanlas-penzugyi-
intezmenyeknek/4248 

 

HuGBC vélemény és javaslatok a zöld közbeszerzési stratégia tervezetéhez 

Az Egyesület felkérést kapott Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes 
Államtitkárságától, hogy véleményezze Magyarország zöld közbeszerzési stratégia tervezetét, és az 
abban előirányzott célok, illetve intézkedések megvalósításában működjön közre. A megküldött 
véleményünk közreadásához nem kaptunk felhatalmazást. 

 

Net Zero Tanácsadó Testület tagság 



7 

 

A HuGBC tagságával, egyedülállóan széles összefogásban, neves szakemberekkel 2021. januárjában 
alakult meg a Net Zero Advisory Board, amelynek elsődleges célja, hogy elősegítse, felgyorsítsa azt a 
folyamatot, amellyel a magyar gazdaság 2050-re karbonsemlegessé válhat, ezzel fontos lépést téve a 
klímaváltozás megállításáért. A több érdekelt felet átfogó, szektorokon átívelő, a magyar ipar és 
üzleti vezetők, kereskedelmi kamarák és egyesületek képviselőiből álló Tanácsadó Testület a Brit 
Nagykövetség és a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) 
kezdeményezésére jött létre, melybe a HuGBC is meghívást kapott Barta Zsombor elnök 
részvételével. Részletek itt: https://www.hugbc.hu/hirek/net-zero-tanacsado-testulet-a-
karbonsemleges-magyar-gazdasagert/4200 

 

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. 

 Munkacsoport találkozó - 2021. február 2.: A munkacsoport megtárgyalta az idei év 
szakmai programját 

 Munkacsoport találkozó – 2021. május 11.: Vállalati jó gyakorlatok megosztása, illetve a 
HuGBC idei programjainak bemutatása 

 Munkacsoport találkozó – 2021. szeptember 14.: Vállalati jó gyakorlatok megosztása, 
illetve beszélgetés Magyarország új Hulladékgazdálkodási Terve kapcsán 
 

Zöld Budapest Munkacsoport tagság 

48 másik fővárosi civil szervezettel együtt a HuGBC is csatlakozott a Főpolgármesteri Hivatal által 
életre hívott Zöld Budapest Munkacsoporthoz. 

 Munkacsoport ülés – 2021. június 24.: alakuló ülés 
 Munkacsoport ülés – 2021. június 24.: Aquincumi híd és kapcsolódó közlekedési hálózat 

megvalósíthatósági tanulmányának bemutatása és véleményezése, aktív-és mikromobilitási 
stratégia véleményezése. 
 

1.1.5 Az Egyesület más szervezetek szakmai rendezvényein történő ismeretterjesztő, a környezet 
védelmét, a fenntarthatóságot képviselő megjelenései 2021-ben: 

 

Levegő Klub panelbeszélgetés - április 14. 

Beleznay Éva vezető fenntarthatósági tanácsadó vett részt az épületek energiahatékonyságól szóló 
beszélgetésben 

Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia - április 12-15. 

A HuGBC tagjai közül Barta Zsombor, Beleznay Éva, Magyar Zoltán, Szekér László, Harmathy Norbert 
tartottak előadásokat. 

Zöld mobilitás és Lean&Green konferencia – április 28. 

Szarvas Gábor (Greenbors) mutatta be a HuGBC munkáját az Ökoindustria kiállításon tartott 
konferencián. 
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Körforgásos Gazdaság Platform ülés – május 11. 

Budai Henrietta titkár bemutatta az egyesület 2021-es körforgásos gazdasággal kapcsolatot eddigi 
tevékenységét és további terveit. 

Portfolio FM & Hybrid Office konferencia – június 8. 

Budai Henrietta titkár a "Shame on us: a Covid árnyékából újra előretör a fenntarthatóság" című 
panelbeszélgetését moderálta, valamint Beleznay Éva vezető fenntarthatósági tanácsadó és Dr. Reith 
András egyéni tagunk paneltagként vettek részt a konferencia "Future City: Így élünk és dolgozunk a 
jövőben" beszélgetésén. 

Fenntartható-e a fejlődés? – CEU nyilvánosan moderált online vita - július 17. 

Barta Zsombor képviselte a HuGBC álláspontját (többi résztvevő: Greenpeace Magyarország egy 
képviselője, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy képviselője, MOL Zrt. egy képviselője, Tóth 
Gergely - KÖVET Egyesület, Ürge-Vorsatz Diána – CEU)  

Property Investment Forum - szeptember 15. 

Barta Zsombor elnök moderálta a „Fenntarthatósági prezentációk - Halld meg a jelent, hogy 
megmentsd a jövőt!” szekciót a konferencián. 

InnoConcept, Design Talks #3 Fenntartható design holisztikusan - hangzatos címszavak helyett – 
szeptember 23. 

Beleznay Éva „Emberek és környezet - hozzuk összhangba” címmel tartott előadást. 

"Tiszta környezet az egészséges világért", az Építészet Világnapja nyitókonferenciája – október 4. 

Beleznay Éva a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Budapesti Építész 
Kamara által kezdeményezett konferencián „Lakhatás, közterületek, klímaváltozás” címmel tartott 
előadást. 

IS-Suscon projekt Erasmus napi rendezvénye - október 14. 

Barta Zsombor a „How to build green webinar” kerekasztal-beszélgetésében vett részt, ahol civil 
szervezetekkel megvitatták, hogy hogy látják a környezettudatos építés helyzetét. 

26. KÖVET Konferencia „Globális anyagtalanodás” – október 21. 

Töreki Szabolcs (Wing) elnökségi tag vett részt a kerekasztal-beszélgetésben. 

 

Zsűritagságok 

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

 

1.1.6  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 147 cikket és 90 eseményt tettünk közzé a 
honlapunkon. 
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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 2021-ben megjelent cikkek: 

 A jövő irodája fenntartható, egészséges és biztonságos (szerző: Budai Henrietta 
titkár) 

 Épületbiológia: új megatrend az egészséges, és nemcsak környezetbarát építés 
(szerző: Bíró Péter épületbiológus (IBN), egyéni HuGBC tag) 

 Energiapozitív épület egy elavult magasházból (szerző: Ujlaky István, HuGBC külsős 
újságíró) 

 Építésziroda körforgásban (szerző: Molnár Zsuzsanna, B+H Építész Iroda, HuGBC tag) 
 Mit adhat a városoknak egy épületfelújítási hatásokat monitorozó keretrendszer? 

(szerző: Beleznay Éva, HuGBC) 
 Logisztikai parkok és a fenntarthatóság (szerző: Ujlaky István, HuGBC külsős újságíró) 

 

Szakmai cikkek a Magyar Építéstechnika szaklapban 

 A KNE épületeket érintő változások (szerző: Kurucz Regina egyéni tag) 
 Energiahatékony üveghomlokzat (szerző: Guardian, HuGBC tag) 
 Biztonságosan dolgozzunk vagy sehogy! Munkavédelem, biztonság és fenntarthatóság az 

építőipari kivitelezésben (szerzők: Schmidt András, Balogh Zsolt, Skanska) 
 Olcsóbb szerkezet, gyorsabb kivitelezés: A vízzáró betontechnológia megfelelő alkalmazása 

(szerző: Patányi Illés, Plan&Post Kft., HuGBC tag) 
 Az üvegtetők fény- és árnyoldalai (szerző: Kerner Anna Alukönigstahl Kft., HuGBC tag) 
 Az építkezések CO2 kibocsátásának csökkentése felújításon keresztül (szerző: Hartvig Áron) 

 

1.1.7 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 1045 fő. 2020 nyarán létrehoztuk nyilvános Linkedin oldalunkat 
(https://www.linkedin.com/company/hugbc/), melynek jelenleg 410 követője van. Korábban zárt 
csoportunk volt 247 taggal. 

 

1.2 KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÜLETEK LÉTREHOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ISMERETEK TERJESZTÉSE 

MAGYARORSZÁGON 
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1.2.1 Előadások konferenciákon, rendezvényeken 
 

JLL Road to sustainable offices - február 2. 

Barta Zsombor, a HuGBC elnöke tartott előadási a zöldépület-minősítési rendszerekről és a nettó 
nulla karbonkibocsátási kötelezettséget vállaló vállalatok tapasztalatairól. 

LED online konferenciák - február 23. és március 2. 

A HuGBC két tagja, Szircsák Norbert (Colliers) és Balogh Zoltán (Elektro Kamleithner) tartottak 
előadást a fenntartható világítástechnikákról. 

BIZTONSÁG 2021-ben konferencia – február 25. 

Kurucz Regina (egyéni tag) és Kovács Emese (MN6 Energiaügynökség) az Austrotherm és a BME 
Épületszerkezettani Tanszék konferenciáján tartottak előadást „Minősített biztonság és egészség a 
felhasználóknak WELL Building Standarddal” és „Milyen a beltéri levegő minősége? Megmértük!” 
címmel. 

Portfolio Építőipar konferencia - június 10. 

Barta Zsombor tartott előadást „Úton a 2050-es klímasemlegességi cél felé, avagy mit tehet az 
építőipar a nettó zéró karbonkibocsátás érdekében” címmel. 

 

1.2.2 Konzorciumi partnerség a H2020 BUILD UPON2 projektben 
 

A WorldGBC-beli teljes jogú tagságunknak köszönhetően vehetünk részt ebben a projektben. A 2019 
nyarán kezdődött projektről a korábbi jelentésekben már beszámoltunk, 2021. november 30-án ért 
véget. Eredményképpen megszületett egy olyan keret- és indikátorrendszer, mely lehetővé teszi a 
városok számára az épületenergetikai felújítások valódi hatásainak figyelemmel kísérését és 
számszerűsítését. Az eszköz felerősíti a nemzeti épület-felújítási stratégiák helyi hatékonyságát és 
végrehajtását. 

További információ: https://www.hugbc.hu/projektek/build-upon2 

 

1.2.3 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. 2021-ben az épületterveket többször módosítani 
kellett, emiatt a kivitelezés csak 2022-ben valósul meg a HuGBC feladataival együtt. Részletek a 
projektről itt: https://www.hugbc.hu/projektek/eco-housing 

1.2.4 Konzorciumi partnerség a RetrofitHub projektben 
 

A RetrofitHUB névre keresztelt, 2021. szeptember 1-jétől 2024. január 31-ig tartó projekt célja, hogy 
a lakossági épületenergetikai felújításokban érdekelt felek – a lakók, a létesítményüzemeltetők, a 
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helyi hatóságok, a piaci szakértők, valamint a civil szektor – megismerjék és megtanulják, hogyan 
tudják a gyakorlatba átültetni a felújítási kezdeményezések módszertanait, tisztában legyenek az 
alkalmazási és a megvalósítási folyamatokkal és eljárásokkal, a dokumentációkkal és a felújítás 
minőségének ellenőrzésével. Az energetikai felújítás és az energetikai korszerűsítés előnyeit az 
éghajlati hatások ellensúlyozása, a reziliencia, az adaptáció és az energiahatékonyság látószögéből 
közelíti meg a projekt. A HuGBC a horvát és a lengyel zöldépítési társszervezetekkel alkot 
konzorciumot, a horvát partner vezetésével. A finanszírozó a Német Szövetségi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági Minisztérium programja, a European Climate Initiative 
(EUKI). 

2021-ben a feladatok előkészítései zajlottak, a munka 2022 januárjában kezdődik. 

A projektről bővebben: https://www.hugbc.hu/projektek/retrofithub 

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

KÖRNYEZETTUDATOS TECHNIKÁK FEJLŐDÉSÉT: 
 

1.3.1 HuGBC online Green Talk 
 

A Green Talk (Zöld beszélgetés) esemény-sorozat 2012-ben indult útjára, akkor a Royal Institute of 
Certified Surveyors (RICS) és a HuGBC közös szervezésében havi-kéthavi rendszerességű, kb. 1,5 órás 
szakmai fórumként, kifejezetten a két szervezet tagsága számára. A Green Talkot 2020-ban 
megnyitottuk más érdeklődők előtt is, hogy az innovatív, a zöld és fenntartható, egyben 
emberközpontú építést előrébb vivő gondolatokat, jó gyakorlatokat szélesebb körben oszthassuk 
meg. 2020-ban az online tér nyújtott lehetőséget a találkozókra. 2021-ben tovább folytattuk az 
aktuális kérdéskörökről, követendő példákról vagy a legújabb trendekről szóló eszmecseréket online.  

A Green Talk lényege, hogy az előadások után a hallgatóság is bekapcsolódhat kérdésekkel, 
észrevételekkel, így az alkalmak második fele párbeszédbe, véleménycserébe és 
együttgondolkodásba vált. Célunk, hogy találkozzunk rendszeresen, és a kapott gondolatokat tovább 
víve magasabb tudásszintre emelhessük tagjainkat és érdeklődő szakembereket vagy éppen a 
felsőoktatási hallgatókat. A rendezvények ingyenesek, és a felvételek utólag elérhetők az Egyesület 
YouTube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UCBHnqS2FSJTR-4sD-DeJ3bA 

 

2021-ben a következő témákat dolgoztuk fel: 

 január 28. –  A KNE épületek új 12+1 pontja 
 február 24. - Karbonmentes építési ágazat? Igen, lehetséges! 
 március 24. – Karbonsemlegesség. Így csináljuk mi! 
 április 29. - Épületbiológia: egészség, esztétikum, fenntarthatóság 
 május 26. - Zöld kötvények az ingatlanpiacon: HuGBC tagi gyakorlatok 
 június 24. - Mit jelent a fenntartható ingatlan finanszírozás? 
 szeptember 23. - Az épületek lesznek a jövő áramhálózatának akkumulátorai? 
 október 21. - Integrált hulladékkezelés felső fokon 
 november 25. - Az építési ágazat karbonlábnyomának csökkentési területei Magyarországon 

 

1.3.2 HuGBC online videó tananyag 
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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 

2021-ben összesen 994 tananyag-letöltéssel éltek a szakmagyakorlók. 

 

1.3.3 Oktatási Munkacsoport a környezettudatos építésért a felsőoktatásban 
 

 Sikeres tavaszi félévet zárt „A fenntartható építészet alapjai” c. választható tárgy a 
Metropolitan Egyetemen. 25 fő tett vizsgázott le. 

https://epiteszforum.hu/tarsadalmi-kerdes-oktatasi-feladat--a-fenntarthato-epiteszet-
alapjairol-tanulnak-a-metu-hallgatoi 

https://www.octogon.hu/epiteszet/a-fenntarthato-epiteszet-alapjairol-inditott-kepzest-a-
metu/ 

 Szeptembertől - 1 év kihagyás után -ismét elindult „A környezettudatos építés alapjai” c. 
tantárgy az Ybl Miklós Építéstudományi Karon, mely jelenleg az Óbudai Egyetemhez tartozik. 
A tárgyat 46 hallgató vette fel.  

 A PTE-n online formában zajlott az oktatás az őszi félévben, szabadon választható tárgyként, 
161 hallgatóval. 

 A BME-n a szakmérnöki képzés előkészítése zajlott, a kurzus 2022 szeptemberétől kerül 
meghirdetésre. 

 Tárgyalások folytak a BME-vel a fenntartható építés alapképzésbe való integrálásáról. 
 A Budapesti Építész Kamarával közös online tananyag kidolgozása kezdődött meg 

decemberben. 

 

1.3.4 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás helyi klímastratégián 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. A projekt 2022 februárjában zárul. 
Bővebben a projektről itt: https://www.hugbc.hu/projektek/zoldzuglo 

Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói alapján az Egyesület a 2021-es évben 
megfelel a közhasznú jogállásnak. 

 

Budapest, 2022. május 23. 
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Barta Zsombor 

elnök 

 

Záradék: 

E közhasznúsági szakmai beszámolót a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete közgyűlése 2022. 
május 24-i ülésén elfogadta, mely egy eredeti aláírt példányban készült 14 számozott oldallal. 



2. számú melléklet 
 

A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása 
 

Támogató megnevezése Támogatási program 
elnevezése 

Támogatás 
forrása 

Támogatás 
időtartama Visszatérítendő?  

Támogatási összeg (eFt) 

tárgyévre 
jutó 

tárgyévben 
folyósított 

tárgyévben felhasznált 

     
Személyi 

     
Dologi 

     
Felhalmozási Összesen 

Horizon 2020 BUILD UPON2 nemzetközi 2019.06.01-
2021.11.30 nem 8 803 0 5 858 2 945 0 8 803 

UIA E-Co Housing nemzetközi 2018.11.01-
2022.10.31 nem 1 075 0 1 075 0 0 1 075 

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium 

„Klímatudatosságot 
erősítő 

szemléletformálás a 
XVIII. kerületben” 

központi 
költségvetés 

2019.04.12-
2021.09.30 nem 480 945 352 128 0 480 

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium 

Közösen a Zuglói 
Klímastratégia 
kialakításáért 

központi 
költségvetés 

2020.01.02-
2022.02.28 nem 945 0 398 547 0 945 

  Retrofit HUB nemzetközi   nem 1 452 0 1 452 0 0 1 452 

NKA   központi 
költségvetés   nem 0 800 0 800 0 800 

NKA (2020-ben érkezett 
550 e Ft)   központi 

költségvetés   nem 0 0 0 0 0 0 

NKA   központi 
költségvetés   nem 0 1 500 0 0 0 0 

NKA   központi 
költségvetés   nem 0 1 000 0 0 0 0 



NKA   központi 
költségvetés   nem 912 912 0 912 0 912 

Cleartex Kft. - más gazdálkodó - nem 200 200 0 200 0 200 

Futureal Development 
Holding Kft. 

- más gazdálkodó - nem 200 200 0 200 0 200 

 


