
Idén szeptember utolsó hetében már negyedik alkalommal rendezték meg a Zöld 
Építés Nemzetközi Hetét. A fenntartható építészet népszerűsítését szolgáló nem-
zetközi programsorozat 2013-ban a World Green Building Council (World GBC) 
kezdeményezéseként indult el, és azóta minden évben egy héten keresztül a részt 
vevő országokban egy időben zajló innovatív szakmai programok sokaságát kínálja. 
A rendezvénysorozat Magyarországon is egyre sikeresebb. A World GBC magyar 
tagszervezete, a Hungarian Green Building Council (HuGBC) titkárával, Budai Hen-
riettával a Zöld Építés Hete idei tapasztalatairól beszélgettünk.
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Beszélgetés Budai Henriettával, a HuGBC titkárával az idei 
Zöld Építés Hete rendezvénysorozat kapcsán

Budai Henrietta

a HuGBC titkára

„Ne csak beszéljünk a 
zöldépítésről, hanem valós 
példákat is mutassunk”

A rendezvénysorozat a nemzetközi ernyőszer-

vezet, a World Green Building Council, illetve 

nemzeti tagszervezetei szervezésében valósul 

meg évről évre. Bemutatná nekünk a WGBC, 

illetve a hazai tagszervezet, a HuGBC legfonto-

sabb szakmai célkitűzéseit?

A WorldGBC – ahogyan neve is mutatja – világ-
méretű hálózat, amely kb. 100 ország nemzeti szer-
vezeteit tömöríti. Ezáltal a legnagyobb nemzetközi 
szervezet, amely a zöld építés szektorát befolyásol-
ni hivatott. Missziója, hogy a tagszervezetek vezető 
szerepét erősítse az adott országokban a nemzetkö-
zi tudás, valamint inspiráció és szakmai támogatás 
nyújtásával. Mivel a tagországokban százezer épü-
letben majdnem 1 milliárd négyzetméter „zöld tér” 
van, a nemzetközi hálózat befolyása meghatározó az 
épített környezet további zöldítésében.

A magyar szervezet, a Magyar Környezettudatos 
Építés Egyesülete (HuGBC) 2009-ben alakult. Azóta 
fogja össze az ingatlanszektor, az építőipar és az épí-
tésgazdaság vezető szereplőit. Tagjaink szaktudásával 
és közreműködésével veszünk részt a környezettu-
datos és fenntartható építést előmozdító építésze-
ti szabályozás szakmai kidolgozásában, valamint a 
környezettudatosság kellő súlyú érvényesítésében. 
A zöldépítés témakörében szakmai ismeretterjesztő 
és társadalmi szintű kommunikációt is folytatunk, 
emellett szoros kapcsolatban állunk felsőoktatási in-
tézményekkel az új technológiák megismertetésének 
érdekében. A World Green Building Council révén 
nemzetközi tapasztalatokra is támaszkodunk, élvo-
nalbeli stratégiai elveket, módszertant és gyakorla-
tokat hozunk Magyarországra.

2016 november – december
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alkalom a tagság motiválására, a kormányzat képvi-
selőinek bevonására és a nemzeti sikertörténetek fó-
kuszba helyezésére.

Itthon 2013-ban az elsődleges cél az volt, hogy ne 
csak beszéljünk a zöldépítésről, hanem valós példákat 
is mutassunk, amelyeken keresztül az emberek meg-
tapasztalhatják, mit is jelent valójában. Így a szakem-
berek mellett a lakosságot is meg tudtuk szólítani, és 
szerencsére már az első Green Walk rendezvény-
nek nagy sikere volt. Az emberek kíváncsiak voltak 
a szakmai vezetőkkel meglátogatható épületekre és 
a bennük megvalósított fenntartható megoldásokra. 
Szerettük volna megmutatni – és azóta is ezen dol-
gozunk –, hogy a zöldépületekben jobb és egészsége-
sebb élni, dolgozni, tanulni és játszani. A ma már di-
vatos kifejezéssé vált well-being fogalom jelenti azt, 
hogy az energiahatékonyság vagy környezettudatos-
ság mellett a beltéri életminőség ugyanolyan fontos, 
fókuszban az emberrel a környezet mellett. A zöld 
gondolkodás elterjesztése persze lépésről lépésre ha-
lad, nem azonnali a hatása egy-egy ilyen esemény-
nek. De ha módszeresen, minden évben ismételjük, 
előbb-utóbb a köztudatba kerül. Sokan az idén már 
előre készültek, hogy ebben a 6 napban eljöjjenek az 
épületbejárásokra. 

A rendezvénysorozat minden évben egy-egy 

központi gondolat, kiemelt témakör köré épül 

fel. Melyek voltak a korábbi évek eddigi ki-

emelt témakörei, és miért éppen ezekre esett 

a választás? 

A WorldGBC minden évben igyekszik a környezet-
tudatos építést más-más oldalról megragadni, be-
mutatni. 2013-ban 90 tagszervezet mintegy 20 ezer 
kezdeményezése arra a tematikára épült, hogy mit 
tud adni egy zöld épület az embereknek – legyen szó 
akár a kellemesebb munkakörnyezetnek köszönhető 
magasabb termelékenységről, akár komfortosabb és 
élhetőbb otthonokról. Ebbe a tematikába jól illesz-
kedett a mi Green Walk programunk. A 2014-es év 
mottója a Get Up, Green Up! volt, amit talán úgy for-
dítanánk: Cselekedj és zöldülj! Globálisan tehát a tet-
tekre helyeződött a hangsúly. A HuGBC ebben az év-
ben a Green Walk program mellett a házigazdája volt 
a nemzeti a GBC-k éves régiós konferenciájának, a 
Build2Gethernek is. Az esemény nagyszerű alkalmat 
adott rá, hogy a hazai és külföldi szakemberek a pre-
zentációk és kerekasztalok, valamint az azokat köve-
tő kötetlen eszmecsere során megosszák egymással 
tudásanyagukat, tapasztalataikat. A konferencia fó-
kuszpontjában a fenntartható épületfelújítások téma-
köre állt, de szélesebb kitekintést is adott a fenntart-
hatóság kérdéskörére, és egyben tapasztalatcserére 
is lehetőséget teremtett a szomszédos országokban 
működő GBC társszervezetekkel.

A nemzetközi Zöld Építés Hete mottója 2015-ben 
a „Powering Positive Change!”, vagyis „A pozitív változá-

sok elősegítése” volt, mely a zöldépítésnek a fenntart-

Milyen feltételekkel válhat egy építőipari 

szakember vagy cég HuGBC taggá, és milyen 

előnyöket hoz, illetve milyen vállalásokkal jár 

a tagság?

Tagjaink között az ingatlanpiac és az építőipar több 
szegmense képviselteti magát az alapító magánsze-
mély építészektől az ingatlanfejlesztő vállalatokon át 
az üzemeltetéssel, bérbeadással foglalkozó cégekig és 
az építőanyag-gyártó vállalatokig. Büszkék vagyunk 
rá, hogy ezáltal interszektorális összefogással dolgoz-
hatunk a fenntartható építésért. A tagságnak renge-
teg előnye van, amelyek piaci szegmensenként vagy 
az adott tag céljainak megfelelően nagyon széles ská-
lán mozognak. Talán azt emelném ki, hogy tagként 
minden vállalat profitálhat a HuGBC hírnevéből, ha 
a környezettudatos építés egyik elkötelezett cégének 
szeretné pozícionálni magát, természetesen példát 
mutatva a fenntarthatóság iránti elköteleződésben. 
Általunk olyan piaci szereplőkkel tud egy magánsze-
mély vagy egy vállalat is együttműködni, amelyekkel 
más kontextusban valószínűleg nem nyílna alkalma. 
Lehetőséget teremt a tagi viszony arra is, hogy egy 
piaci szereplő a HuGBC pozícióját használva befo-
lyással bírhasson a jogi környezet, a szabályozás ala-
kítására – és még sorolhatnám.

Meséljen nekünk a nemzetközi rendezvény 

2013-as létrejöttéről! Milyen céllal és milyen 

tartalommal indították útjára a legelső Zöld 

Építés Hetét 4 évvel ezelőtt?

A Zöld Építés Hetén az egész világon egyszerre, 
egyidőben zajlanak a programok. Így még haté-
konyabban lehetséges küldetésünk tolmácsolása, a 
fenntartható építés sokszínűségének érzékeltetése és 
a fenntartható környezet megteremtésének, kollek-
tív küldetésének hangsúlyozása. A nemzeti szerveze-
tek teljesen saját hatáskörben döntik el, hogy miként 
csatlakoznak a meghatározott tematikára épülő glo-
bális kezdeményezéshez. Egyes szervezetek nagysza-
bású rendezvényekkel ünneplik a fenntartható épí-
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„A zöld építészet to-
vábbra is innovatív 
folyamat, nem lehet 
egyszerűen csak bele-
fejlődni. A zöld építé-
szet paradigmaváltás 
azzal kapcsolatban, 
hogy mit és hogyan 
építünk ahhoz, hogy 
ne a saját társadal-
munk sírját ássuk.”

ható jövő elérésében játszott vezető szerepét hangsú-
lyozta. A globális energiafelhasználás egyharmadáért 
és a globális emissziók egyötödéért az épületeink fe-
lelősek, és ez a szám 2050-ig akár meg is háromszo-
rozódhat. Így értelmet kap a kijelentés, hogy a zöld 
épületek motorjává válhatnak a fenntartható jövőért 
zajló pozitív változásoknak. Ez többféle módon is le-
hetséges: az energiafelhasználás és -kibocsátás csök-
kentésével, a víztakarékossággal, a lerakókba kerülő 
hulladék csökkentésével, valamint egészséges mun-
kakörnyezet biztosításával.

2016-ban a Zöld építés hetének mottója ez volt: 

„Válts nézőpontot!” Hogyan fordították le ezt a 

gyakorlat nyelvére, milyen konkrét ismeret-

átadásra és szemléletformálásra törekedtek az 

idei rendezvénnyel?

A zöldépítésről a szakemberek és a laikusok sokszor 
eltérő módon gondolkoznak, mást értenek alatta, 
más céljait és eredményeit látják. Mindenesetre tény: 
ahhoz, hogy a párizsi klímacsúcson célul kitűzött hő-
mérséklet-emelkedés 2 °C-ban való maximálása meg-
valósulhasson, szélesebb körben és új módszerekkel 
kell közelítenünk a meglévő épületállomány zöldí-
téséhez, és innovatív irányokat kell érvényesíteni az 
új fejlesztéseknél. Az üzenet lényegét egy korábbi in-
terjúban már kitűnően megfogalmazta Baross Pál, a 
HuGBC elnöke. Erre utalnék vissza. A mottó felhívás 
arra, hogy „Ne kullogj az események után, hanem állj a 

változtatás élére. Globálisan a környezettudatos építészet 
mint tervezői tudás és mint üzleti modell már kitaposott 

út. Véleményünk szerint az ösvény a hazai gyakorlatban 

is egyre szélesedik. Ugyanakkor a zöld építészet továbbra 

is innovatív folyamat, nem lehet egyszerűen csak belefej-

lődni. A zöld építészet paradigmaváltás azzal kapcsolat-

ban, hogy mit és hogyan építünk ahhoz, hogy ne a saját 

társadalmunk sírját ássuk.”

A hazai zöld építés hete egyre ismertebb és si-

keresebb. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt fel-

tételezem, hogy az egyik legnépszerűbb progra-

mot idén is a rendezvényhez kapcsolódó, Green 

Walk címmel megrendezett épületlátogatások 

jelentették, amelynek keretében szakmai veze-

téssel innovatív, gyakran a nagyközönség szá-

mára egyébként nem látogatható épületeket, 

beruházásokat járhatnak be a résztvevők. Össze 

tudná foglalni az idei őszi Green Walk tapasz-

talatait, mesélne a legérdekesebb megtekintett 

épületekről?

A Green Walk a korábbi évekhez hasonlóan nagy 
népszerűségnek örvendett. A kezdeményezés fontos-
ságát mutatja, hogy idén bejutott a Civil Díj döntősei 
közé, tehát 4 év alatt sikerült a köztudatba hoznunk 
a rendezvényt. A mostani rendezvényen összesen 17 
épületbe juthattak be az érdeklődők, közel 500-an je-
lentkeztek az épületbejárásokra. A 17 helyszínen 8 
épületre volt túljelentkezés – a résztvevők száma egy-

egy alkalommal ugyanis maximált –, ebből 4 épület 
esetében 2–3-szoros. Azért, hogy az érdeklődők még-
is bejuthassanak a CEU Campus új épületébe, a XIII. 
kerületi Meséskert Óvodába, a Nordic Light Offices-
ba vagy az Andrássy úti paloták átalakult épületeibe, 
jövő tavasszal, a Föld Napjához kapcsolódóan rende-
zünk egy Best of Green Walkot.

A CEU új campusának terve „Nagyon jó” minő-
sítést kapott a BREEAM zöldminősítési rendszer-
ben, így az egyetem lett a kontinentális Európában 
a második, Közép- és Kelet-Európában pedig az első 
olyan felsőoktatási intézmény, amely elnyerte ezt az 
elismerést. A tervezés során minden apró részletet 
figyelembe vettek, hogy csökkentsék a környezeti 
terhelést és a közművek használatát, kezdve az üve-
gezett struktúráknál és a nyílászáróknál alkalmazott 
mikro árnyékolástechnikától a természetes szellőző-
rendszeren át (amelyet az üvegezett tető segítségével 
oldottak meg) a jellemző helyi madár- és méhbarát 
növényeket felvonultató közösségi tetőtéri kertig és 
az esővízgyűjtő rendszerig. A Siemens (HuGBC tag) 
által tervezett okos épületirányítási rendszer figye-
lemmel kíséri az épületeken belül tartózkodók szá-
mát, és ahhoz igazítva jelentősen képes csökkenteni 
a fűtési-hűtési szükségleteket és kiadásokat. 

A Meséskert Óvodában az egyik tervező, Pólus 
Károly vezető tervező, HuGBC tag, illetve az önkor-
mányzat képviselője vezette körbe a látogatókat. A 16 
csoportos, 300 gyermeket befogadni képes, 3 szin-
tes óvoda a Darmstadt Passivhaus Institut által mi-
nősített passzívházként működik. Unikum ez a ház, 
mert az első passzívház középület Magyarországon. 
És mindezt úgy valósították meg a tervezők, hogy a 
kivitelezés egy átlagos épület összköltségénél csak 
20%-kal került többe. A financiális korlátok betar-
tása mellett igazi bravúrt igényelt az is, hogy az épü-
let mind a szigorú passzívház-feltételeknek, mind 
az óvodákra vonatkozó magyar szabályozásoknak, 
tűzvédelmi és egyéb előírásoknak meg tudjon felel-
ni. Tévhit, hogy egy passzívház csak unalmas koc-
ka lehet, mert a Meséskert Óvoda a játékos födém-
áttörésekkel, fénykutakkal, vagy a tetőn elhelyezett 
szabadéri játszóhelyekkel igazán gyerekbarát hely.

A Green Walkhoz idén is tematikus fotópá-

lyázat kapcsolódott: az épületlátogatásokon 

készült legjobb fotókat szakmai zsűrizés és kö-

zönségszavazás után díjazták. Melyek voltak a 

szakmai zsűri értékelési szempontjai?

Igen, a Green Walk 6 napja alatt a résztvevőket fo-
tópályázatra is hívtuk, amelyet egyébként két éve 
is megrendeztünk, hogy nagyobb nyilvánossággal 
ismertessük meg a hazai zöld épületeket a vizuali-
tás mint az egyik leghatékonyabb kommunikációs 
eszköz segítségével. Az idén a 107 beérkezett alko-
tás közül kétkörös értékelés során választotta ki a 
legjobbnak ítélteket a zsűri. Az I. díjat Póllai Atti-
la fotója kapta, mely a CEU közelmúltban átadott 
BREEAM minősítésű Campus épületében készült. 
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rjú
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a szintén BREEAM minősítésű Vision Towers iro-
daház területén készített. A III. díjat és egyben a Kö-
zönségdíjat Orosz Máté lépcsőfotója nyerte, melyet 
a CEU-ban kapott lencsevégre.

A zsűri leginkább a Green Walk céljával kapcsol-
ta össze az értékelés szempontjait. Azon felül, hogy 
a képek egy környezettudatos szemlélettel épített 
épületet örökítenek meg, fontosak voltak a részletek, 
hogy kit mi ragadott meg, és azt milyen látásmóddal 
érzékeltette. Fontos szempont volt a látvány, a rész-
letekre való odafigyelés, amit az „élő” túrák során ta-
lán nem minden érdeklődő vett észre, a fotókon vi-
szont megmutatkozhattak.

A gyakorlati fókuszú épületlátogatások mellett 

az október 4-i  #BETTERBUILDGREEN című 

konferencia jelentette a rendezvény központi 

eseményét. Milyen tapasztalatokkal zárták a 

konferenciát? Melyek voltak a legfontosabb 

kérdések, amelyekről a rendezvényen szó esett?

Az idei programok közül talán a legbüszkébbek erre 
a konferenciánkra vagyunk. Az építészeknek, ingat-
lanfejlesztőknek, fenntartóknak, üzemeltetőknek, 
hatósági és zöldépítéssel foglalkozó szakemberek-
nek szóló egynapos konferencián a Válts nézőpontot! 
szlogenhez híven a környezettudatos építést több 
– környezetvédelmi, társadalmi–szociális és üzleti – 
szempontból jártuk körül külföldi és hazai szaktekin-
télyek előadásainkban, illetve panelbeszélgetésekben. 
A 110 résztvevő olyan előadásokat hallhatott, ame-

lyek – remélhetőleg – új gondolatokra, megközelítés-
re serkentették őket, és tovább mozdította a zöldépí-
tésről alkotott fogalmakat egy magasabb platformra.

A konferencia különleges volt abban az értelem-
ben, hogy nem kifejezetten egy témát boncolgatott 
mélyebb előadásokkal, hanem inkább átfogó képet, 
egyfajta összegzést igyekezett adni a mai zöldépítés 
helyzetéről. De nem merült ki egyszerű helyzetelem-
zésben, mert az előadók jövőbe mutató gondolatok-
kal, ötletekkel álltak elő – éppen a nézőpontváltás 
okán, mely a konferencia mottója volt. 23 meghívott 
előadónk, beszélgetőpartnerünk volt, akik a banki 
szektort éppúgy képviselték, mint a kormányzatot és 
az üzleti szférát. Az összetett hallgatóságot arra buz-
dítottuk, hogy az eddigi szemszögeket egészítsék ki 
pl. olyan holisztikus látásmóddal, hogy a zöldépítést 
üzletileg akkor éri meg igazán, ha nemcsak a beru-
házó vagy a tulajdonos, hanem az épületeket haszná-
lók is elégedettek. Tehát a megtérülés mellett egyre 
inkább az emberi tényező kerül a középpontba. Ha 
mi jól vagyunk, jól érezzük magunkat egy munkahe-
lyen vagy oktatási intézményben, akkor kevesebb a 
hiányzás, nagyobb a termelékenység, jobb a munka-
kedv. Ez pedig számokkal is kifejezhető.

A Zöld Építés Hete mára számtalan országban 

vált ismert és népszerű programsorozattá, 

mindenhol az adott ország valós viszonyaihoz 

igazított programkínálattal. Tudna néhány ki-

emelkedően innovatív, érdekes példát említeni 

a társszervezeteik által idén, vagy a korábbi 

években rendezett sikeres programokból?

A megrendezett programokat áttekintve azt emel-
ném ki, hogy globálisan a Zöld Építés Hetét igyekez-
tek a nemzeti Green Building Council szervezetek 
minél több emberrel megismertetni, minél szélesebb 
köröket megérinteni a Válts nézőpontot! eszmével. 
Terri Wills, a WorldGBC elnöke egy londoni keres-
kedelmi rádiónak nyilatkozott, Maroš Šefčovič-csal, 
az Európai Bizottság alelnökével pedig videó készült, 
melyet a legnagyobb videomegosztó portálon tettek 
közé. A programokkal és a kommunikációs csator-
nákon több mint egymillió érdeklődőt sikerült elérni 
az üzenetekkel. A tengerentúlon, Kanadában a klí-
maváltozás megfékezésére az ország 2030-as célki-
tűzéseire válaszul javaslatokat tettek közzé a zöldebb 
épített környezet hozzájárulásáról a megvalósításhoz. 
A jelentés szerint a zöldépületek 19,4 millió tonná-
val tudnák csökkenteni az üvegházhatású gázok ki-
bocsátását, miközben a gazdaság 32,5 milliárd dol-
lárral élénkülne. Az Egyesült Arab Emirátusokban 
azokat a jelenleg is elérhető, életképes és pénzügyi-
leg megengedhető technológiákat vizsgálták meg és 
adtak ki róla részletes jelentést, hogy a szállodákban 
hogyan lehet számottevően mérsékelni az energia- 
és vízfogyasztást. Emellett Hongkongtól Sydney-n 
keresztül az európai városokig számtalan konferen-
cia, workshop, szeminárium és épületlátogatás volt 
még a programok között.


