
 

 1

 

 

 

 

 

Megfelelés a fenntarthatóság követelményeinek , az épületenergetikai felújítások 

területi-társadalmi hatásai, különös tekintettel a foglalkoztatásra, társadalmi 

kohézióra és párbeszédre. 

Tanulmány 

 

 

       Szerzők: 

      Formanek László 

            Dr.Laki Ildikó 

      Szabó Tamás 

      Széman György 

      Vasali Zoltán 

 

Készült a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Társadalmi Párbeszéd Bizottság megbízása 

alapján.  

Készítette a Pro-Conf Bt. (1136.Budapest, Balzac. u. 17-19) 

A borítón felhasznált kép forrása: www.profitline.hu  

 

2013. augusztus 

 



 

 2

 

Tartalomjegyzék 

oldal 
Összefoglaló 4. 

I 1. 

Környezetpolitika és életmód-
változás a fenntarthatóság 
vonatkozásában 6. 

2. Városklíma, városi hősziget 15. 
3. Kitettség a környezeti hatásoknak 25. 

4. 
A klímaváltozás érzékelhető hatásai 
Magyarországon 26. 

5. Az épületek fejlődése 30. 
6. Fenntarthatóság 34. 
7.  Fenntarthatatlan fejlődés 42. 
8. A tervezés 49. 
9.  A kivitelezési munkák új kihívásai 82. 
10. Megújuló energiák 91. 

Felhasznált irodalom 106. 

II. 

Gazdasági-társadalmi 
szerepváltozások az élettér és 
életkörülmények figyelembevételével 111. 
Felhasznált irodalom 125. 

III. Energia és szegénység 

1. 
Az épületenergetika jelentősége a 
lakás-életmód alakulásában 126. 

2. Energiaszegénység 132. 

3. 
Épülethasznosítási irányok, trendek, 
elvárások 134 

4. 
Életmód, háztartási fogyasztás, mint a 
státusz-növelés eszköze 135 

5. 
1.    Háztartások energiafelhasználása 
– „észrevétlen” költségemelkedés 141 
A vizsgálat 144. 
Felhasznált irodalom 161. 

IV. 
Foglalkozás, foglalkozási 
kompetenciák fejlesztése 166. 

V. 
Bővülő foglalkoztatás-bővülő 
érdekartikulációs nehézségek  173. 

1. 
Érdekartikulációs teljesítmény az 
épület energetikai szektorban 173. 

2. Társadalmi attitűdök változása 173. 

3. 
Az uniós szakpolitikai dinamika 
változása 175. 



 

 3

4. 
Az épületenergetikában érintett 
szervezetek jellemzői 177. 

5. 
A finanszírozás, mint szakpolitikai 
ellentét 181. 

6. 
Az épületenergetikai fejlesztések 
foglalkoztatáspolitikai hatásai 186. 

7. Speciális elvárások a munkaerőpiacon 190. 
Felhasznált irodalom 191. 

VI. 

Ágazati párbeszéd az építőiparban - a 
centralizáció vs. decentralizáció  
aspektusai - 195. 

1. 
 A szociális párbeszéd értelmezése és 
szintjei 195. 

2. 
Mezoszintű ágazati szociális 
párbeszéd az Európai Unióban 197. 

3. 
Ágazati kollektív szerződések 
Európában és Magyarországon 204. 

4.  Ágazati párbeszéd az építőiparban 213. 

5. 
Egységes gazdasági tér és 
piacvédelem 217. 

6. 
A magyarországi építőipar ágazati 
nehézségei 220. 
Felhasznált irodalom 225. 
Ábrák jegyzéke 227. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4

Összefoglaló 

 

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a klímaváltozás környezeti és társadalmi 

hatásait, vizsgálja az épületenergetikai felújítások gazdaságra, foglalkoztatásra gyakorolt 

hatását, és lehetőségeit területi-társadalmi vonatkozásban. Választ keres arra, hogy a 

fenntarthatóság követelményeinek való megfelelés a holisztikus szemléletű tervezés által 

az életminőség, a foglalkozási kompetenciák és struktúrák változása hogyan hatnak vissza 

az érdekegyeztetés rendszerére. Társadalomtudományi elemzés módszerével feltárjuk a 

társadalmi igényt, amely a környezetváltozás kihívásaira, a munkahelyteremtés 

keresztmetszetében fogalmazódnak meg. A tanulmány feltárja az érdekegyeztetés 

rendszerében meglévő tartalékokat és kohéziós potenciált. 

A tanulmány háttéranyagként szolgálhat a szociális párbeszéd ágazati szereplői számára a 

társadalmi hatások és lehetőségek feltárásával. A foglalkoztatás-bővülés, új munkahelyek 

létrejöttét feltételezi, amely a társadalmi érdekegyeztetés rendszerében nem csak a közjó 

közös megtalálását jelenti. A megállapodás a környezetpolitika, az épületenergetikai 

programok indítása a foglalkoztatás, tehát a munkavállalók és a munkaadók közös 

platformja, mely megkerülhetetlen tényezővé vált, a goverance, mint partnerségi 

kormányzás újraértelmezésében: állam-munkavállaló és munkaadó rendszerében,- a közjó 

megvalósulása mindegyik résztvevő egyenrangú  partnerségét feltételezi. 

Az épületenergetika az építésügy egyik fejlődő, bővülő állami és EU forrásokkal 

rendelkező területe. Valószínűsíthető, hogy az elkövetkező években számos új munkahely 

keletkezik majd az épületek energetikai korszerűsítésével összefüggő anyaggyártási, 

kivitelezési, tanúsítási stb. területeken. A szociális partnereknek célszerű tisztában lenniük 

a témakör állami feladataival, hogy felkészülhessenek azokra az egyeztetési és 

együttműködési témákra, amelyek a források bővítése során felmerülnek. A tanulmány 

válasz keres arra, hogy az Európában tapasztalt centralizált kormányzási trendek 

(government) hogyan hat ki az érdekegyeztetésre, területi hatása a regionális kohéziós 

politika, egyúttal a governance kormányzás végét jelentheti-e. 

 A tanulmány elősegítheti az építőanyag-gyártók és kivitelező vállalkozások, 

munkavállalók és kormányzati szereplők párbeszédét, a gazdasági szereplők 

versenyképességének javítását, az építőipar szociális partnereinek együttműködését 
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A tanulmány szerzői: 

 Formanek László építész, épületenergetikai szakmérnök, a holisztikus 

épülettervezés, a környezeti kihívásokra adandó építészeti válaszok kutatásával 

foglalkozik. 

 Dr. Laki Ildikó, szociológus, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Szociológiai Intézetének  tudományos munkatársa. Szakterülete az urbanizáció területi 

társadalmi aspektusainak vizsgálata 

 Szabó Tamás közigazgatási szakértő, főiskolai oktató. Munkáiban modern városi 

közszolgáltatásokkal, a magyarországi önkormányzatiság történetével a települési 

kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozik. 

 Széman György szociológus, politológus, az épületenergetikával, mint 

közpolitikai programot vizsgálja. Szociológusként e programok területi-társadalmi 

hatásait elemzi. 

 Vasali Zoltán történész, politológus, teológus, főiskolai adjunktus. 

Szakterületéhez tartozik többek között az Európai Unió környezetvédelmi politikája, az 

integrációs elméletek hatása a szakpolitikák működésére, illetve a nem-kormányzati 

szervezetek politikai döntéseket befolyásoló képességei.  
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I. Környezetpolitika és életmód-változás a fenntarthatóság vonatkozásában1 

Formanek László 

 

1. A klímaváltozás okai és következményei 

 

Az emberiségnek, egy olyan globális ellenféllel kell farkasszemet néznie, aminek hatása 

pusztítóbb a terrorizmusnál. Már több ezer emberéletet követelt eddig is és ez nem más, mint 

az éghajlatváltozás. Az éghajlatváltozás következményei egy olyan korszakba vezettek 

minket, ahol gyakoriak a konfliktusok és a háborúk, az állat-és növényfajok kihalásának 

mértéke eddig nem tapasztalt, katasztrofális méreteket ölt. A klímaváltozás biztonsági 

kockázatokkal jár, hiszen a földi populáció egyre emelkedő létszáma, a Föld eltartó 

képességének csökkenése a társadalmi konfliktusok melegágyai is egyben. Várható, hogy 

egész régiókat és országokat fognak elönteni a tengerek, ellepik a terjedő sivatagok a gyorsan 

melegedő világban. Rossz hír az is, hogy az emberiségnek csak egy, talán kétgenerációnyi 

ideje van, hogy megmentse magát.  Mindenki észreveszi, hogy az időjárás változik, kezdve 

olyan apró jelekből, hogy nem a megszokott időben borulnak virágba a növények, a 

szokatlanul sok a hó, az erősödő széljárásokig. Ezek ismeretében erősödik az emberben a 

félelemérzet.  

 A történelmi korokban az éghajlatváltozást kizárólag természeti jelenségek okozták, ami 

mára megváltozott. „Az éghajlatváltozás, két különböző, véges időszak éghajlata közötti 

különbség, ha az statisztikailag szignifikáns, és nem azonos az éghajlati ingadozásokkal. Az 

éghajlati ingadozás az előbbi időszakoknál rövidebb időszakok (évek, évcsoportok) közötti 

eltérések. Meg kell még említeni, az éghajlat fluktuációját, változékonyságát, ami az éghajlati 

anomália, ami azt jelenti, hogy egyes hónapok, évszakok eltérése az aktuális véges időszak 

átlagától.” (2.) A világ tudósai között csak abban van még nézeteltérés van az, hogy természeti 

jelenségről vagy az emberi tevékenység hatásának következményeiről van-e szó. Azon lehet 

vitatkozni, hogy az emberi vagy a természeti tevékenység károsító hatása nagyobb. De ha azt 

állapítanánk meg, hogy a természet a „főbűnős” akkor is tenni kell valamit. A természetet 

megváltozatni nem lehet, de az emberi tevékenység pusztítását mérsékelni lehet. Ez a kétes 

értékű eredmény; a károsanyag kibocsátás, a környezetterhelés, továbbá mindazok, amelyek 

tovább súlyosbítják a helyzetet. 

 

                                                           
1
 Formanek László –Budpaesti Műszaki Egyetem –Budapest,  2013 
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A globális felmelegedés elleni harcban, a „sötét oldal lovagját” már régen azonosították. 

A ’60-as években ismerték fel először, hogy az időjárás változik, ezért a klímaváltozás, 

és ennek fő okozójának tartott CO2 gázkibocsátás elleni küzdelem már akkor kezdetét 

vette, és ekkor kezdett kibontakozni a társadalmi vita az emberi tevékenységnek a 

környezetre és természetre gyakorolt hatásáról. Amíg a világ tudósai az időjárás 

változása és az energiaforrások kimerülésének elméleti kérdéseivel küzdenek, az első 

sokkoló felismerés, amivel szembesülni kellet, az a tény volt, hogy a 20-ik század álma, 

a kimeríthetetlen és olcsó energiaforrásról, csak álom maradt. A kijózanító esemény, az 

1970-es évek közepén kialakult energiaválság volt. Ez hidegzuhanyként hatott, az 

emberiségre, mert tudatára ébredt, hogy mennyire sebezhetőek, és, hogy két 

„ellenséggel” áll szemben; a fosszilis energiahordozóktól való függőséggel valamint az 

idővel. Az élet iróniája, hogy a gazdag államok lettek a legsebezhetőbbek. 

Ennek a felismerésnek köszönhetően, ezekben az országokban elkezdtek megoldásokat 

keresni arra, hogy a környezetszennyezésből, a természeti erőforrások csökkenéséből és 

a népességnövekedés, illetve a nagyobb fogyasztási igények által fokozódó nyersanyag- 

és energiafelhasználásból eredő problémákat megoldják. De a fejlődő országok ettől 

elzárkóztak, ők a gyors és olcsó technológiák bevezetése, valamint a fejlett 

országokéhoz hasonló életkörülmények kialakítását tartották szem előtt, ami jelentős 

mértékben hozzájárult a környezetvédelmi problémák fokozódott kialakulásához.  

  A sebezhetőség által diktált önvédelmi reflex eredményeként tevőlegesen is 

elkezdődtek folyamatok, amelyek a klímaváltozás kiváltó okainak csökkentését tűzte ki 

célul.  A veszélyek egyike az épületek fenntartásában jelennek meg a mindennapok 

szintjén: unalomig ismételt tény, hogy az épületek a CO2 kibocsátás 40%-ért felelősek, 

így a klímaváltozás első számú ágensei. Különösen kitett helyzetben vannak a sűrűn 

lakott, városi környezetben meglévő épületekben lakók, tevékenykedő emberek. Egyes, 

hosszan tartó hatások itt intenzívebben hatnak, mint más területeken. Tudomásul kell 

venni, hogy az elmúlt másfél évszázadban, a városépítés egyáltalán nem foglakozott a 

olyan témákkal, hogy épületenergetika, fenntarthatóság, környezeti deficit. Ennek 

eredménye a rossz energetikai teljesítményű épület állomány, a természetes 

légmozgásokat akadályozó településszereztek, a zöld- és vízgyűjtő felületek hiánya 

valamint a hatalmas hőtároló tömeg. Más választás nincs, a meglévő, néha nehezen 

elviselhető állapotot kell lakhatóvá tenni. Ezt, csak holisztikus szemléletű 

megközelítéssel szabad megtenni, mert rész megoldások választása esetén, számottevő 

javulás nem érhető el, csak a megoldás tolódik ki időben és térben. A részmegoldások a 
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jelenség súlyosbodását is eredményezi, szigetszerűen javít valamelyest a helyzeten, 

rontva minden máson. A műszaki és fenntarthatósági szempontokon túl van, az emberi 

tényező. Ezért bármilyen megoldási lehetőség mindenek előtt az emberi viselkedés 

figyelembevételével kell elkezdődjön. Ha hosszú távon eredményes beavatkozásokat 

akarunk megvalósítani, az épületekkel szembeni elvárásokat kell elsőként újragondolni. 

Majd a kognitív viselkedésre való ösztönzés kell legyen a következő feladat, és csak 

utána a környezettudatos műszaki, és gazdaságossági szempontok elemzése. Ez most 

azért nincs így, mert a viselkedési mód, a társadalmi - kulturális közeg kötöttségeiből 

kitörni ha nem is lehetetlen, de sokkal hosszabb idő, mint egy épületet leszigetelni, vagy 

még két újabb klímát beépíteni. Az épületenergetikával évtizedek óta foglakoznak, de a 

figyelem középpontjában csak a közelmúltba került. Mindez összefüggésben van a 

klímaváltozás okozta időjárási hatások erősödésével. A klímaváltozás, mint jelenség 

több rétű és összetett, ugyanúgy, mint hatása a Föld lakóira. Ezen belül - adottságai miatt 

- a városokat érő hatások intenzívebben jelentkeznek. Szaktanulmányomban 

megpróbálom körbejárni a klímaváltozás jelenségét, kiemelten a városias környezetben 

bekövetkező eseményeket. Részletesebben foglalkozom a meglévő épületállomány 

adaptációs képességét befolyásoló tényezőkkel, holisztikus szemlélettel. Az épület 

önmagában nem problémaforrás klímavédelmi szempontból, amennyiben nem 

használják. Ha lakott, üzemelő épületről beszélünk, akkor azok adaptációs készségének 

vizsgálati rendszere átfogó szemléletet igényel. Számos „zavaró” tényezővel kell 

számolni, mint az épület funkciója, a klíma, humánbiológia, társadalom, kulturális, 

gazdaság, hulladékgazdálkodás és sok más. Mindezek a tényezők egyenként tovább 

boncolhatóak, mert számtalan érzékeny alrendszerekből állnak. Az emberiségnek, egy 

olyan globális ellenféllel kell farkasszemet néznie, aminek hatása pusztítóbb a 

terrorizmusnál. Már több ezer emberéletet követelt eddig is és ez nem más, mint az 

éghajlatváltozás. Az éghajlatváltozás eredményei egy olyan korszakba vezettek minket, 

ahol gyakoriak a konfliktusok és a háborúk, a fajok kihalásának mértéke eddig nem 

tapasztalt, katasztrofális méreteket ölt. Várható, hogy egész régiókat és országokat 

fognak elönteni a tengerek, ellepik a terjedő sivatagok a gyorsan melegedő világban. 

Rossz hír az is, hogy az emberiségnek csak egy, talán kétgenerációnyi ideje van, hogy 

megmentse magát. 

Mindenki észreveszi, hogy az időjárás változik, kezdve olyan apró jelekből, hogy nem a 

megszokott időben borulnak virágba a növények, a szokatlanul sok a hó, az erősödő 
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széljárásokig. Ezek ismeretében erősödik az emberben a félelemérzet. Ezért felteszünk 

magunknak olyan kérdéseket, amelyek pár évvel ezelőtt elképzelhetnek voltak: 

� Mit fogok tenni, amikor hosszú ideig áramszünet/ek lesznek? 

� A házamat elviheti az ár? 

� Vajon annyira meleg lesz a házamban az idén nyáron, hogy nem lehet benne 

megmaradni? 

� Meddig tudom elviselni, mesterséges hűtés nélkül? 

� Egyáltalán túléljük? 

Tanulmányom kissé patetikusra sikerült felütése, Sue Roaf és munkatársa „Alkalmassá tenni a 

az épületeket és a városokat az éghajlatváltozás következményeinek(15.). A 21 század 

túlélésének kézikönyve.” bevezetőjében olvasható.  

A történelmi korokban az éghajlatváltozást kizárólag természeti jelenségek okozták, ami 

mára megváltozott. „Az éghajlatváltozás, két különböző, véges időszak éghajlata közötti 

különbség, ha az statisztikailag szignifikáns, és nem azonos az éghajlati ingadozásokkal. Az 

éghajlati ingadozás az előbbi időszakoknál rövidebb időszakok (évek, évcsoportok) közötti 

eltérések. Meg kell még említeni, az éghajlat fluktuációját, változékonyságát, ami az éghajlati 

anomália, ami azt jelenti, hogy egyes hónapok, évszakok eltérése az aktuális véges időszak 

átlagától.”(2.) A világ tudósainak többsége egyetért abban, hogy a globális felmelegedéssel 

kapcsolatba hozható jelenségcsoportok az éghajlat megváltozására utal. Amiben még 

nézeteltérés van az, hogy természeti jelenségről vagy az emberi tevékenység hatásának 

következményeiről van-e szó: (2.) 

� A többség szerint mindkét tényező egymást felerősítve, együttesen érvény sül, igaz 

vitatott, hogy van-e összefüggés az üvegházhatású gázok légkörben előforduló 

mennyiségének növekedése és a felmelegedés között 

� A tudósok más csoportjai a felmelegedést természetes folyamatnak (a XX. században 

felerősödött naptevékenységnek) tulajdonítják. Az Északi és Déli sarkon, nagy 

mélységből vett jégminták elemzése után megállapították, hogy a légkör széndioxid 

tartalma jelentős változásokat mutatott az ipari korszak előtt is. „Megállapítást nyert, 

hogy az atmoszférában tapasztalt, akár jelentős széndioxid tartalom sohasem okozta a 

Föld éghajlatának felmelegedését, éppen ellenkezőleg, ilyen koncentráció mindig a 

hőmérséklet-emelkedés következménye volt….” nyilatkozta a RIA Novosztyi 

hírügynökségnek 2006 februárjában Kabibullo Abdusszamatov, az Orosz 

Tudományos Akadémia pulkovói Obszervatóriuma Űrkutatási Laboratóriumának 
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vezetője. A légköri széndioxid-koncentráció mértéke összefügg az óceán felszínének 

hőmérsékletnövekedésével, amelyet a növekvő intenzitású napsugárzás okoz. A 

klímakutatóknak az óceánok felső rétegeinek kezdődő lehűlése meglepetést okozott, 

mert azt bizonyítja, hogy a Föld már elérte a globális hőmérsékleti maximumot és a 

felmelegedést jelentős lehűlés fogja követni. Miskolczi Ferenc, 2007-ben, a NASA 

Sugárzási Kutatóközpont munkatársa, sokévi kutatási eredményeit publikálva 

bizonyította, hogy a CO2 kibocsátás és az üveghatás között nincs szoros kapcsolat. Az 

emberi kibocsátásokat a Föld légköre néhány év alatt kiegyenlítette.  

Bármelyik vélemény is bizonyul helytállónak a tény az, hogy az időjárás megváltozott 

és tenni kell valamit. A globális felmelegedés elleni harcban, a „sötét oldal lovagját” 

már régen azonosították. A ’60-as években ismerték fel először, hogy az időjárás 

változik, ezért a klímaváltozás, és ennek fő okozójának tartott CO2 gázkibocsátás elleni 

küzdelem már akkor kezdetét vette, és ekkor kezdett kibontakozni a társadalmi vita az 

emberi tevékenységnek a környezetre és természetre gyakorolt hatásáról. Amíg a világ 

tudósai az időjárás változása és az energiaforrások kimerülésének elméleti kérdéseivel 

küzdenek, az első sokkoló felismerés, amivel szembesülni kellet, az a tény volt, hogy a 

20-ik század álma, a kimeríthetetlen és olcsó energiaforrásról, csak álom maradt. A 

kijózanító esemény, az 1970-es évek közepén kialakult energiaválság volt. Ez 

hidegzuhanyként hatott, az emberiségre, mert tudatára ébredt, hogy mennyire 

sebezhetőek, és, hogy két „ellenséggel” áll szemben; a fosszilis energiahordozóktól való 

függőséggel valamint az idővel. Az élet iróniája, hogy a gazdag államok lettek a leg 

sebezhetőek.Ennek a felismerésnek köszönhetően, ezekben az országokban elkezdtek 

megoldásokat keresni arra, hogy a környezetszennyezésből, a természeti erőforrások 

csökkenéséből és a népességnövekedés, illetve a nagyobb fogyasztási igények által 

fokozódó nyersanyag- és energiafelhasználásból eredő problémákat megoldják. De a 

fejlődő országok ettől elzárkóztak, ők a gyors és olcsó technológiák bevezetése, 

valamint a fejlett országokéhoz hasonló életkörülmények kialakítását tartották szem 

előtt, ami jelentős mértékben hozzájárult a környezetvédelmi problémák fokozódott 

kialakulásához.  

Az első világméretű program kidolgozására 1972-ben került sor Stockholmban, az 

ENSZ környezeti világkonferenciáján, ahol létrehozták az ENSZ Környezeti Programját 

(UNEP). A Stockholmi Nyilatkozatban a résztvevők kötelezettséget vállaltak, hogy 

megóvják és jobbá teszik az ember környezetét a mai és a jövő nemzedékek számára. A 

konferencia eredménye volt az is, hogy a fejlett és fejlődő országok között a környezet 
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védelmi és a gazdaságfejlesztési kérdések annak ellenére, hogy különböznek, 

áthidalhatóak az ökológiailag "egészséges", a fenntartható fejlődés érdekében.  

Az elkövetkező két évtizedben sok konferenciát rendezetek élelmezés, népesség 

növekedés, településfejlesztés, egészségügy, élelmezés, valamint az energiaforrások 

kérdésében. 

Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban megrendezett Környezet és Fejlődés 

Világkonferenciája előkészítésekor a „Közös Jövőnk” jelentés (Brunthal Bizottság, 

1984) megállapításait vették alapul. A rioi konferencián a fenntartható fejlődésre 

vonatkozó fontos dokumentumokat fogadtak el, úgy mint a "Feladatok a XXI. századra" 

(Agenda 21) dokumentumot, mely a fenntartható fejlődés átfogó programja, valamint a 

fenntarthatóság elveit tartalmazó „Rioi Nyilatkozatot”. Az Agenda 21 egyik fontos 

gondolata: „Folyamatos szociális és mentális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai 

eltartó és hulladékeltakarító képességet meghaladó módon fejlődne a gazdaság”, azaz 

növekedés helyett fejlődés, mennyiség helyett minőség kerüljön előtérbe. 

 Az 1992-ben, Rio de Janeiróba,  tartott Környezet és Fejlődés Világkonferencia 

után, több egyeztetés folyt, hogy miképp kerüljenek megállapításra a kibocsátási 

értékek, és a kibocsátások hatását miképp mérjék. 1997-ben, Japánban, Kyotóban 150 

állam elfogadta a a példa nélküli egyezményt0, elkötelezetté tette az iparilag fejlett 

országoknak, hogy jogi hátteret teremtsenek hat, üvegházhatást keltő, gáz kibocsátás 

csökkentése érdekében. Ezek:széndioxid, metán, nitrogénosxid, hidroflocarbon, 

perfluorcarbon, kén hexafluorid 

 A Kyotói Egyezményt aláíró országok más-más mértékben vállalták csökkenteni 

az üvegházhatású gázok kibocsátását a 2008-2012-es időszakra. Az Egyesült Államok 

7%-os csökkentést, Japán 6%-ot, míg az Európai Unió tagállamai 8%-os csökkentést 

vállaltak. 

 A Világkonferencia üzenete az volt, hogy a szükséges eredmények elérésére nem 

kevesebbre van szükség, mint a hozzáállásunk és viselkedésmódunk megváltoztatására. 

Ez a megállapítás helytálló lesz a későbbiekben is, amikor az alkalmazkodás 

lehetőségeiről lesz szó. Az üzenet rámutat, hogy mennyire komplex az a probléma, 

amivel szembesültünk. A „nagy túlélési terv” fényében a kormányok felismerték annak 

szükségességét, hogy új irányt kell adniuk a nemzetközi és hazai programoknak és 

intézkedéseknek. Ere azért van szükség, hogy az összes gazdasági döntések esetén 

(egyszer talán) figyelembe tudják venni azok környezetre gyakorolt hatását. A 
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Világkonferencián 27 világszerte alkalmazható fenntarthatósági alapelvet tettek közre, 

ezek közül a legfontosabbak: 

� a gyártás, termelés területén alkalmazható módszerek korszerűsítése – különös 

tekintettel a gyártásoknál használt mérgező komponensekre, úgy, mint az ólom az 

üzemanyagba, a vizek mérgezése, amik hatással vannak az üvegházhatású gázok 

kibocsátására 

� megújuló energiaforrások elterjesztése – a fosszilis energiahordozók helyettesítése, 

amelyek összefüggésbe hozhatóak az időjárás változással 

� a közösségi közlekedés előtérbe helyezése – mindenekelőtt a gépkocsik által okozott 

káros kibocsátás csökkentése a cél 

� a növekvő vízhiány mérséklése, amit a melegedő légkör és a növekvő lakosság miatt 

alakul ki 

  A 2003-as COP9 találkozón, a szakemberek véleménye az volt, hogy a Kiotói 

Egyezmény célja - a fejlett világ az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, az 1990-es 

év szintjéhez képest 5% - al csökkentse 2010-re - nem valósult meg.  John Reilly, az 

MIT's Joint Program on the Science and Policy of Global Change társigazgatója, a 

Guardian című napilapban(14.) megjelent cikkében, azt nyilatkozta, hogy „Minnél inkább 

beszélünk arról, hogy szükséges ellenőrizni a gázok kibocsátásának mértékét, annál 

inkább nő a kibocsátás mértéke”. Ugyanebben a cikkben több meglepő megállapítást tett 

Reilly úr. Többek között azt nyilatkozta, hogy 564 millió tonnával több széndioxid került 

a légkörben, mint 2009-ben, ez 6% - os növekedést jelent, nem csökkenést – a többlet 

mennyiségért – az amúgy is legszennyezőbb - három ország, Kína, az Egyesült Államok 

vagy India tehető felelőssé. India és Kína sok szenet használ. A szén elégetésével kerül a 

legtöbb széndioxid a levegőbe, ennek mértéke közel 8% - al nőtt 2010-ben. De Realy úr és 

Andrew Weawer, kanadai Viktória Egyetem klímakutatója szerint azért egy jó irányú 

elmozdulás is felfedezhető, a kibocsátási adatok elemzése után. A Kyotói egyezményt 

ratifikáló országok, a bázisévhez képest 8% - os káros gáz kibocsátás csökkenést értek el 

(az Egyesült Államok nem ratifikálta az egyezményt). Míg 1990-ben, a fejlett országok az 

üvegházhatást okozó gázok 60% - ért voltak felelősek, most kevesebb, mint 50% írható a 

számlájukra.  
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 1. ábra Az üvegházhatás 1. 

forrás: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/4881 

 

 

 

2. ábra Az üvegházhatás 2. 

forrás: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/6507 

 

 

 

A CO2 kibocsátás mérése 1950-ben kezdődött, azóta vannak folyamatos, hiteles, adatok. (15.) 

Az adatok a Hawaii-szigeteken, 3.500 méteres magasságban, sűrűn lakott településektől távol 

működő Mauna Loa Obszervatóriumból származnak, amelynek méréseit világszerte 

hitelesnek fogadják el a kutatók. Ez a hely az egyik legalkalmasabb a zavartalan légkör 

mérésére, mert a növényzet, az emberi tevékenység és vulkánok hatása kizárható az adatok 

rögzítésekor. A kedvező elhelyezkedés, a folyamatos ellenőrzés, és a gondos és körültekintő 

adatkezelés miatt az innen származó mérési eredményeket tekintik irányadónak a CO2 

koncentráció alakulásának az atmoszférába, a troposzféra középső rétegeiben. Az itteni 

mérések, a koncentráció átlagos éves 18%-os emelkedését mutatják. A száraz levegő, 

szennyező anyag tartalma 1959-ben 315,95 ppmv értékű volt, 2002-re 372,95 ppmv értékűre 
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nőtt. Míg az elmúlt ötven év nagy részében átlagosan évi 1 ppmv-vel nőtt a légköri szén-

dioxid koncentrációja, addig az utóbbi másfél évtizedben ez évi 1,6-1,8 ppmv-re emelkedett, 

sőt a 2 ppmv feletti értékek sem ritkák. A legnagyobb változás 1997-98 között volt, amikor 

egy év alatt 2,87 ppmv mértékű volt az ugrás.(15.) A mostani adatokat úgy kell értékelni, hogy 

1750-es évekre a becsült érték 280 ppmv körüli lehetett, ez több mint 35%-os növekedést 

jelent. Ráadásul a Nemzetközi Klímaváltozási Munkacsoport (International Climate Change 

Taskforce) szerint, mivel ez az érték már vészesen megközelíti a kritikus 400 ppmv-t, 

amelynek esetleges elérése után visszafordíthatatlan éghajlati változások indulhatnak be. 

Márpedig a jelenlegi kibocsátási tendenciát tekintve ez akár már 2015-ben bekövetkezhet. 

Mostanra, egyre kevesebb szakértő osztja azt a nézetet, hogy mindez pusztán természetes 

folyamatok (vulkáni tevékenység, kiterjedt erdőtüzek stb.) hatása lenne. (12.) 

 

3. ábra. 

A Mauna Loa-i mérések eredményei 1958-2002 között 

Forrás: Climate Monitoring and Diagnostis Laboratory of the US National Oceanic and 

Atmospheric Administration, Manua Loa, Hawaii 

 

4. ábra 

A Mauna Loa-i mérések eredményei 2008-2011 között és előrejelzés 2012 és2013 évekre 
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Forrás: Climate Monitoring and Diagnostis Laboratory of the US National Oceanic and 

Atmospheric Administration, Manua Loa, Hawaii 

(A piros vonal a havi értékeket mutatja. A fekete vonal ugyanezeket az értékeket, időszakosan átlagolva) 

A világ most melegebb, mint bármikor az elmúlt 2000 évben. Több tanulmány, amelyben 

rekonstruálták az elmúlt 200 év időjárását, rámutattak, hogy a vizsgált időszakban a 

mostani időszak a legmelegebb, valamint arra is, hogy 1980-tól kezdődően ez a tendencia 

megerősödött.  A klímaváltozás okozta hatások egyike, a hőmérséklet megemelkedése. A 

World Meteorological Organization, 2012. március 23-án közzétett éves jelentésében 

megállapította, hogy a 2011-es év volt a 11-ik legmelegebb év 1850 óta (ettől az évtől 

állnak rendelkezésre hőmérsékleti adatok). A globális átlag hőmérséklet, 2011-ben, az 

1961-1990-es évek, 14°C átlag hőmérsékletéhez képest, 0.40° C volt magasabb. Ezen 

felül sok csapadék esett, több kontinensen, eddig nem tapasztalt gyakoriságú és méretű 

árvizeket okozva. Az Egyesült Államokban a valaha volt, legerősebb tornádók dúltak.  A 

sarkkörökön a jégpáncél, soha nem látott méretűre zsugorodott. A sajtóközlemény, 

megemlíti, hogy a Meteorológia Világnapján, 2011. március 23-án, közzétett időszakos 

jelentés szerint a 2001-2010-es években világszerte felgyorsult a felmelegedés.   

 

 

 

5.ábra 

Időjárási események változása 2001-2010 között 1 

forrás: World Meteorological Organization 

A hőmérséklet emelkedés okán, meg kell említeni 2003-as év nyarát. Ekkor Európa több 

területein a hőmérséklet a megszokott átlaghőmérsékletnél 5°C fokkal magasabb volt és 

megközelítette 40°C fokos hőmérsékletet.  A hőhullám miatt Franciaországban, 

Olaszországban, Hollandiában, Portugáliában, az Egyesült Királyságba és Spanyolországba 

több mint 30.000 ezren veszették életüket 
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6.ábra 

Időjárási események változása 2001-2010 között 2 

forrás: World Meteorological Organization 

 

A hő hatását mindenki közvetlenül érzékeli. A hőkomfort fogalmi megfogalmazása, annak 

elfogadhatónak tartott mértékei országonként, régionként változik. A forró nyarak már eddig 

is sok gondot okoztak, leginkább a sűrűn beépített városi környezetbe. A városi környezetben 

kialakuló magas hőmérsékletű jelenséget „hőszigetnek” nevezzük (nem sokkal később 

részletesebben kitérek erre a jelenségre). Nappal az épületeken belüli hőmérséklet 

meghaladhatja a 30°C fokot Ennek oka lehet a nem megfelelő épületszerkezet, a rosszul 

megvalósított, vagy teljesen hiányzó árnyékolás, a természetes szellőzés hiánya valamint a 

hiányzó vagy alulméretezett hűtés. A hőkomfort hiánya a mindennapi tevékenységeket 

valamint az éjszakai pihenést is hátrányosan befolyásolja. A melegebb időjárású teleknek 

pozitív hatással lehet az épületekre, ami a fűtési számla csökkenésében nyilvánul meg. De a 

meleg nyár, komoly kihívást jelent abban, hogy kellemes belső hőmérsékletet tudjunk 

biztosítani. A klímaváltozás okozta hatások közül, a forró nyarak lesznek a legnagyobb 

hatással az épületekre, ezek tervezésére, üzemeltetésére. Azt, hogy ki milyen hőmérsékletet 

vél elfogadhatónak, személyenként változó, de úgy látszik, hogy a melegedő klímában a 

magas hőmérsékletre a tűrőképességünk is nő. Általánosan elfogadott, hogy a kellemes belső 

hőmérséklet 24°C±2°C. A CIBSE és az Arup által végzett kutatásában (11.) két hőmérsékleti 

küszöböt határoztak meg, ami már diszkomfort érzést okoz. Ezek a küszöb értékek a 25°C 

„meleg” és a 28°C „forró”. A „meleg” 25°C a hálószobákban jelenti a küszöb értéket, míg 

más helyiségekbe a 28°C. Egy épületről azt mondták, hogy túl meleg, ha a belső hőmérséklet 

már akár 1%-ai is meghaladta a küszöbhőmérsékletet.  Ugyanebben a tanulmányban 

Jelmagyarázat: 

- Floods - Árvíz 

- Drought - Szárazság 

- Heat wawe – Erős hullámzás 

- Havy rain – Erős esőzés 

- Severe storm – Erős vihar 

- Flash flood -  Gyors áradás 

- Cold wawe – Hideghullám 

- Fire – Tűz 

- Tropical cyclon – Trópusi ciklon (forgószél) 
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olvasható, hogy az egészségre veszélyes hőmérséklet a 35°C, mert a szervezet nem tudja 

fenntartani a 37,5 °C testhőmérsékletet. A hő, a hőmérséklet növekedése, az egészségre tett 

hatásra egy 2003-ban, a World Health Organization által közzétett tanulmány szerint minden 

évben kb. 160.000 ember halálát okozza közvetetten a globális felmelegedés. A felmelegedés 

következményei között meg kell említeni a növekedő számú maláriás megbetegedéseket és az 

éhínségben szenvedők számának növekedését (2020-ra az érintettek számának 

megkétszereződésére számítanak). A globális felmelegedés miatt számolni kell az állatok és 

rovarok által terjesztett betegségek elterjedésével, a meleg és száraz időjárás terjedésével, az 

egészséges víz hiányának növekedésével. A légszennyeződés már most is gondot okoz sok 

nagyvárosban. Szakértők rámutattak arra, hogy a légszennyeződés összefüggésbe hozható a 

halálos kimenetelű szívinfarktusok számának növekedésével. A kedvezőtlen időjárásai 

viszonyokon túl, a légszennyeződés növekedésének okai többek között, a Dél- Kelet Ázsiában 

növekvő ipari légszennyezés, a növekedős számú bozót- és erdőtüzek, a növekedő energia 

felhasználás (pld. az Egyesül Államok energia felhasználás növekedésének több mint fele az 

épületek üzemelésére szükséges), a drasztikusan növekedő légi szállítás (Az Egyesült 

Királyságban a repülőterek okozta szennyeződést teszik felelőssé 24.000 ember haláláért 

évente). (15.) 

 

2. Városklíma, városi hősziget  

 

A városokban, a legmarkánsabb egy éven belül a hőmérséklet különbség, tél és nyár között.  

A települések közül a városokat mikroklímája tér el a legjobban az azt körülvevő 

környezetétől. Többek között, azért kell külön foglakozni a városi környezettel, mert a 

városban élő emberek száma jóval meghaladja a kisebb településeken lakók számát. 

Különösen igaz ez a világ fejlett területeire, így Európára, Észak-Amerikára és Ausztráliára. 

1800-ban a Föld teljes lakosságának mindössze 2,4 %-a, 1900-ban 13,6 %-a volt városlakó.  

A múlt század közepétől felgyorsult az urbanizációs folyamat és 1950-ben bolygónk teljes 

populációjának 29,2%-a, 1985-ben 41 %-a, és 2000-ben 46,6 %-a élt városokban. Hazánkban 

ez az arány jelenleg több mint 2/3. (1.)A kialakult különböző méretű városok jelentősen 

módosítják az adott településen belüli (és szomszédos) környezeti hatásokat, amely hatással 

vannak az ott élő emberekre és magára a környezetre is. Ezt a komplex környezetmódosító 

hatást nevezik városklímának.(1.) A városklíma legjellemzőbb vonása, a városok felett 

kialakuló hőmérsékleti többlet megjelenése. Ezt a jelenséget városi hőszigetnek (urban heat 
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island, UHI) nevezik. Ennek nemcsak humán és bioklimatológiai oldala van (pl. hőstressz, 

komfortérzet, orvosmeteorológiai problémák, hőmérséklettel kapcsolatos, kémiai reakciók 

által generált szennyeződések stb.), hanem gazdasági vetülete is.(1.) Télen a magasabb 

hőmérsékletek miatt kevesebb energia is elegendő a lakások fűtéséhez, nyáron viszont a 

környezeténél jóval melegebb városi területek légkondicionálása fogyaszt egyre több energiát.  

A hősziget hatásának megéretésre, hatásának ellensúlyozása miatt ismerni kell az éghajlati 

jelenségek térbeli eloszlását.(1.) A városokban (főleg a nagyobbakban) a mikroklímákat 

mozaikstruktúra jellemzi. Az utcák, terek, parkok és udvarok mind sajátos éghajlattal 

rendelkeznek, amelyekben azonban közös vonások is vannak. A különböző klímák térbeli 

szerkezetét, egymásra épülését a 7. ábra mutatja be egy szemléletes metszetben.(1.) 

 

 

 

 

7.ábra 

Az éghajlati jelenségek térbeli dimenziói; forrás (1.) 

Z = zonális (makro) klíma, R = regionális (mezo) klíma, L = lokális klíma, T = topoklíma, 

M = mikroklíma 

 A városi klímát befolyásoló tényezők (1.): 

� A város területén, a természetes állapotú (nem beépített és nem burkolt) felületet, 

felváltja egy tagolt, mesterséges, nagy érdességű (a szabad szélmozgást 

akadályozó), gyenge vízáteresztő képességű felszínnel rendelkező új 

térformálás, melynek magassága az utcák síkjától az épületek tetejéig tart. 

� Az építményekben alkalmazott (építő) anyagok fizikai tulajdonságai is alapvetően 

különböznek a városon kívüli természetben fellelhető felszín tulajdonságaitól. 

Kisebb hőkapacitással és albedóval, jobb hővezetési tulajdonságokkal 
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rendelkeznek az új szerkezetek, ezért alakult ki a természetes helyett egy új, 

sugárzó felület a városi tetőszinten. 

Az albedót legtöbbször a látható hullámhossztartományban vizsgáljuk, azaz a tárgyra érkező 

látható fény mennyiségének a tárgy által visszavert (százalékos) arányát értjük rajta. A 100% 

albedójú test a rá eső fényt teljes egészében visszaveri, a 0%-os albedójú pedig minden fényt 

elnyelő, abszolút fekete test. 

Néhány jellemző érték: 

- a Föld átlagos albedója: 39%  

- friss hó felszín: 80 – 90%  

- füves terület: 20 – 30%  

- erdő: 5 – 10% 

� Az emberi tevékenység során termelt és kibocsátott hő is mind jelentősebb 

szerepet játszik. 

� Antropogén folyamatok (közlekedés, ipari termelés, fűtés, stb.) eredményeként 

a várost ellepi a keletkezett gázok, a vízgőz, füst, korom és egyéb szilárd 

szennyezőanyagok (aeroszol) 

A városklíma kialakulását és fennmaradását nagymértékben segítik a települések felett 

különböző magasságban megjelenő levegőrétegek (1.): 

� Légköri határréteg – a talaj felett elhelyezkedő mintegy 600–1000 m vastagságú 

légrész, a  legalsó mintegy 100 m magas övezetet talaj közeli határrétegnek 

nevezzük. 

� Városi határréteg (UBL) – települések felett kialakuló, mezoskálájú réteg, 

melynek vastagsága függ a beépített területek érdességétől. A réteg alapja a 

városi tetőszint réteggel esik egybe. 

� Városi tetőszint réteg (UCL) – a városok épületeinek tetőszintjén kialakult vékony 

réteg, amit úgy kell elképzelni mint a települések sugárzási felülete 

A 8. ábrán látható, hogy a városi határréteg beburkolja a települést, és magassága 

meghaladja a vidéki határréteg (RBL) magasságát. (1.) Abban az esetben, ha az uralkodó szél 

gyenge, vagy mérsékelt erősségű, a városi határréteg deformálódik és a széllel ellentétes 

irányban, hosszan elnyúlik a város környezete fölé, mint egy „füstfáklya”. 

 

 



 

 20

 

 

 

8. ábra. 

A városi légkör szerkezete; forrás (1.) 

 

A városi éghajlat szempontjából két nagy csoportba sorolhatjuk a légkörben levő anyagokat 
(1.): 

� Aeroszol részecskék – Gáznemű közegben (levegő) finoman diszpergált (szétoszlott) 

szilárd, vagy cseppfolyós részecskék együttes rendszere ( mérettartománya 10-3 µm – 

20 µm). Egyes aeroszolok gátolják a rövidhullámú besugárzást, így hűtenek (pl. 

szulfátok), mások, pedig elnyelve azt, melegítik a közeget (pl. korom). Mindegyik 

típusa csökkenti a látástávolságot.  

� Gázok – A mi szempontunkból a legfontosabbak a különböző fosszilis tüzelőanyagok 

elégetésekor keletkező gázok. Ezek közé tartozik a kén-dioxid (SO2), szén-dioxid 

(CO2), szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx). A különböző kémiai reakciók 

által keletkező gázok is fontos szerepet játszanak a városi légkör szennyezésében. Ide 

sorolhatóak a nitrogén-oxidok (NOx), az ózon (O3), a salétromsav (HNO3), a kén-

dioxid (SO2), a kénsav (H2SO4) és a peroxi-acetil-nitrát (PAN) stb. Meg kell említeni, 

hogy fontos szerepet játszanak a troposzferikus ózon és a fotokémiai szmog 

kialakulásában  

A meteorológiai elemek közül jelentősen befolyásolja az említett eloszlást a szél.  A talaj 

közelében a városi levegő rendkívül dús lesz szennyezőanyagokban, ugyanakkor alig 

tapasztalunk légmozgást ebben a rétegben. Ennek hatására kialakul az ún. szennyező kupola, 

mely azonban már kis szélsebesség hatására is el tud mozdulni és ekkor már a korábban 

említett „füstfáklya” formát veszi fel, ahogyan az a 9. ábrán látható.(1. 

A tanulmány témája szempontjából a levegő minőségének figyelembevétele, hozzátartozik 

az átfogó szemléletű tervezéshez (ld. oktatási intézmények belsőtér levegőminősége). A 

városok feletti levegő összetételében a legfontosabb változást a különböző szennyezőanyagok 
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megjelenése és feldúsulása jelenti. Ez nem elhanyagolható akkor sem, amikor 

környezettudatos tervezési szempontok szerint a passzív „rendszereket” akarjuk előtérbe 

helye 

 

 

 

 

9. ábra. 

A városi szennyeződés alakzatai; forrás (1.) 

(a) a városi szennyező kupola, (b) a városi szennyező toll stabil légköri rétegződés esetén 

 

Az antropogén hőtermelés (QF) mellett a városi területeken rendkívül fontos a hőtárolási 

tag (∆QS), melynek jelentős szerepe van a hősziget kialakulásában. Az előbbi táblázat 

világosan mutatja, hogy az nagyobb beépítettségű területeken a hőtárolás jóval nagyobb, mint 

a külterületeken. Ez a hatás fontosabb az éjszaka folyamán, amikor a tárolási tényezőnek 

nagyobb szerepe van a teljes energiaegyenlegben, hiszen lényeges lehet a magasabb városi 

hőmérséklet fenntartásában. Meg kell azonban jegyezni, hogy a városi hőtöbblet 

kialakításában a felszín geometriája nagyobb szerepet játszik (pld. légmozgás akadályozás).(1.) 

Városi körülmények között, mivel a városi felszínek kevésbé párologtatnak és a növényzet 

is hiányos, ezért a relatív nedvesség ezeken a területeken alacsonyabb, mint vidéki 

környezetben. A legnagyobb eltérések (akár 10%) az esti időszakban és nyáron fordulnak elő. 

 

A beépített területek felszíne rendkívül nagy tagoltsággal rendelkezik, így a légáramlás 

útjában komoly akadályok találhatóak. Ennek eredményeképpen (1.): 

� a városok belterületén jelentős átlagos szélsebesség-csökkenést figyelhetünk meg, 

amely elérheti akár a 30%-ot is, míg a széllökések esetén ez a csökkenés 10-20%-os   
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�  Az átlagos szélsebesség mérséklődésével összhangban a szélcsendes esetek száma 5-

20%-kal növekszik  

� A szél irányának megváltozása talán még markánsabban jelentkezik a beépített területek 

felett, hiszen a kialakított utcák, terek kitérítik a szelet az eredeti irányából és mintegy 

„csatornába terelik”. Ekkor azonban az áramlási törvényeknek megfelelően a szél 

sebessége nő, hiszen szűkül az áramlási keresztmetszet. 

A szélsebesség fentebb leírt megváltozása, az emberek komfortérzetét a városokban nyáron 

kedvezőtlenül, télen viszont kedvezően befolyásolja.  A nyári félévben - megfigyelhető, hogy 

a városközpontban kialakult hőtöbblet hatására ott lassan felemelkedik a levegő és ennek 

pótlására a külterületek irányából intenzív levegő beáramlás indul meg befelé a tetőszint 

(UCL – városi tetőréteg) felett. Ez a jelenséget a városok természetes ventillátorának is 

tekinthető, hiszen a szennyezett levegő helyébe tisztábbat szállít a környező területekről, 

jóllehet a hatását jelentősen csökkenti, hogy nem az utcák szintjében, hanem csak a 

tetőszinten történik a tisztább levegő beáramlása. (1. 

A beépített területek feletti hőtöbblet kialakulásáért és fennmaradásáért a következő 

tényezők a felelősek (1.): 

� Az utcák geometriája - miatt emelkedik a rövidhullámú sugárzás bevételi oldala és 

csökken a hosszúhullámú energia-veszteség, valamint a turbulens hőszállítás. 

� Az erősebben szennyezett légkörben a nagyobb elnyelés és visszasugárzás miatt megnő 

a hosszúhullámú sugárzás az égbolt irányából. 

� A lakossági és ipari antropogén hőtermelésből származó veszteségek miatt többlet hő 

kerül a városok légkörébe. 

A városi hősziget horizontális szerkezetét a 10. ábra mutatja be. Az izotermák rendszere 

egy „sziget” alakját rajzolja ki, amelyet az annál hűvösebb vidéki környezet „tengere” vesz 

körül. A külterületek felől a belváros felé haladva a külváros peremvidékén erőteljesen 

megemelkedik a hőmérséklet („szirt”). Ezt követően lassú, de viszonylag egyenletes az 

emelkedés („fennsík”), amelyet csak a közbeékelődő parkok vagy tavak eltérő 

energiaegyenlege módosít valamennyire. A sűrűn beépített belvárosban észlelhető a 

legmagasabb hőmérséklet („csúcs”). Az is megfigyelhető az ábrán, hogy gyenge szél hatására 

az izotermák kissé eltolódnak a légáramlás irányának megfelelően. (1.) 
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10. ábra 

A városi hőmérsékleti többlet sematikus területi eloszlása, keresztmetszeti képe (AB mentén) 

és horizontális struktúrája ideális időjárási körülmények között; forrás (1.) 

A horizontális kiterjedés mellett vertikálisan is követhető a hősziget szerkezete, ami a városi 

határréteg (UBL - vertikális kiterjedés, városi határréteg) fölé is emelkedik. Általában a 

hősziget vertikális kiterjedése sekély, 20-300 m-ig mutatható ki a jelenség a városok felett és 

ebben a rétegben a függőleges hőmérsékleti gradiens kicsi. (1. 

A 11. ábrán látható, hogy napnyugta után a külterületeken a hőmérséklet gyorsabban csökken, 

így a városi területek melegebbek lesznek ekkor. A hőmérsékleti külömbség a maximumát 

naplemente után mintegy 3-5 órával éri el, azaz ekkor a legnagyobb a hősziget intenzitás 

értéke(1). Ugyancsak jól látható, hogy a városok tompítják a hőmérséklet ingadozásait a 

külterületekhez képest. 
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11. ábra. 

A város és a külterület hőmérsékleti szempontból eltérő viselkedése ideális helyzetben: (a) 

hőmérséklet napi menete (°C), (b) a lehűlés és felmelegedés üteme (°Ch-1) a városban és a 

külterületen, valamint (c) a hősziget-intenzitása (°C); forrás (1.) 

 

 

 

12. ábra.  

A hősziget-intenzitásának maximuma (∆Tmax) 

 és a lakosok száma közötti kapcsolat észak amerikai, európai, japán és koreai 

településeken; forrás (1.) 

A hősziget-intenzitás mértékének egyik fontos tényezője a település mérete, horizontális 

kiterjedése. Ezzel jó korrelációban a települések méretét jellemezhetjük a lakosság számával 

is (P). A 12. ábrán megfigyelhető, hogy a településen lakók száma hogyan hat a maximális 

hősziget-intenzitás értékeire a különböző kontinenseken. Fontos megjegyezni, hogy már 
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egészen kis lélekszámú (1000 fő) településeken is ki lehet mutatni a hősziget jelenlétét. A 

legnagyobb városok esetében, pedig akár 12 °C is lehet a különbség a városi és a vidéki 

hőmérsékletek között (1.).  

A települések felett kialakuló hőmérsékleti többlet eloszlását az épített környezeten kívül 

bizonyos meteorológiai elemek is befolyásolják. Ilyen a szél (kritikus szélsebességet, 

amelynél nagyobb szél esetén a hősziget nem tud kialakulni az átkeverő hatás miatt), a 

felhőzet, a csapadék stb. A hősziget-intenzitás növekedését jellemzően a nyugodt, 

csapadékmentes, felhőzet nélküli, nagytérségű időjárási helyzetek segítik. Az erős szél és a 

csapadék jelentősen csökkenti intenzitását, adott esetben teljesen meg is szüntetheti azt. (1.)  

 Összefoglalva, megállapítható, hogy a városi hőmérsékleti többlet miatt a következő 

klimatikus hatásokkal kell számolnunk a települések esetén (1.): 

� Egyaránt meghosszabbodik a fagymentes periódus és a növények vegetációs időszaka 

� Eltolódnak a növények fenológiai (rügyfakadási, bogyóképződési) fázisai 

� Csökken a fagyos és a téli napok száma, valamint mérséklődik a fagyok erőssége 

� Csökken a hótakarós napok száma 

� Csökken a fűtési napok száma 

� Forró nyári napok, éjszakák száma nő 

 

3. Kitettség a környezeti hatásoknak 

 

Mindnyájan, többé vagy kevésbé ki vagyunk téve az időjárás változásnak. Fontos, megérteni a 

veszély mértékét, azért, hogy az egyének biztonságát, az adaptációs stratégia kidolgozásával  

biztosítani lehessen. A kockázat, a veszély három elemből áll: (15.) 

� A sérülékenység, sebezhetőség az időjárás változás hatásaival szemben. A gondos 

tervezés, az épület szerkezetek, az épület használat magatartás képessé teheti az 

embereket, hogy átvészeljék a hosszabb-rövidebb ideig tartó extrém időjárási 

eseményeket. Ez mindaddig lehetséges, amíg nem kerülnek közvetlen veszélybe. 

Azoknak, akik modernnek nevezett vékony falú, nagy üvegezett felületekkel 

rendelkező épültekben élnek a sivatag sarkában, a légkondicionálótól függve, 

egyértelműen sebezhetőbbek, mint azok, akik hagyományos, vastag falú épületekben 

élnek, amelyek rendelkeznek árnyékolással és hűvös alagsorral. 

� A kitettség. Annak mértéke, hogy a lakosság milyen mértékben kitett az időjárás 

változásnak, függ annak a földrajzi helyétől, a kontinensen belüli elhelyezkedés -, a 
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környezet szerkezetétől. Egyes területeken rövid idő alatt nagymértékű felmelegedést 

lehet tapasztalni, úgy, mint az északi féltekén, a sarkkörhöz közel, vagy a kontinensek 

belsejében elhelyezkedő területeken, ahol a kontinentális klíma a jellemző. 

� A kockázat jellege. A kockázatot, annak mérete, és gyakorisága jellemzi. Azaz, 

mennyire szélsőséges az időjárás, és az ilyen események milyen gyakran következnek 

be. Egy jó példa erre, az Egyesült Királyság történelmének legnagyobb vihara, ami 

1999-ben következett be. A „Braer” alacsony légköri nyomás okozta időjárási 

esemény három hétig tombolt Skócia fölött. A légköri nyomás 915 milibar volt 

(Európában valaha mért legalacsonyabb értéke 312 milibar volt). Az Egyesült 

Államokban az Andrew hurrikán 30 milliárd dollár kárt okozott. Bekövetkezése idején 

a mért légköri nyomás 942 milibar volt. Ugyanekkor Skóciában az extrém időjárás 

okozta károk kismértékűek voltak. Ennek oka, hogy csak Skócia területét érintett, ahol 

az építési előírások nagyon szigorúak, ezért az épületek kevésbé sérülékenyek 

A mindennapokban ritkán esik róla szó, de az alkalmazkodási javaslatok foglakoznak a 

szemét kezeléssel. Az időjárás változás miatt a háztartási, ipari és más hulladékok szabadban 

való tárolása, szállítása újabb feladatokat támaszt, figyelembe véve az emelkedő 

hőmérsékletet, az intenzív csapadékot, az árvizeket, amelyek fertőzések elterjedéséhez, a talaj 

és a vizek szennyeződéséhez vezet. Megoldás lehet a gyakoribb begyűjtése, biztonságosabb 

tárolók megépítése.  

A szemét tárolása egy teljesen más szempontból igen kényes kérdés, ez az ingatlan érték. A 

probléma megoldásánál (szeméttárolók létesítése) ezt is figyelembe kell venni. Az Egyesült 

Királyságban végzett felmérés szerint (15.), a feltöltött hulladék lerakok környékén az 

ingatlanárak alacsonyabbak, mint más területeken. Skóciában, amennyiben az ingatlan egy 

mérföldnél közelebb van ilyen területhez, értékvesztése eléri a 41%-ot. Az ország közép-

keleti részen az értékvesztés csak 10% ha a távolság a feltöltött területig fél negyed és mérföld 

között van, és 8,75% ha a távolság fél és egy mérföld között van. 

A tüzek kialakulásának (mint a kockázat része) veszélye is növekedik, úgy ahogy a meleg, 

száraz és szeles időszakok gyakorisága és időtartama nő. Hasonló időjárási viszonyok között 

keletkezett a „Londoni Nagy Tűz” 1666-ban.  

A Londoni Nagy Tűz: minden hónap csapadékmentes volt 1665 novembere és 1666. 

szeptember között. A Temze, Oxfordnál, patak méretűre apadt. A szárazság 1666. májusa és 

júniusa között elérte Skóciát is.  Ez a két hónap alatti a nagy aszály az, ami említésre méltó, 

mert ez előzte meg a Nagy Tüzet. Az aszályon kívül a keleti szelet kell megemlíteni, ami ezek 
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a hónapok alatt volt az uralkodó széljárás, és teljesen kiszárította a fa szerkezeteket London 

épületeiben. A szeptember 12-én felcsapó lángok rendkívül gyors terjedését segítette a keleti 

szél. A tűz akkora volt, hogy a fűst Oxfordba is elért. A szél szeptember 15-én alábbhagyott, 

de ez lehet annak volt a következménye, hogy a tűz magától kialudt. A tűzvész végét, 

szeptember 19-i eső jelentette. Feljegyzések szerint az elüszkösödött épületekből, még hat 

hónap múlva is füst szállt fel.   

A 2003-as évben több nagyméretű tűz volt a világban (15.): 

� 2003. április – Egyesült Királyság Huddersfield természetvédelmi övezetében több száz 

hektár leégett 

� 2003. augusztus – Kanadában több mint 30.000 embert kellet kilakoltatni az Okanaga 

hegységbe, 185 mérföldre, északra Vancuvertől. Itt a lángok 100 m magasra csaptak, 

és 30 m/perc sebességgel terjedt. 

� 2003. szeptember – A Francia Riviérán 1.000 hektár erdő égett le. Ez a tűzvész előtt 

még két nagyméretű erdőtűz volt júliusban. 

� 2003. október – Kalifornia déli részén 22 tűzeset volt, 275 hektáron tombolt a tűz, 3.000 

lakóingatlan megsemmisült. A kár elérte 1,17 milliárd dollárt. 

A sarkköri tájon valaha észlelt legnagyobb tundratűz volt 2007-ben, amikor annyi szén-

dioxidot került a légkörbe, amennyit a tundra az előző fél évszázad során megkötött. Az 

alaszkai Északi Lejtőn, az Anaktuvuk-folyó mentén föllángolt tűz a bizonyság arra, milyen 

rövid idő alatt fordulhat a visszájára egy évtizedekig tartó folyamat. "Az elmúlt bő 

tizenegyezer évben alig fordult elő tundratűz, ám az utóbbi időben mind gyakoribb" - mondja 

Syndonia Bret-Harte, az Alaszkai Egyetem Fairbanks Sarkbiológiai Intézetének ökológusa. 

Az Anaktuvuk mentén 1.039 négyzetkilométeren égett a tűz, ez nagyjából 40-szerese a 

Velencei-tó felületének. (34.) 
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13. ábra 

A 2007-ben készült fotón az Anaktuvuk-folyó menti tundratűz látható,  

az alaszkai Északi Lejtőn, nem messze Anaktuvuk Pass településtől; forrás(34.) 

 

4 A klímaváltozás érzékelhető hatásai Magyarországon 

 

 Mint ahogy azt az előző részekben részleteztem, a 100 éves csapadékadatok vizsgálata 

rámutat arra, hogy az évi csapadékmennyiség átlaga, az elmúlt 100 évben 650-ről 550 mm-re 

csökkent. Az átlagok vizsgálata azonban nem mutat rá a csapadékviszonyok 

szélsőségességének fokozódására. Az elmúlt időszakok eseményei arra utalnak, hogy fel kell 

készülnünk az eddig megszokottól eltérő időjárási eseményekre, úgy mennyiségében, mind 

intenzitásában. 

 Amikor klímaváltozásról beszélünk, gyakran kerül szóba az elsivatagodás fogalma, 

aminek hazai megfelelője a szárasodás. (28.) Ez elsősorban a Duna-Tisza közi Homokhátságon 

érzékelhető, a talajvíz szintjének erős csökkenésével jár. Ennek okai összetettek, szerepet 

játszanak benne a csökkenő csapadékmennyiség, a hőmérsékletváltozás, de szintén jelentős 

hatása van az engedély nélküli vízkivételnek, öntözésnek ezeken a területeken. A szárasodás 

következtében átalakul a Homokhátság vegetációja, erdőpusztulás látszik, megváltoznak a 

talajok fizikai-kémiai jellemzői, a házak, épületek megsüllyednek, a Kiskunsági Nemzeti Park 

védett szikpadkái pusztulnak stb. 

A klímaváltozás, egy másik érzékelhető következménye, a savas esők gyakorisága. Az első, 

savas eső által okozott számottevő környezetkárosítás, az 1970-es években észlelték, aminek 

eredményeként 1985-re a kocsánytalan tölgyesek 20.5 %-ának kipusztult. (28.) Egy másik, igaz 

nem a klímaváltozás okozta állapot, de a helyi klímát erősen befolyásoló tény, hogy a 

folyószabályozások előtt Magyarország mai területének 25 %-át vizes élőhelyek borították, 

ma 7 %-át. Még említést tennék egy környezeti hatásról, ami nem közvetlenül a klímaváltozás 
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okozója, de ennek hatásait erősíti: ez a defláció, más néven a szélerózió. A defláció 

elsősorban a homokterületeken jelentkezik. A defláció nem csupán mezőgazdasági problémát 

jelent, hiszen pl. a mezővédő erdősávok kiirtásával a városokba a széllel bekerülő por, pollen 

az allergiás és asztmás megbetegedések számának ugrásszerű emelkedését vonta maga után. 

A deflációval szembeni védelem hatékony eszköze a helyes növénymegválasztás, a helyes 

agrotechnika alkalmazása, illetve a mezővédő erdősávok visszaállítása. Több bizonyítéka van 

annak, hogy az időjárás változás évről évre aggasztóbb mértéket ölt. A kivételesen forró 

2003-as év nyara figyelmeztette a kutatókat arra, hogy a felmelegedés üteme gyorsabb, mint 

ahogy azt előrevetítették a legrosszabbat feltételező forgatókönyveikben. Az éghajlat 

változásért felelős gázok több mint 40%-ért az épületek felelősek. Évről évre, a gyarapodó 

„modern” épületeknek mind több energiát igényelnek, ami jövőt bizonytalanná és nem 

fenntárhatóvá teszi. 

Az épületeket az emberek harmadik bőrének tekinthetjük, mind azt gyakran említik. Őseink, 

amikor a temperált afrikai sztyeppékről több ezer évvel ezelőtt, elvándoroltak északra, nem 

csak melegebb ruhákra volt szükségük, hanem erősebb épületre is, ami megvédte a hidegtől. 

A migráció eredményeként egy rendkívül nagyszámú, változatos épületállomány maradt fent. 

Ezek az épületek helyi anyagokból épültek, a helyi szokások szerint, a környezet és az 

időjárási viszonyok figyelembevételével. 

Ami nem változott a népvándorlások során, az, az ember metabolizmusa. Az emberek 

testhőmérséklete 37,5°C körül van, és képes arra az alkalmazkodásra, hogy fenntartsák 

testhőmérsékletüket még a szélsőséges időjárási viszonyok között is. Ami változott az a bőr 

színe, a test formája és a viselkedésmód. A meleg hőmérsékletű övezetekben az emberek bőr 

színe sötét, ami alkalmassá teszi a szervezetet, magas UV fény esetén, a D vitamin 

termelésére. Az északi területeken, ahol alacsony az UV sugárzás, világos bőr, haj és 

szemszín alakult ki. A test formája is más és más. A magas hőmérsékletű övezetekben az 

emberek magasabbak és vékonyabbak, hogy nagyobb testfelületük legyen, így gyorsabban 

adják le a hőt. Hideg területeken az emberek zömökebbek és kövérebbek, kisebb testfelülettel, 

így könnyebben konzerválják a hőt.  

 

Ahhoz, hogy túlélhető legyen az +50,0°C fok feletti és a - 50,0°C alatti hőmérséklet, más 

tényezőknek is szerepük van: 

� több vagy kevesebb, vékonyabb vagy vastagabb ruhák viselése – ez a második bőrünk 

� az épületek kialakítása – ez a harmadig bőrünk 
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� a viselkedésmód alkalmazkodása – úgy, mint megváltozó magatartás, aktivitási szint, az 

épületen belüli elhelyezkedés és természeten, energia használata fűtésre, hűtésre 

 

Az elmúlt századokban a legtöbb ember olyan energiahordozót tudott hasznosítani, amit talált, 

kibányászott, begyűjtött és haza tudott vinni. Ez lehetett trágya, szén, fa, tőzeg, víz vagy jég. 

Ezekkel biztosították passzív vagy aktív módon a helyiségek fűtését vagy hűtését, lehetővé 

téve, hogy szélsőséges időjárású helyeken is élni tudjanak. 

Az utolsó jégkorszak idején, ami több mint tíz ezer évvel ezelőtt volt, a környezet 

hőmérséklete körülbelül 3,0 C fokkal volt alacsonyabb, mint most. (15.) Ez a hőmérséklet 

különbség kicsinek látszik, ahhoz, hogy ilyen nagymértékű változás következzen be a föld 

klímájába. Európa északi területeit jég fedte, az emberek a föld magasabb hőmérsékletű 

területein éltek, barlangokban vagy tákolt hajlékokban. A legkorábbi épületmaradványok, 

amit a régészek feltártak, az Luristan tartományban, Iránban van, a Zagros hegységben. A kis, 

ovális sártéglából épült építménynek építési ideje az utolsó jégkor utánra tehető, körülbelül 

i.e. 7 200-re. Ettől kezdve, a felvirágzó és eltűnő civilizációkra hatással volt az időjárás 

változás. Több virágzó kultúra, úgy, mint a maja civilizáció is, valószínűleg, az évekig tartó 

szárazság és áradások miatt tűnt el. Az őskori ember túlesi stratégiái közé tartozott, hogy az 

év különböző, időszakaiban, időjárástól függően változtatta lakhelyét, vagy végső esetben 

elvándorolt egy jobb klímájú területre. Az év közbeni lakóhely változtatás fennmaradt a mai 

napig is. A tehetős emberek a nyarat, vagy a telet kellemesebb körülmények között töltik, ez a 

szokás a 18-19-20-ik századokban volt nagyon divatos, amikor az arisztokrácia télen a 

tengerparthoz közeli településekre költözött, míg nyáron a hegyekbe.   

  

5.  Épületek fejlődése 

A fenntárhatóság és az építészet közötti összekapcsolása 1987-re tehető, amikor a 

Brundtland Bizottság közzétette „A mi közös jövőnk”  című jelentését.  A "Brundtland 

Bizottság": 1984-ben az ENSZ Közgyűlés létrehozta a Környezet és Fejlődés 

Világbizottságot, melynek vezetésével a norvég miniszterelnököt, Gro Harlem Brundtland 

asszonyt bízták meg. A bizottság készítette el a "Közös Jövőnk" című jelentést, mely először 

fogalmazta meg a fenntartható fejlődés fogalmát. A jelentés főbb megállapításai egy olyan 

fejlődési modellt vázoltak fel, mely a mennyiségi növekedést és a minőségi fejlődés egyaránt 

tartalmazza, s kimondja, hogy a gazdaság csak a környezet megőrzésével növekedhet. A 

fenntartható fejlődés három pillére, a környezet - gazdaság - társadalom egymással összefügg, 

a döntéseknél mindhármat figyelembe kell venni. (33.) 
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Ötven évvel ezelőtt, a fenntartható építészet gondolata még nem is létezett. Ebben az 

időben, nem sokkal a II. világháború után, kezdték el építeni a sok energiát fogyasztó 

épületeket. Ezekben az épületekben, az addig általánosan használt természetes szellőzés és 

világítás helyét, átvette a mesterséges szellőzés és világítás. Nem elhanyagolható, hogy 

szemben ezzel a tervezési móddal, léteztek mozgalmak, ami az építészet és a környezet 

közötti kapcsolatot próbálták megvalósítani.  

Amit ma fenntarthatatlan építészetnek nevezünk, a 19-ik században vette kezdetét, az ipari 

forradalommal egy időben, amikor mind több és több új technológiát kezdtek alkalmazni. 

Azért, hogy az emberek részére hozzáférhetővé tegyék a kor legújabb vívmányait, az 

épületekben, funkciótól függetlenül, növekedő mértékben kezdték alkalmazni a fűtés, a 

világítás, a szellőzés gépi, mesterséges rendszereit. Annak az építészetnek a kibontakozása, 

amit ma már fenntartatlannak nevezünk, összefüggésbe hozható a világ fosszilis 

energiafelhasználásnak történelmi szintű, radikális növekedésével, így vitathatatlanul 

hozzájárultak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának növekedéséhez.  

E kort megelőző időben, az építészet fenntartható épületeket alkotott, legyen az szerény 

vagy díszes, kicsi vagy nagy. Az épületekben felhasznált anyagok, az épület funkcionális 

kialakítása, tömegformálása úgy lettek kiválasztva, hogy alkalmazkodjon környezetéhez, a 

helyi klimatikus viszonyokhoz.  A tervezés alapja, az összetett fizikai folyamatok és 

összefüggések tapasztalati úton megszerzett tudása volt. A tapasztalatokat tanulmányokban 

foglalták össze. Vitruvius által írt(57.) „Tíz könyv az építészetről”az egyik legismertebb ilyen 

mű. A reneszánsz korban Palladio és Serlio alkotott hasonló, átfogó műveket. Az építészt és a 

változó környezet összefüggéseinek elemzése folytatódott a következő évszázadokban is. A 

legtöbb fennmaradt történelmi épület tényszerű bizonyítéka ezeknek az elméleteknek.   

Napjainkban az alkalmazkodási stratégiák, megoldások keresése közben újabb és újabb 

kérdésekre kell választ találni. A hagyományos épületek, építési technológiák elavultnak 

nevezhetőek-e? Mi történjen azokkal az épületekkel, amelyek éghajlati szempontból 

elavultak? Ezeknek a kérdések a megválaszolása alaposabb vizsgálatot igényel, valamint meg 

kell határozni mi is az, hogy elavult, és milyen küszöbértékeket kell figyelembe venni ezek 

értékelésekor. A műemlék épületeket szándékosan nem említettem meg.  

 

Az elfogadható hőérzet biztosítása, az épület fontos tulajdonsága.  A melegedő időjárás, 

megemeli a hőmérsékleteket az épültekben, az elfogadható szint felé. Az iraki Baszrában, 

2003-ban a nyári hőség miatt lakhatatlan lett a város, zavargások törtek ki. Ugyan ebben az 
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évben, Franciaországban a rendkívüli hőség miatt közel 15 000 ember vesztette életét, mert a 

lakásaik nem biztosítottak kellő védelmet a nyári hőség ellen. Elképzelni is nehéz, mi fog 

történni, ha a nagyobb területeken gyakran túl meleg lesz, ahhoz, hogy ott lakni lehessen.   

Az épültek fejlődését hat épület összehasonlításán keresztül lehet szemléletesen bemutatni. 
(15.) A hat épület, Nápoly környékén találhatóak, és különböző időkben épültek. Azért esett a 

választás Nápolyra, mert a mediterrán övezetre különösen erős hatással van a felmelegedés. A 

tanulmány arra kérdésre keresi a választ, hogy csak passzív megoldások alkalmasak-e az 

épületek a felmelegedés hatásainak kivédésére. Ezért az épületekben alkalmazott különböző 

hűtési stratégiák azonosítása volt az egyik legfontosabb értékelési szempont.  

A vizsgált épületek, mint említtettem, több korszakból származnak. A pompei Casa Julio 

Pablio i.e. 1. századból, a nápolyi Palazzo Gravina a 16. században épült, a herculaneumi 

Villa Campolietto a 18. századból, a capri szigeti Villa Mala Parte a 20. század modern 

mozgalom ikonikus épülete, 1950-ben épült míg az 1980-ban átadott Instituto Motori 

„bioklimatikus” nápolyi épület. Megállapítható, hogy az egyszerű római kori épületek, kétezer 

év alatt rendkívül kifinomult és hatékony passzív (megoldásokat hasznosító) épületekké 

fejlődtek. Talán meglepő, de a leg rafináltabb épületek a barokk korban épültek, a késői 18. 

században. Ezután a passzív építési gyakorlat, hanyatlásnak indult.  

Az alábbi táblázat rámutat arra is, hogy a tervezők legjobb szándéka ellenére, a modern 

„bioklimatikus” épület rendelkezik a legkisebb passzív „teljesítménnyel” a belső klíma 

befolyásolására. A következő legrosszabb épület a Villa Mala Parte. A hagyományos épületek 

több hatásosabb eszközökkel rendelkeztek arra, hogy a belső tér hőmérsékletét megfelelő 

szinten tartsák.  

Az épület használói rendelkezésére álló lehetőségek, hogy befolyásolják a belső 

hőmérsékletet.(15.) 
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Tervezési stratégia    1 2 3 4 5 6 

 

Meleg oldal            1 

Hideg oldal          1 

Tájolás a naphoz    1 1 1 

Tengeri szél        1 1 1 

Csak nyári használat      1   1 

Reggeli/délutáni használat  1 1 1   1 

Nyári/téli szoba    1 1 1 

Vízszintes puffer terek   1 1 1   1 

Függőleges puffer terek   1 1 1   

Veranda/oszlopcsarnok   1 1 1   1 

Növényzet     1 1 1   1 

Medencék/párolgás   1   1 

Föld takarás      1 1 1 1 1 

Hőtároló tömeg    1 1 1 1 1 

Piceszint hűtésének használata   1  1 1 1 

Nyugati nyílászárók árnyékolása 1       1 

Szellőzés két homlokzaton  1 1 1   1 

Verem hűtés      1 1 

Oldalsó szellőzés    1 1 1   1 

Venturi szelőzés        1 

Szellőző vezetékek       1 1 

Irányított ajtó szellőzés   1 1 1   1 

Melegedő tömeg    1 1 1 

Hőszigetelt tető       1     1 

Álmennyezet hőszigetelés      1     1 

Külső árnyékolás    1         1 

Magas belmagasság  1 1 1   1 

Kisméretű ablakok   1 1       1 

„Okos” ablakok           1 
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Külső árnyékolók         1 1 

Energiaszegény világítás* 1 1 1     1 

Esővíz gyűjtése   1 1 1   1 1 

Hűtéshez jég használata    1 

      19 19 26 6 17 9 

1-Pompei, 2-Gravina, 3-Campolietto, 4-Mala Parte, 5-Ranzo, 6-Motori 

*: természetes vagy energiatakarékos világítás 

 

Mint tudjuk az ember, alkalmazkodó. Benépesítette úgy az Antarktiszt, mint az egyenlítő 

forró sivatagjait. Gépek és készülékek segítsége nélkül tud élni a fagypont alatti 50°C fokos 

környezetben ugyanúgy, mint fagypont feletti 50°C fokban. Az épületek is „alkalmazkodó”-

nak nevezhető. Ugyanabban a sátorban lehet élni, igaz nem komfortosan, szélsőséges 

körülmények között, hidegben vagy melegben, esőben vagy hóban. De ha reálisan 

gondolkodunk, és tudomásul vesszük, hogy nem mindenki aszkéta, elfogadható komfortot 

kell teremteni épületen belül. Az épületeknek van egy jellemzője, ami az időjárási viszonytól 

függően jól meghatározható hőmérséklet-tartomány. Ebben a tartományban biztosítanak kellő 

védelmet a bent tartózkodóknak.  

Mint az előbbiekben bemutatott római és barokk kori nápolyi épületek eseten, a gondos 

tervezés alkalmassá tesz épületeket, hogy, úgymond biztonságos menedéket biztosítsanak tág 

hőmérsékleti tartományokban. De lehetnek olyan szélsőséges időjárásai viszonyok, amikor 

ezek az épületek sem nyújtanak kellő biztonságot. A kockázata, hogy egy bizonyos épület, 

egy bizonyos területen lakhatatlanná váljék, függ az épület kialakításától, szerkezetétől és a 

klíma változás mértékétől. Mindkét ok kulcsfontosságú, amikor ma épületet tervezünk, 

amelyben az emberek még 50 év múlva is kényelmesen szeretne élni. 

 

6. Fenntarthatóság 

 

Az éghajlatváltozás világszerte erősödik, ami az üvegházházhatást okozó gázoknak 

tulajdonítanak. Köztudott, hogy az épületek nagymértékben felelősek az előbb említett gázok 

kibocsátásáért. A szakemberek szerint az épületek az élettartamuk alatt - az építés, fenntartás 

és lebontása - az összes erőforrás 30%-át fogyasztják el, valamint az összes energia 

felhasználás 40%-a is az épületek számlájára írható. Az előbbieket a World Meteorological 
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Organization, Intergovernmental Panel on Climate Change. (16.) tanulmánya megerősítette, és 

azt a megállapítást tette, hogy a üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, 

leghatékonyabban az épületek esetén valósítható meg.  

A szaktanulmányomban, a klímaváltozás miatti adaptáció generálta összetett tervezői 

szemléletet próbálom körüljárni, összefoglalni. Ennek, elengedhetetlen része a 

környezettudatosság, a fenntarthatóság iránti elkötelezettség. Ez az egy szó egy 

többdimenziós (természet – társadalom - gazdaság), térben és időben változó intenzitású, 

egymással folyamatos interakcióban levő bonyolult folyamat.  

 A fenntarthatóság és a fenntartható fejlesztés széles körben használt kifejezések, de 

gyakran megtévesztően, valószínűleg azért mert több mint 100 meghatározásuk van. (17.) A 

fenntarthatóság - az RICS tanulmány szerint - „egy olyan állapot, amiben emberi tevékenység 

fenntartható a bolygó meglévő erőtartalékon belül”, míg a fenntartható fejlődés „egy cél felé 

történő elmozdulás folyamata”. Az általánosan elfogadott meghatározás, a fenntartható 

fejlődés meghatározása, az 1987-ben kiadott Brundtland Bizottság jelentése szerint „a jelen 

igényeit kielégíti anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció képességét, hogy saját 

igényeit teljesítse ”. (17) 

 

14. ábra 

A fenntarthatóság különböző formái 

forrás:© Kellogg School of Management 

A fenntartható fejlődés modellezésére, két modell közismert. Mindkét modell a Triple 

Bottom Line (Hármas Kiindulási Pont) módszertanon alapul, amit John Elkington dolgozott 

ki 1994-ben. A két modell a Három Pillér és a Matrioska (Russian Doll). (18.) 

A Három Pillér modell a fenntarthatóságot úgy tekinti, mint a gazdaság és a növekedés 

összeolvadása, azért, hogy a társadalmi jólétet a környezet minimális befolyásolásával 

lehessen megteremteni. A Matrioska (Russian Doll) modell, a gazdaságot helyezi a 

Jelmagyarázat: 

- Prosperity -  Jólét 

- Environment - Környezet 

- Community - Közösség 

- Economy – Gazdaság 

- Sustainable – Fenntartható 

- Ethical -  Etikus 

- Profitable - Jövedelmező 
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középpontba, mint a jólét megteremtésének alapja és a fejlődés motorja, de mind ezt úgy, 

hogy szociális és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesz. 

 

 

15. ábra A fenntarthatóság pillérei 

Forrás: (17.) 

A fenntartható fejlődés három pillért a következők jellemzik: 

- Környezeti fenntarthatóságot – Ami függ az anyag, az energia, a zaj, a hulladék 

mennyiségétől, a forgalom mértékétől, a bontási hulladék szétválasztás és 

megsemmisítése, a föld használat, szennyezés, az időjárás változás, a biológiai 

sokféleségtől. A környezeti fenntarthatóság azt jelenti, hogy a használt területeket 

csökkenteni kell, tartalékainkat meg kell őrizni, és el kell kerülni a káros anyagok 

használatát, a káros gázok környezetbe való jutását. 

- Társadalmi fenntarthatóság – Ennek alapjai, az olyan kérdések, mint a jólét érzése, az 

esztétika, az egészég, a biztonság, megelégedettség, megfelelő élet körülmények, 

szociális integráció. 

- Gazdasági fenntarthatóság – A gazdasági fenntarthatóság egyenlő az élet ciklus 

költségek csökkentésével és az érték fenntartással (anyagok, javak, tőke). Ugyancsak 

figyelembe kell venni használhatósági és esztétikai szempontokat is. A 

használhatóságot maximalizálni kell, figyelembe kell venni az alkalmazhatóságot a 

forma tervezést is. 

A pénzügyi fenntarthatóság, végeredményben, függ a gazdasági, társadalmi és környezeti 

fenntarthatósági kritériumok teljesülésétől. A fent említett három pillér mellet, egyre inkább 

megerősödik egy negyedik, ami az intézményi és kormányzati szerkezetet tartalmazza, amikre 

nagy szükség van, hogy a fenntarthatóság megvalósítható legyen. A zöld épület és a 

fenntartható épület kifejezéseket, gyakran felcserélik, egymás szinonimájaként használják. 

Pedig két különböző fogalomról van szó. A zöld épületekkel szemben az elvárásunk, az, hogy 

kevés energiát fogyasszanak, kevés káros gázt bocsássanak ki. A fenntartható épületek (18.) az 

Jelmagyarázat: 

- Three Pillar Model – A három pillér modell 

- Russian Doll Model – Orosz baba modell 
(Matrjoska modell) 

- Environmental - Környezeti 

- Social - Társadalmi 

- Economic – Gazdaság 
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épületek energia felhasználásnak csökkentése egyszerű elméleténél tovább megy, a 

fenntartható épületet magas színvonalú tervezés, kreativitás, funkcionalitás és építési minőség 

jellemez. A fenntartathatóságot figyelembe kell venni az épület teljes életciklusa alatt, az 

építési hely kiválasztásától, a tervezésen, építésen és üzemeltetésen és karbantartásán át a 

bontás, megsemmisítés és újrahasznosításig. Ezen felül, az épület önmaga, hasznosításától 

függően, ökológia, hosszú távú gazdasági, funkcionális, esztétikai, társadalmi és kulturális 

szempontoknak is meg kell, feleljen. A fenntarthatóság továbbá a helyi anyagok és munkaerő 

felhasználást is feltételezi.   

 

 

 

16. ábra 

A fenntarthatóság „folyamatábrája”; forrás: (35.) 

 

Ha fenntarthatóságról beszélünk, ezt a környezetünkkel kapcsolatban értjük, ami az épített 

illetve a természetes környezet. A környezet fogalmának egy másik meghatározása: „Az a tér, 

terület, amelyben az ember és kisebb közösségeinek élete zajlik, a jelenségek többsége 

közvetlenül áttekinthető és a kisebb közösség tagjai által a szükséges mértékig irányítható”. 
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(6.) Két szó van ebben a meghatározatásban, amit kiemelnék: áttekinthető, irányítható. 

Áttekinthető – tehát értjük mi és miért történik (dőreség ezt feltétezni?). Irányítható: a mi 

kezünkben vannak eszközök (ez talán önhittség?). Azért, hogy elhelyezhető és értékelhető 

legyen az emberi tevékenység hatása, meg kell határozni mi a környezet. A környezetet két 

részre csoportosíthatjuk: 

� természetes környezet – atmoszféra, hidroszféra, litoszféra 

� mesterséges környezet – települése, infrastruktúra 

A természetes környezet része a természeti környezet: 

� Természetes környezet - az emberi hatás hiányzik vagy gyenge, Európában teljesen 

természetes, érintetlen táj alig található, pld. az Észak-Urálban még fellehető ilyen 

terület 

� Gondozott környezet – az ember, hatással van már a környezetre, de alapvetően nem 

változtatta meg a tájat, mérsékelt emberi hatás jellemzi. 

� Megművelt környezet - mezőgazdasági hasznosítás dominál, az emberi hatás mértéke 

erős 

  

17. ábra 

A természetes környezet 

Forrás: (8.) 

 

A természetese környezet – atmoszféra, hidroszféra, litoszféra, és ami összeköti ezeket a 

bioszféra. A bioszféra meghatározása (2.): 

� A bioszféra egy átlagosan 20 km vastagságú gömbhéj. Ezen belül a pedoszféra, kb. 5 m 

mélységben lakott (egyes élőlények pl. termeszek 25-30 m mélységben is 

felfedezhetők). A növények a vízszállítás nehézségei miatt ritkán nőnek 50 m-nél 
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magasabbra (kivételek a mamut fenyők kb. 120 m-el). A madarak általában 2.000 m, a 

rovarok 4.000 m magasságig repülnek  

� Ha a bioszférát élőlények jelenlétével definiáljuk, akkor a légkörben, illetve a 

szárazföldön és a tengerekben egyaránt 10-10 km vastagságúnak tekinthetjük. A 

légkörben 10 km magasságig szállít a szél virágport és gomba spórát, a mélytengeri 

árkokban 10 km mélységben mutattak ki anaerob baktériumokat  

� A bioszféra ökológiai szempontból albioszférákra osztható – geo-, hidro- és 

antropobisoszférákra, a litoszféra és a hidroszféra lakott részei, illetve az ember által 

„uralt” területek. 

A környezetünkre kifejtett bármely emberi hatás, általában rombolja és szennyezi azt.  

Cialkovszkij orosz tudós, a rakétatechnika atyja szerint (35.): "A Föld az emberiség bölcsője, 

de nem tölthetjük egész életünket a bölcsőben." Ha a fenti gondolatot elfogadjuk, felmerül a 

kérdés: meddig piszkolhatunk még a bölcsőnkbe büntetlenül, hulladékainkkal meddig 

szennyezhetjük még a környezetünket 

1783-ban határozta meg Johnson (35.) a szennyezést, mint "a bemocskolás műveletét" vagy a 

"megszentelésnek az ellentétét". Johnson szerint ez a fogalom azt jelenti, hogy "vallási 

értelemben tisztátalanná tesz", vagy "bűnös módon bepiszkol". A szennyezés fogalmát a mai 

értelemben a XIX. századtól kezdve használják az emberek. Kenneth Mellanby brit biológus, 

1972-ben, úgy határozta meg a környezetszennyezést, hogy az "a mérgező anyagok jelenléte, 

amelyeket az ember juttatott a környezetébe(2.) 

 

18. ábra 

Az emberi tevékenységek és a környezetszennyezés; forrás (2.) 
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A környezet szennyezés legáltalánosabb típusai:  

a.) Káros szennyezőanyagok kibocsátása, lég-, víz-, talajszennyezés 

b.) Természeti erőforrások kiaknázása  

� mezőgazdaság – a népesség növekedése miatt, a technikai újítások lehetővé tették a 

természetes erőforrás kiaknázását, nőtt a kínálat – a mezőgazdaságban dolgozók 

száma az ipari forradalom kirobbanása óta 40%-ról 5%-ra csökkent, míg a népesség 

száma, napjainkra ötször nagyobb (2.) 

 

 

19.ábra A Föld népességének változása 

Forrás: (8.) 

� élelmiszer feldolgozás, étkezési szokások – iparszerű élelmiszer feldolgozásból eredő 

veszélyek, a felhasznált adalékok miatt, a nagy mennyiségű csomagolás miatt 

� kereskedelem – hosszú utaztatás, csomagolás, tárolás 

c.) Települések okozta szennyezés (2.) – „A településeket térbeli egységek, melyek 

munka- és lakóhelyeket, közösségi- és közlekedési- létesítményeket foglalnak 

magukba. A természetes környezetet átalakító, vagy más módon igénybevevő 

„földdarabokról” van szó, és a történelem folyamán általában un. ellátó területeikkel 

együtt értelmezték őket (termőterületek, felszíni és talajvizek, erdők és rétek, ásvány 

lelőhelyek és hulladéklerakók), melybe a létfenntartáson kívül beletartoztak az 

„ökológiai szolgáltatások” (oxigén és vízellátás, regenerálódás) is. Érdemes 

megjegyezni, hogy a múlt század közepéig, a világ fejlett országaiban, a falu 

önfenntartó ökológiai egységként funkcionált, a táplálékot, a ruházatot, a hajlékokat és 

középületeket is helyben állították elő, a kevés felesleget a közeli városban 
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értékesítették, a bevétel a hiányok kiegyenlítését szolgálta. A hulladékok (beleértve az 

építési anyagokat is) visszaforgatása zárta az anyag körforgást és minimalizálta a 

felhasznált energia mennyiségét. Ezzel szemben a városok elhatárolódnak a 

természetes környezettől, létrehozva egy mesterséges közeget, amit fedett talajjal, 

hulladék-hő, a szennyező anyag kibocsátás, fény- és a zajterhelés jellemez.” 

 

 

 

20. ábra 

Brüsszel, mint városi ökoszisztéma abiotikus szerkezete és terhelése—relatív 

intenzitásértékekkel ; forrás: (2.) 

d.) legjelentősebb forrása a városokban. Napjainkban viszont az ipari és fűtési 

technológiák korszerűsítése valamint a nagyüzemek városokból történő kitelepítése 

következtében a közlekedés okozta légszennyezés mértéke mind számottevőbb. A 

szárazföldi és a légi közlekedés okozta szennyezés jelenik meg, nagymértékben a 

települések illetve, azok környezetében. A közúti gépjárművek alapvetően két 

csoportba sorolhatók a felhasznált tüzelőanyag szerint: benzinnel és dízelolajjal 

üzemeltetett járművek. A benzinüzemű motorokból elsősorban gáznemű 

légszennyezők, míg a dízelüzemű motorokból főképpen szilárd részecskék (aeroszol) 

és NOx-ek kerülnek a levegőbe. 

A légi közlekedés sem maradhat ki. Ezt a környezet terhelését három részre szokták 

osztani. Egyrészt a jelentős zajterhelés, amivel a repülés jár, másrészről káros 

anyagkibocsátás, melyek a repülőgépek hajtóműveiből áramlanak ki. Ezen kívül nem 

szabad megfeledkezni a repülőterekhez és a gépekhez kapcsolódó infrastruktúra 

környezetpusztításáról sem. A repülőgép, is mint minden fosszilis tüzelőanyagot 

felhasználó gép a természetes CO2 és víz mellett egyéb káros melléktermékeket bocsát 

ki. Ez a kibocsátás különösen repülőterek környezetében lesz jelentős, ugyanis ott 
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koncentráltan jelenik meg. Tény, hogy miközben a légi közlekedés utas számban az 

összes közlekedés csupán 1%-t teszi ki, addig az összes közlekedésre fordított 

üzemanyag 10-15%-t használja fel. A repülőgépekre jellemző még az illékony, el nem 

égett szénhidrogének kibocsátása, a szilárd részecskék kibocsátása illetve enyhe CO 

emisszió. 

 

21. ábra Repülőgépek szénhidrogén-kibocsátása  

Forrás: (9.) 

7.  Fenntarthatatlan fejlődés  

 

„Az újkor utolsó felvonása a modernitás, illetve utójátéka a globalitás földtörténeti léptékű 

változásokat idézett elő. Nemcsak a végtelen haladás és az egyre növekvő jólét mítoszába 

vetett hitünknek kell búcsút mondanunk, hanem egy ennél mélyebb meggyőződésünknek is, 

amely biztonságérzetünk alapja volt: nevezetesen, hogy ami civilizációnkkal és 

civilizációnkban történik, nem érinti létezésünk természeti alapjait, hogy ezeken az alapokon 

az emberi kaland minden történelmi tévút, kudarc és bukás után újrakezdhető. A felismerés, 

hogy ez többé nem így van különös jelentőséget kölcsönöz a jelen pillanatnak.” – írja Lányi 

András. (2.) 

A végletekig túlhajtott, kizsákmányolt környezet (természetes és mesterséges) miatt 

mérföldkőhöz érkeztünk. „Mielőtt magunkra vennénk a rémhírterjesztés vádját, kijelentjük, 

hogy (még) nem a világnak, hanem csak egy korszaknak van vége.” – olvasható E.M. Cioran 

könyvében. (10.)Nem hagyható ki, ha fenntarthatóságról beszélünk, a pénzügyi világ, válságos 

(napjainkban is még mindig mélyülő) állapota. A Méltányosság Politikai Elemző központ 

tanulmánya szerit: „A három válság – adósságválság, elosztási válság és fenntarthatatlan 

fejlődés válsága – összekapcsolódott, s emiatt nem lehetetlen, hogy az a világ, amit 2008 

szeptembere előtt ismertünk, megszoktunk, amihez jól-rosszul igazodtunk talán már sose tér 

vissza. Az 1929-33 közötti nagy gazdasági világválságot is eladósodás nyomán kipattant 
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hitelválság okozta, amely mély és sokáig elhúzódó túltermelési válságot okozott. 1929-hez 

képest a 2008-ig felhalmozódott adósság relatív mértéke nagyobb, a világ növekedésének 

természetes korlátai jobban kirajzolódnak. Ezért valószínű, hogy az 1929-33 közötti 

túltermelési válságnál is nagyobb méretű elhúzódó túltermelési válság előtt állunk. A válság 

legvalószínűbb kimenetele L alakkal írható le, s hosszú idő, talán évek, talán egy évtized is 

kell ahhoz, hogy visszatérhessünk a fenntartható növekedés pályájára. …. Úgy vagyunk, 

talán, mint 1526. augusztus 29-e után a magyar urak. Még azt hitték folytathatóak a 

megszokott kisded hatalmi játékaik birtokaik nagyságának növeléséért. A mindennapi 

szokásos érdekek hálójában elveszve egymással küzdöttek, a török veszéllyel való riogatást 

csak kicsinyes magán érdekeik pajzsául felhasználva, azért hogy János vagy Ferdinánd legyen 

a király. Akkor még 14 évük volt arra, hogy folytassák önsorsrontó, kicsinyes politikájukat. 

Mígnem 1540-ben minden, vagy majdnem minden elveszett. Most nincs 14 évünk. …” 

Ha figyelembe vesszük az előbb leírtakat, nem túlzás azt állítani, hogy az épületek a 

klímaváltozás elleni küzdelem frontvonalában vannak.  Dönteni kell, minél gyorsabban és 

radikálisan változtatnunk is kell hozzáállásunkon, vagy könnyen lehet, hogy elvesztjük a 

háborút. Az épületek esetében a cél, amit meg kell valósítani: 

- mérséklés: radikálisan csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás kockázati 

szint csökkentése miatt 

- adaptáció: épületeink és városaink adaptációja azért, hogy az ott élők kitettsége a klíma 

változás hatásainak minimális legyen  

- védelem: az egyéneknek részére védelmet kell nyújtania a kialakult (és fokozódó) 

kockázati tényezőkkel szemben 

A klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás miatt, kellően ellenálló épületek 

szükségesek, hogy mindhárom kritérium egy időben teljesüljön. Még mindig elterjedt az a 

kétes szakmai viselkedés (amit az érintettek szerint az ő életben maradásuk miatt 

képviselnek), hogy, az épületek egyes részeinek korszerűsítésével, hatalmas eredményeket 

lehet elérni, az energia megtakarítás területén. De tény, hogy külön, külön, a fal-, 

üvegszerkezetek hőszigetelésének feljavítása, épület felügyeleti rendszer beépítése, megújuló 

energiaforrások alkalmazása nagyon keveset jelent, sokkal kevesebbet, mint amekkora a 

laikus beruházók elvárnának, amit a nem kielégítő (pontosabban félrevezető), információk 

alapján feltételezetek. Keveset jelent, mert csak egy részét oldja meg a probléma halmaznak, 

és nem, hogy nem javít, de még ronthat a meglévő állapoton.  
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A részmegoldásokkal az épületek nem lesznek kellően ellenállók, vagy még 

sérülékenyebbé válnak egy rossz döntés alapján. A sérülékenységet, a klimatikus hatásokkal 

szembeni kitettségen túl az üzemeltetési és biztonsági szempontok szerint is értékelni kell. 

Ezek együttes figyelembevétele, súlyozása elengedhetetlen. A klímaváltozással szembeni 

ellenállás alatt azt értem, hogy egy épületnek alkalmasnak kell lennie, a végletesen változó 

körülményeknek is ellenállni, mindezt (a legkevesebb) gépi segítség nélkül.  Ha célt akarunk 

érni, paradigmaváltásra van szükség. Úgy a szakemberek, az építőipar teljes 

keresztmetszetében, mint az ingatlan piac szereplőinél. El kell(ene) felejteni, a „mi így 

szoktuk” szemléletet, és tudomásul kell venni, hogy ha nem változik meg magatartásunk, és 

nem komplex módón  kezeljük épületek felújítását, a fejezet első mondatában említett 

csatában, vesztésre állunk. A „mi így szoktuk” nem csak a műszaki megoldások esetében kell 

végre elfelejteni, hanem a „minél olcsóbb” és a „jó ez így” szemléletek esetében is.  Tehát 

érintett a beruházótól, a tervezőn át az anyaggyártó, a kivitelező, az ingatlanos szakma és 

természetesen a vevő. És nem lehet kihagyni az államot, amelynek több szerepe is van, úgy, 

mint a jogi környezet alakítója, mint engedélyező és ellenőrző hatóság.  
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22. ábra. Ma már sok minden másképp van, mint régen ….. 

Forrás: http://justdwl.net/times-have-changed-how-we-do-things-today.html 
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Az ingatlanpiac ismert szójárása az, hogy „pénzedért azt kapod meg, amit akarsz”, ami csak 

hajszálnyira van a valós, nem túl kellemes „pénzedért azt kapod, amit megérdemelsz” 

gondolathoz képest. Ez még megspékelhető azzal is, hogy „óvakodj, mert viselned kell rossz 

döntéseid következményeit”. Itt az ideje annak, hogy az ingatlan szakma szereplőin kívül, az 

építkezők, vevők előre felkészüljenek, tájékozódjak és bebiztosítsák magukat a klímaváltozás 

hatásaival szemben. Ki az, aki valójában olyan házat akar venni, amit bármikor eláraszthat a 

víz? Vagy valójában van-e olyan ember, aki szánt szándékkal olyan lakást vesz, amelynek a 

hálószobája túl meleg ahhoz, hogy aludni lehessen benne, és a lakás energia számlája 

kifizethetetlen? És még sok hasonló kérdés feltehető. Azért, hogy ezek ne történjenek meg 

felkészült(ebb)ek kell lenniük. A konvenciók megváltoztatása nehéz, ha ma nem lenne a 

kelleténél többértelmű a forradalom szó, ezt kellene használni, mert azon túl, hogy a változás 

radikális kell legyen, azon magas falakat is le kell dönteni, amiket a kulcsszereplők építettek 

maguk köré. Az igény, már-már „jelen van”, mind többet hallani arról, hogy át kell alakítani a 

szakpolitika, a szakma, az üzleti élet, az oktatás és a kommunikáció szerepét az épített 

környezet – fenntarthatóság - klímaváltozás vonatkozásában. De a piacok (a vevők) egyelőre 

még mást rangsorolnak előre, és úgy tűnik, hogy a jogszabályi környezet alakítóinak, de még 

az építőipar többi szereplőjének sem esett le még a tantusz.  Sok csúcsminőségű fejlesztés 

van, de a korszerű technológiák, anyagok, okos-berendezések nem tudnak elterjedni, egy 

ésszerűnek vélt ütemben. Pontosabban, ha magam köré nézek, alig látom alkalmazni ezeket. 

Tudom ez e kijelentésem és a fenntarthatóság (természet közeli anyagok használata, 

minimális szállítási költség, stb.) prioritása mellett tett állásfoglalásom, ellentmondani látszik. 

Pedig nem az. A high-tech része tud lenni, része kell, legyen a fenntartható rendszernek, 

ésszerű határokon belül. A XXI. században, csak akkor nevezhető egy épület valóban 

fenntarthatónak, ha megvalósításkor mérlegeli alkalmazni mind a húsz század és tizenegy és 

fél év vívmányait, a szalmaháztól a fázisváltó anyagokon át a trigenerációs energiatermelésig 

és azon túl is (de az Óperenciás tengeren innen). Az építőiparban kialakult (hazai) helyzet – a 

nem kellően tájékozodott végfelhasználói igények miatt - hasonlítható az USA ’70-es 

évekbeli gépkocsigyártására. Ott akkor kezdtek el SUV-okat gyártani, és azokat eladni, 

amikor a japán gyártók, észlelve a piac változását, kis fogyasztású gépkocsikkal jelent meg. 

Eredmény? A három nagy gépkocsigyártó konszern közül kettő, eltűnt. A japán 

gépkocsigyártás (ami a ’70-es évek előtt mégy csak formálódott) ma sem áll rosszul. 

Meglátásom szerint, itthon az építőipar, az ingatlan piac, hasonló helyzetben van.  Nem 

vagyok kompetens megítélni, hogy tudatlanság, vagy a szakmai (zavaros és néha ellentmondó 

kommunikáció) részbeni vagy együttes felelőtlensége miatt tartunk itt, de ha fenn említett 
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példa alapján japán gépkocsigyártást a klímaváltozással, annak hatásaival helyettesítjük be 

(még az is igaz, hogy a klímaváltozás felismerése, úgy mint a japán autógyártás ’70-es évek 

elején még formálódott), félő, hogy az eredmény azonos lesz. Nem mi győzünk.  

Az egyik kulcsfigura a jogi és szakmai környezet alakítója, a mindenkori kormányzat. Neki 

vannak meg azok az eszközei, amivel rövid időn belül, hatékonyan, be tud avatkozni a 

folyamatba. Jelenleg nagy a lemaradás. Az egyik azonnali lépés, amit meg kellene tenni az, 

hogy még szigorúbban (pontosabban végre szigorúan) kellene alkalmazni az 

Épületenergetikai Szabályozás (EPBD) irányelveit, nem tágítva azokat (sem időben és sem 

tartalomban). 

Továbbá az Épületenergetikai Minőségtanúsítványt is helyére kell tenni. A közeljövőben 

várható jogszabályi változások sem erősítik meg ezt az ingatag lábakon álló rendszert, nem 

adják meg azt a jogi súlyt, ami kellően elfogadottá tenné, és talán kiküszöbölné, a 

fércmunkákat. A tapasztalatom szerint a tanúsítások nem kis része, percek alatt összedobott, 

telefonon bemondott adatok alapján készül. A társasházak esetében, én még nem találkoztam 

olyan tanúsítással (kivéve az általam készítettek, természetesen), ahol az épületre vonatkozó 

követelmények kerültek volna megállapításra, majd utána a tanúsított lakásé. Amíg esetleges 

szankciók nem lesznek kilátásba helyezve (amíg jogi következmény fenyegetettsége nincs), a 

tanúsítások valós értéke kevés és nem várható el, hogy a társadalom valós értékén kezelje.  

És az építési tevékenységgel közvetlen kapcsolatban levő engedélyezési és az építés 

felügyeleti hatóságok szerepről sem kell elfelejteni. Nagy felelősség hárulna rájuk, mert 

szűrnie kellene a terveket, ellenőrizniük a szakszerű megvalósítást. De nem teszik, sem 

egyiket, sem másikat. Engedélyezéskor check list ellenőrzési pont az energetika, az építkezés 

helyszíni ellenőrzéskor az épület külső méretei a fontosak, használatbavételkor az iratok 

megléte. Miért van így? Talán semmi jogi következménye nincs, ha a hivatali dolgozó 

„téved”, netalán mulaszt? Nincs. Semmi. Kinek lenne itt is feladata? A jogalkotónak, hogy 

magával szemben is megfogalmazzon, esetlegesen, szankcionálási lehetőségeket. 

Ha már a check-list szóba jött, ebben a stílusban pár feladat ami, elvárható lenne, az állami 

szereplőktől: 

� Egyértelműen meg kell határozni, hogy hol van a politikai felelősség a döntések 

meghozatalában, a tanulmányban részletezett feladattal kapcsolatban és egyértelművé, 

áttekinthetővé kell tenni a számonkérési rendszert 

� Tisztán kell látni, hogy honnan lesznek források az időjárás változással kapcsolatos 

esemény következményének kezelésére 
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� Ésszerű lenne egy, „Nemzeti Tervezői/Szakértői Testület” létrehozása aminek feladata, 

hogy áttekintse a klímaváltozás hatásait a hazai tervezési gyakorlatra és ennek 

megváltoztatására eljárásokat dolgozzon ki a következő évekre  

� A döntéshozatali mechanizmusban helyet kell adni az építési folyamatban érdekeltek 

széles körének, a releváns civil szerveződéseknek, kihagyva a protest szervezeteket 

� Építési szabályok, előírások áttekintése – ilyen lehet, például, a természetesen szellőzés 

maradéktalan megkövetelése (számonkérése), a mesterséges szellőzés/hűtés 

visszaszorítása, vagy be kellene vezetni, hogy minden épületre legyen bontási terv 

(esetleges újrafelhasználási terv is), valamint kötelezővé kellene tenni intézkedési 

tervek csatolását extrém időjárási esetekre, hosszú áramszünetekre és az esetlegesen 

szükségessé váló kiürítésre (mint a tűzrendészeti tervfejezet).  

� Új előírásokat (akár szabványba foglalva) kell bevezetni az épületekre vonatkozóan, 

amelyekben ösztönzi az alacsony energia felhasználású megoldásokat, az alacsony 

vagy mai (abszurd) nevén, a „zéró energia” felhasználást     

Kicsit tágabban értelmezve, az épületenergetika, az ehhez kapcsolható fogalmak 

(klímaváltozás, alkalmazkodás, stb.), a társadalmat megmozgatni képes szintű elfogadottsága 

nincs, illetve gyenge lábon billeg (nem tévedés, az egyes szám). Ennek változtatása is 

szakpolitikai feladat, kötelezettség. A lobbi tevékenységet nem tartom ördögtől valónak, 

hanem igen is hasznos tevékenység. A szakmai érveket el kell juttatni a törvényalkotóhoz. 

Ezért szerencsés lenne, ha a klímaváltozással kapcsolatba hozható ipar- és szolgáltató 

ágazatok teljes vertikumának maghatározó képviselői felvállalnák ezt a tevékenységet, mert 

csak ekkor hiteles, bármely próbálkozás. Ide tartozónak értem az energiaipart (skizofrén 

helyzetnek látszik az energiaipar önmaga érdeke elleni szerepe, de ott az út a zöld energia 

felé, mint pld. Szaudarábia olajkitermelő országból, rövidesen zöldenergia nagyhatalom lesz: 

ez azért nevezhető drasztikus változásnak!) az építőipart, és a pénzügyi szektort. Ha ezek a 

szereplők az önnön érdekek felhagyása (részbeni felhagyása) mellett nem fognak össze, nem 

ugyanazokat az elveket vallják, nem ugyanazokat a prioritások mentén fejtik ki 

tevékenységüket, és nincs meg a valós szakmai tisztesség, kár az erőfeszítésért. Azért, 

szerencsére, ha mindez nem jön össze (mind, ahogy más országokban van rá példa), azért már 

vannak, és bővül a számuk, az elkötelezett szakembereknek, akik nem tántoríthatóak el 

következetes munkájukban.  
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8. A tervezés 

 

A klímaváltozás elleni harc (újabb háborús hasonlat, hiszen harcban állunk!), 

fontvonalában a tervező szakmának kellene lennie. A lövészárokban, a lőállások ki vannak 

alakítva, de sok az üres hely. Sajnálatos módon a tervezők, bár sokan pro-aktívak ilyen 

témákban, legtöbbször, egyszerűen nem rendelkeznek azzal a tudással, jogszabály ismerettel, 

hogy megbirkózzanak a fenntartható - nem fenntartható kérdésekkel. Ennél csak az rosszabb, 

ha ilyen „szakértők” mint tanácsadók műkődnek közre a jog- és szakmaalkotók mellet, ennek 

következményei elképzelhetőek (ismertek). Mindezt ellensúlyozza, hogy „felvilágosult”, 

megalapozott tudással rendelkező és elkötelezett szakemberek felvették a kesztyűt.  

Fontos kérdés az is, hogy a tervezők miért nem érzik át a feladat súlyát, a felelőtlen 

magatartás okozta veszélyek következményeit? Legtöbbször a válasz a beruházó olcsón akar 

építkezni, az engedélyező hatóság nem mélyül el a szakmai részben, akkor minek erőlködni. 

Pedig egy épületeknek meg kell felelniük az előírt „szintnek”, mielőtt megkapják az építési 

engedélyt. Ha már ekkor sem teljesülnek az előírások, mi lesz később? Ha már tervezésnél 

nem foglakozunk az épületenergetikával (legalább a holisztikus szemléleten innen), mi fog 

történni, ahogy változik a klíma (egy épület élete 50, de inkább 100 év, vagy több)?  Ha nem 

időben gondoskodtunk a megfelelő nap, szél és víz elleni védelemről, a megújuló 

energiaforrások használatáról, az adott épület rövid időn belül elavultnak számít. Ezért, mint 

ahogy az oktatást elemző résznél említettem, a klimatikus változáshoz történő alkalmazkodási 

komplex ismertekkel bíró új szakma létrehozása szükséges, akinek képviselői bevonhatóak 

lehetnének (be kellene vonni) a tervezési munkába, úgy, mint sakterevező.   

A tervezői szakmát érintő intézkedések, amiket ésszerű lenne megtenni: 

� kötelezővé kell tenni, hogy valamennyi tervező – nem csak építész - képzést kapjon az 

épületekkel kapcsolatos energetikai kérdésekről 

� valamennyi terv elkészítésekor be kelljen vonni olyan szakembert (az a bizonyos új 

szakma) akik kompetensek az épületenergetikában, a „dekarbonozációban”, és a 

megújuló energiák területén  

� a valós energetikai minőség tanúsítványok „kikényszerítése”, ezek nyilvános internetes 

adatbázisban közzé kellene tenni 

� a tervezett teljesítmény rendszeres monitoringózása, hogy tapasztalatot lehessen 

szerezni a tervezési és a valódi teljesítményekről  
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� építési engedélyezési tervek esetén már mindegyik épületet felújítási és bontási tervvel 

kelljen benyújtani – természetesen a kiviteli tervek készítésekor ezeket a terveket is 

tovább kellene részletezni (ez felveti a kötelező kiviteli terv készítését minden 

engedélyköteles építés esetén) 

� minden épületet úgy kelljen tervezni, hogy természetes úton szellőztethető és 

árnyékolható legyen, elsődlegesen alkalmazza a passzív építészeti és épületgépészeti 

rendszereket hogy építési engedélyt kapjon 

� ugyancsak fontos lenne, ha kötelező lenne vészkezelési tervet készíteni árvíz, hosszú 

áramszünet, extrém meleg és hideg (rövid) időszakokra, és a teljes evakuációs tervet is 

� megfelelő eszközöket kell kifejleszteni a tervezők részére, hogy a jelenlegi és jövőbeni 

klíma viszonyokat figyelembe tudják venni   

Az ingatlan szakmának is van feladata, és felelőssége abban, hogy merre halad, mennyire 

hatékony a lakossági tudatformálás, milyen lesz az épület állomány. A 2008-as gazdasági 

összeomlás után (amit részben az ingatlanos szakma felelőtlen magatartása idézett elő) a 

talpon maradt szakemberek, az eddig megszokott, csak profit orientált szemléletüket félre kell 

tegyék. Az eddigi szempontok helyett a valós értéket képviselő szempontokat kell végre 

figyelembe venni és előtérbe helyezni. Ilyen, a már többször említett fenntarthatóság, 

energiahatékonyság, környezettudatosság, valamint a hatásukra kialakult új funkcionális és 

esztétikai értékrendek. Ennek a szakmának is újra kell építenie magát, a hitelválság után. Nem 

a válság kirobbanása előtti megszámlálhatatlan ingatlanfejlesztőre, ingatlanközvetítőre 

gondolok. Ők jó helyen vannak, ott ahol vannak (remélhetőleg jó távol e szakmától), mert 

nagy szerepük volt a 2008-as események kialakulásába, a kapzsi, etikátlan viselkedésük miatt. 

Tevékenységük eredménye: túlméretezett, félig-meddig kiürült irodakomplexumok, fél- és 

valótlan műszaki és pénzügyi információk miatt ingatlanvásárlásba hajszolt, ma már 

leszegényedett emberek. Most, itt a valós szakmaiság ideje. A hosszútávon fenntartható, 

gazdaságos, környezetére érzékeny fejlesztése itthon is elsődleges szempont kell legyen.  

Az előbbiekben, pár kulcsszeplőről írtam. Igazán hatalma tenni valamit, rövid időn belül 

csak a kormányzatnak van, de a társadalomnak kell megcselekednie:  

• a változásokat a kormányzat kezdeményezésére az Országgyűlésnek kell kezdenie, 

egyedül neki van jogalkotói hatalma, hogy gyors és radikális változást érjen el, mint a 

történelem alatt oly sokszor megtette, ha fontosnak vélt valamit 

• mindenkinek (a társadalom minden tagjának), be kell látnia, hogy szükségesnek 

cselekednie – ellenkező esetben a kormány bármilyen erőfeszítést tesz, az nem fog 
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megvalósulni annak érdekében, hogy az elfogadás és támogatás megvalósúljon a 

meghatározott intézkedéseknek, méltányosnak (tisztességesnek, korrektnek és 

átláthatóknak) kell lenniük amit az emberek elfogadnak, amivel azonosulni tudnak, 

ellenkező esetben nem lesznek közreműködőek 

Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban megrendezett Környezet és Fejlődés 

Világkonferenciája előkészítésekor a „Közös Jövőnk” jelentés (Brundland Bizottság, 1984) 

megállapításait vették alapul. A riói konferencián a fenntartható fejlődésre vonatkozó fontos 

dokumentumokat fogadtak el, úgy mint a "Feladatok a XXI. századra" (Agenda 21) 

dokumentumot, mely a fenntartható fejlődés átfogó programja, valamint a fenntarthatóság 

elveit tartalmazó „Riói Nyilatkozatot”. Az Agenda 21 egyik fontos gondolata: „Folyamatos 

szociális és mentális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó és hulladékeltakarító 

képességet meghaladó módon fejlődne a gazdaság”, azaz növekedés helyett fejlődés, 

mennyiség helyett minőség. 

Nemzetközi Építéskutatási Tanács 1994. tampai konferencián hangzott el Charles Kibert a 

híressé vált meghatározása: „ A fenntartható építés egészséges épített környezet létesítése és 

felelős karbantartása, az erőforrások hatékony kihasználását és az ökológiai követelmények 

érvényesítését biztosító elvek alapján.” A fenntarthatóság elve a - „reduce – conserve – 

recycle”, azaz a terhelések csökkentése – az értékek megőrzése – újrahasznosítás.(2.)  Mind a 

három elvet, az erőforrások szempontjából, érvényesíteni kell, mint földterületre, 

energiaforrásokra, hulladékra (szilárd és folyékony). Ha ezt az építési tevékenység 

szempontjából nézzük, akkor ez az elv érinti a tervezés, gyártás, építés, üzemeltetés, felújítás, 

karbantartás és bontási tevékenységeket. Továbbá figyelemmel kell arra is, hogy a megújuló 

erőforrások felhasználási ne haladja meg azok regenerálódási ütemét, a nem megújuló 

erőforrások felhasználási üteme pedig ne legyen gyorsabb az azokat helyettesítő megújuló 

energiaforrások regenerálódási üteménél. A szennyezőanyagok kibocsátásának üteme se 

haladja meg a természeti környezet befogadó kapacitását. Az emberi beavatkozások esetében 

komoly önmérsékletet kell gyakorolni. Ezen tevékenység és a természeti folyamatok 

időtényezőjének összehangolását meg kell oldani. (2.)A fenntartható fejlődés elvei 

egyértelműen foglalja össze az Agenda 21, ami négy nagy fejezetre tagolódik, úgy mint a 

„Szociális és a gazdasági dimenziók”, a „Természeti erőforrások védelme”, a „Társadalmi 

csoportok szerepének erősítése és fokozása”, és a „Végrehajtás tényezői”. A feladatok alapos 

megfogalmazása és csoportosítása ellenére kimaradt több alapvető, döntően a társadalomhoz 

illeszkedő, fogalom és feladat, ezeket nevezik Agenda 21 „fekete vagy üres lyukai”-nak. 
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Az Agenda 21 fejezetei: 

1. rész – Szociális és gazdasági dimenziók 

Nemzetközi együttműködés 

Szegénység elleni küzdelem 

A fogyasztói szokások megváltoztatása 

Népesség és fenntarthatóság 

Az emberi egészség védelme és elősegítése 

Fenntartható emberi települések 

Határozathozatal a fenntartható fejlődésre 

2. rész – A természeti erőforrások védelme és kezelése 

Az atmoszféra védelme 

Fenntartható tájhasználat 

Harc az erdőpusztulás ellen 

Sivatagosodás és aszály 

Hegyi területek fenntartható fejlődése 

Fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

A biológiai sokféleség fenntartása 

Biotechnológiai fejlesztés 

Az óceánok védelme 

Az édesvíz védelme és kezelése 

A toxikus kémiai anyagok biztonságos használata 

Veszélyes hulladékok kezelése 

A szilárd hulladékok és a szennyvíz kezelése 

Radioaktív hulladékok kezelése 

3. rész – Társadalmi csoportok szerepének erősítése 

Nők helyzete és szerepe a fenntartható fejlődésben 

Gyerekek és fiatalok 

Bennszülött emberek/őslakosok 

A helyi hatóságok 

Munkások és szakszervezetek 
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Az üzlet és az ipar 

Tudósok és technológusok 

Farmerek szerepének erősítése 

4. rész – A végrehajtás tényezői 

Pénzügyi feltételek 

Technológiák átadása 

Tudomány a fenntartható fejlődésért 

Oktatás, tudatosság és képzés 

Kapacitás létrehozása a fenntartható fejlődésért 

A fenntartható fejlődés szervezése 

Nemzetközi jog 

Információ a megalapozott döntésekhez 

És ami kimaradt az Agenda 21-ből: 

Háború és fegyverkezés 

Kormányzás 

Diszkrimináció – hátrányos megkülönböztetés 

   Megújuló energiaforrások 

Nagyvállalatok okozta problémák 

Menekültek kérdése 

Nukleáris leszerelés 

Emberi jogok 

Média – világnézeti változás 

Az épületekben az energiahasználat csökkentése kulcs szempont a kibocsátás csökkentési 

kötelezettségek teljesítése tekintetében. Ezért az építészek, mérnökök és hatékonysággal 

foglakozó szakemberek a legfontosabb szereplők, úgy a meglévő épületek felújításakor, mind 

az új építések esetén. Az Európai Unió direktívája, úgy fogalmaz, hogy az energia-

felhasználás csökkentését nem csak az befolyásolja, hogy milyenre tervezték az épületeket, 

hanem attól is, hogy miképp építették meg, hogyan üzemeltetik és használják. Ez a 

teljesítmény-alapú megközelítés a tulajdonosokat, üzemeltetőket és fejlesztőket az „alkotók” 

sorába emeli.  
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Az épületekben az energia-használat inkább társadalmi problémának tekinthető, mint 

technológiainak.(37,38) Az hogy a társadalom tagjai mennyire motiváltak abban, hogy az 

energiát (túl-) használják vagy megtakarítsák, egy olyan téma, mellyel társadalomtudósok 

foglalkoztak több mint egy évszázada.(39.) Ilyen tekintetben, az épületekben az energia 

használat csökkentése a társadalom minden rétegénél magatartásbeli változtatásokat követel 

meg.  Az épületek energia felhasználásának (nem csak az üzemeltetésre vonatkozó) 

meghatározására több eljárás, megközelítési mód van. Az Egyesült Államokban, az 

Energiastatisztikai Hivatalban egy új területet honosított meg, ami az épületekkel foglakozik. 

Ez az új terület a Hivatalon belül, összesíti a lakó-, kereskedelmi- és ipari épületek 

üzemeltetéséhez szükséges energia, valamint az építőanyagokba bennfoglalt energia (mint pl. 

szőnyeg, csempe, üveg és beton) együttes éves adatait. Az itt készült elemzések szerint az 

épületek a legnagyobb „önálló” energiafogyasztók (48 % az USA-ban) és üvegházhatású gázt 

kibocsátók. Ezért nevezhetők az építészek és az építő társadalom (építőanyag ipar, építő ipar, 

üzemeltetés) többi tagjai is, a kibocsátás szempontjából kulcsfiguráknak. (40.) 

A legtöbb tervező tisztába van azzal az alap koncepcióval, hogy a funkcionalitás, 

használhatóság fontos, de ezt a nézetet általában hátrébb rangsorolják, mint a külalakot, a 

formát.  

Az energiaforrások jobb felhasználása önmagában nem a fenntarthatóság útja. Például egy 

új, épület, amit az egészséget nem károsító anyagokból építhették, és alkalmas az energia 

hatékonyan használatára, gyakran több energiát és más természeti forrást fogyaszt, mint egy 

„nem hatékony” ház. A fejlett világ más országaiban, az építőiparban az általános trend az 

volt, hogy mind több és több energiát és forrást fogyasszanak (építés és üzemeltetés), a „jobb 

életet” hirdetve. Az Egyesült Államokban, 1970-ben az új otthon-tulajdonosok kétharmada 

nem használt légkondicionálót, ma a központi hűtés általánosan jellemzője az új otthonok 90 

%-ra, még az ország mérsékelt klímájú területein is. Ezen felül az utóbbi három évtizedben az 

átlagos új amerikai otthon mérete 57 %-kal nőtt. (44.) Ennek eredménye, ahogy Andrew Rudin 

arra, az USA energia felhasználás 45 évének elemzésében rámutatott „Amikor kevésbé 

voltunk hatékonyak, kevesebb energiát használtunk”. (48.) 

Egy épület a méretén kívül, a használati mód nagymértékben számít, ha a 

„dekarbonizáció” a cél. Erre egy jó példa a Zéró Energia Otthon (Zero Energy Homes, ZEH) 

ingatlan fejlesztés, a ”Premier Gardens”, ami Sacramento mellett, Kaliforniában található. 

Bár úgy tervezték, hogy „zéró energiájú” házak legyenek, méretük, alakjuk és térbeli 

elrendezése hasonló a többi, új fejlesztések épületeihez.  
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Ahogy azt a 21. ábra mutatja, a Premier Gardens-ben az elektromos felhasználás elosztása 

ugyancsak átlagos, pedig mást várnánk. A 21. ábra azt is mutatja, hogy a napelemek és 

energia hatékonysági intézkedések hatásosnak bizonyultak: a számlák kisebben voltak a ZEH 

fejlesztésnél a szomszédos fejlesztésekhez viszonyítva (Cresleigh Rosewood). Azonban a 

vizsgált otthonokban az elhasznált elektromos áram mértéke nem változott: a ZEH 

fejlesztéseknél az elektromos felhasználás megegyezett a hagyományos épületekben 

lakókéval, és mesze nem a közeli „zéró energia” elvét tükrözi. 

Fel kell tenni azt a kérdést, hogy mennyire számít az épület használati módja? Egy épület 

energia felhasználását az alábbi fő tényezők alakítják(46.): 

- az épület héjszerkezete, az épületgépészeti rendszerek 

- (többlet) elektromos berendezések – klíma, mosógép, szórakoztató elektronika, 

stb. 

- megújuló energiát hasznosító rendszerek által termelt áram, hőenergia 

- a bent tartózkodók szokásai 

 

 

23. ábra Épületek energiafelhasználása 

A 2004 szeptemberi energia fogyasztás számláinak értéke – összehasonlítva a Premier 

Gardensi épületek számláit a Cresleigh Rosewoodi épületek számláival; forrás (46.) 

Több kutatás is azt mutatta, hogy a lakásban használt energia kb. fele a ház jellemzőitől és 

felszerelésétől függ, a többi a lakók viselkedésétől. (47.) Az egyéni viselkedésben lévő 

eltérések nagy változásokat (akár több mint 300%) eredményezhet az energiafogyasztásban. 
(44.) Az energiafogyasztás, széles skálája miatt, lehetőség van az energiahatékonyság 

javítására, különböző típusú viselkedési, magatartási stratégiákkal.  

 

Jelmagyarázat: 

- Premier Sept  04 Bill – A Premier 
Gardensben található épületek számla 
értékei 2004 szeptember 

- Cresligh Sept  04 Bill – A Creslightben 
található épületek számla értékei 2004 
szeptember 

- Premier Avg Sept  04 Bill – A Premier 
Gardensben található épületek átlag számla 
értékei 2004 szeptember 

- Cresligh Avg Sept  04 Bill – A Creslightben 
található épületek átlag számla értékei 2004 
szeptember 
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Egy másik nézetet, amit a 24. ábra mutat be, ami azt állítja, hogy nem az épületek 

használnak energiát, hanem az emberek. Valamint rámutat arra is, hogy az energiafogyasztás 

körülbelül a feléért, az egyének a felelősek (otthoni tevékenység, személygépkocsi használat, 

közszállítás), míg a másik felét a „nem egyéni” fogyasztás teszi ki, úgy, mint a kereskedelem, 

szolgáltatások, intézmények, ipar, szállítmányozás. Bárhonnan is nézzük, az ember, felelős 

valamennyi energia felhasználásért, az emberi döntések alapvetően fontosak.  

 

24. ábra Energiahasználat 

Az épület szerkezet, az épület rendszereinek megtervezésére pontos matematikai 

képletek, műszaki irányelvek állnak rendelkezésre. Az azonos gondossággal megtervezett 

épületek, használat alatt mégsem mutatnak azonos mértékű energiafelhasználást, mert a 

használatot döntően befolyásolja az emberi tényező. A továbbiakban jellemzően a 

lakóépületek használata kerül szóba, mert ez jól mutatja, hogy mennyire nagy, és 

közvetlen hatással van az ember az energiafelhasználás mértékére. Az eredmények, 

tendenciák igazak a többi épülettípusra is, mert hiszen ott is emberek vannak. Ez alól 

kivételek a központi rendszerekkel ellátott épületek, ezekben a beavatkozási lehetőség 

minimális, de belső komfort miatti panasz mennyisége nagy.  Az épületet használók 

viselkedése annyira van hatással az energiafogyasztásra, amennyire a berendezések ezt 

lehetővé teszik. Az energiamegtakarítás nem egyértelmű, van ahol félreérthető 

konnotációt hordoz. Egyes helyeken, az energia „racionalizálás” negatív fogalom, a nem 

oly régi nehéz gazdasági, politikai időkre emlékeztet, míg ezzel szemben az energia 

fogyasztás a jólét szimbóluma. A fejlett országokban azt, hogy energiát fogyaszthatnak, 

fejlődést, prosperitást jelent, valamint természetesnek veszik, hogy energia van, ezért 

meggondolatlanul, pazarlóan használják.  

 

Egy másik ok, amiért növekedik az energiafogyasztás, az, hogy a lakosság számához 

képest az ingatlanok száma nő. Az emberek nagy része családi házban szeretne lakni, 

nem tömbházban. A családi házak mérete nő, de nem úgy a benne lakók száma. Egy 

Jelmagyarázat: 

- Personal – Magán szféra 

- Non-personal -  Nem magán szféra 

- Home energy, private vecicle, aviation& 
public transport use – A lakásba felhasznált 
energia, személygépkocsi, repülés és 
tömegközlekedés 

- Comercia, services, industry, freight 
tarnsport – Kereskedelem, szolgáltatás 
(középület), ipar, szállítmányozás  



 

 57

2002-es felmérés szerint, az EU-ban (Magyarország még nem volt az EU tagja) 1960 és 

1990 között a háztartások száma kétszer olyan gyorsan nőtt, mint a lakosság száma. (19.) 

A berendezésekkel, használati tárgyakkal összefüggő energiafogyasztást két szempont 

szerint közelíthetjük meg. Az egyik az energiatakarékos berendezések beszerzése, a 

másik az energiatakarékos használat. A berendezések és készülékek piaca teljesen 

átalakult az elmúlt években. Annak ellenére, hogy az energiahatékony berendezések ára 

magas, ezek piaca folyamatosan bővül. De egy negatív tendencia is kimutatható. Az 

emberek vásárlási lehetőségének növekedése miatt mind több, igaz energiatakarékos, 

készüléket vásárolnak, de a sok ilyen készülék használata nem eredményez megtakarítást, 

jobbik esetben az energiafogyasztás azonos szinten marad. Az energia-megtakarítási 

hajlandóságot, magatartást több minden befolyásolja. Egyik oldalról az energia ára, 

másik oldalról a rendelkezésre álló adatok és információk. Az emberek magatartását, 

ezeken kívül, döntően befolyásolja még a kulturális és az iskolázottsági szint, a 

környezettel szemben tanúsított szemlélet. Az alábbi táblázat, amelyet egy belgiumi 

felmérés alapján állítottak össze (1.000 háztartás bevonásával végzett felmérés) bemutatja 

azokat az okokat, amiért nem akarnak energia megtakarítást végezni az emberek.(19.) 

 Igen 
Inkáb

b igen 

Egyik 

sem 

Inkáb

b nem 
Nem Össz. 

Nem akar a 

kényelemből veszíteni 
3,5 % 

32,2

% 
5,2% 

29,8

% 

29,3

% 
100% 

A megtakarítás 

eredménye, csak egy 

csepp a tengerbe 

2,4% 
23,1

% 
3,7% 

26,4

% 

44,5

% 
100% 

Nincs pénzügyi vonzata 1,7% 
23,3

% 
5,2% 

30,4

% 

39,4

% 
100% 

Túl sok erőfeszítést 

igényel 
1,9% 

19,4

% 
4,8% 

30,8

% 

43,1

% 
100% 

Nem tudja, mit kell 

csinálni 
3,3% 

15,7

% 
4,7% 

33,4

% 

42,9

% 
100% 

Nem látja értelmét 0,5% 3,5% 0,4% 
23,5

% 

72,1

% 
100% 

 



 

 58

A számok megmutatják, hogy az emberek, általában, egyetértenek az 

energiatakarékossággal, ismerik annak módját. De 36% nem akar a kényelméből veszíteni, 

25% azt gondolja, hogy cselekedetük csak egy csepp a tengerben, újabb 25% úgy vélekedik, 

hogy nem engedheti meg magának, valamint 22% véleménye szerint túl sok erőfeszítést 

igényel. Az embereknek valószínűleg nincs pontos ismeretük arról, hogy mit jelent az 

energiatakarékosság, mit tehetnek azért, hogy megtakarítást érjenek el, illetve mi lehet ennek 

a hozadéka. Pontosabban, azt gondolják, hogy több erőfeszítésre van szükség, mint amennyi 

megtakarítás megvalósul. Amikor energia megtakarításról van, szó, meg kell teremteni az 

egyensúlyt a megtakarítás mértéke és a komfort csökkenés mértéke között. A komfort 

csökkenése igen csak szubjektív fogalom. A későbbiekben az épületen belüli komfort 

paraméterekre még visszatérek.  

Az energia-megtakarítás, mint magatartási forma, az alábbiakkal hozható összefüggésbe: 

- Az energiafogyasztással kapcsolatos tudatosság és információk hiánya, ami gátolja a 

hatékony viselkedési módot 

- Szokás, életmód, kényelem – az emberek hajlamosak felkapcsolva hagyni a világítást, a 

fűtési hőmérsékletet állandó hőfokon hagyni, stb. 

- Az energia-megtakarítás olyan tevékenységekhez vezethet, ami nagyobb 

energiafelhasználást eredményez. Gazdaságosan üzemeltethető gépkocsival, nagyobb 

utat tesznek meg, felkapcsolva hagyják a világítást, mert energiatakarékos izzókat 

használnak, stb.  

Az energiatudatos viselkedés, legkönnyebben úgy válhat magától értetődővé, mondhatjuk 

ösztönössé, ha az életmód, az energiatakarékossági megoldások, és a magatartás egybeesik. 

Mindez információval és a tanítással érhető el. Ezek közül megemlíthetőek a kampányok, az 

„okos” berendezések és épületek energetikai tanúsításának széleskörűvé tétele, tanácsadói 

hálózat kialakítása, az iskolai oktatásba való integráció. A gyakorlatban, egy átfogó audit 

elkészítése a legjobb eszköz a használók tudatos viselkedésére való ösztönzésére. Sokféle 

elmélet létezik, hogy az egyének hogyan döntenek az ingatlanjuk használatáról. Ezek 

némelyike az „információhiányos” modellt veszi alapul, amely azt feltételezi, hogy több és 

jobb információ ésszerű, hatékonyabb használatot eredményez. Mások szerint a használati 

szokás (viselkedés minta), gyakorlati, viselkedési, magatartási mintákon alapul, ami időnként 

változik, de a társadalmi elvárások és kulturális tényezők kombinációjából születik, amit nem 

lehet könnyen megváltoztatni. (49.)A szakpolitikusok és a kutatók között, úgy tűnik, hogy az 

„információ hiányos” modell az elfogadottabb. Szerintük a felvilágosítás és a képzés a két fő 
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eszköz abban, hogy leküzdjék az információhiányt és „kijavítsák” az emberek magatartását. 

Azonban sok a „lyuk a hálón”, az információs halmazban, amit be kell foltozni, ahhoz, hogy 

eredményt lehessen elérni. Általában, a lakások energiahasználata hasonló egy vásárláshoz, 

olyan mint amikor az egyes termékeken nincs feltüntetve az ár, és csak a végén kapjuk meg a 

számlát az egy havi vásárlásról. Az embereknek nehéz megbecsülni a döntéseik, lépéseik 

költség vonzatát, előnyeit. Az elmúlt 25 évben különböző témában végzett kutatások azt 

mutatják, hogy az energia használatról adott visszajelzés segít az „információs lyuk” 

áthidalásában így elősegíti a fogyasztáscsökkentést. A megtakarítás 5 – 15 % közöttinek 

bizonyult, ha a visszajelzés közvetlen volt, és 0 – 10 % között közvetett visszajelzés esetében. 

A közvetlen visszajelzés formái között szerepel a valós időben történő mérőeszköz és a hozzá 

kapcsolt monitor (a fogyasztónak minden pillanatban rendelkezésre állnak azonnali adatok); a 

közvetett visszajelzés (pl. számla) az, ami nem azonnali és hanem feldolgozták, mielőtt a 

fogyasztó megkapja. Egy Norvégiában végzett tanulmány szerint, ha az éves számla helyett 

gyakoribb, több és egyértelmű információt tartalmazó (pld. az előző év azonos időszakának 

fogyasztása) számlákat küldenek ki, az energia megtakarítás mértéke 12% is lehet. Egy 2006-

ban végtett kanadai kutatás szerint, ha hordozható mérőeszközöket biztosítanak a 

felhasználóknak, amelyek egy időben mutatják az energia felhasználás mértékét, a belső 

hőmérsékletet, az energia megtakarítás elérheti a 16,7%-ot. (20.)Lakott épületekben végzett 

mérések alapján összeállított tanulmány (20.) – a méréseket 1999-ben végezték Angliában - 

megmutatja, hogy az információ tartalom milyen mértékben befolyásolja az energia 

megtakarítást. A felmérésben 120 háztartás vett részt, 6 csoportba szervezve. Mindegyik 

csoport más és más információt kapott. 

 A kialakított csoportok: 

1. csoport - a saját energiafogyasztás összehasonlítása más hasonló épületével 

    2. csoport - az energiafogyasztás összehasonlítása a megelőző év azonos időszakával 

3. csoport - az energiafogyasztás összehasonlása az energia árakkal  

4. csoport - a környezetvédelemmel kapcsolatos oktató programok 

5. csoport - energia megtakarítási lehetőségek ismertetése 

    6. csoport - az energiafogyasztással kapcsolatos adatok azonnali leolvasását lehetővé tévő 

berendezés biztosítása 

 

A megfigyelés 9 hónapig tartott. A legtöbb megtakarítást a 6. csoport tagjai érték el, őket 

követték az 1. és 2. csoport tagjai. Bár a tanulmány adatgyűjtése korlátozott volt időben (9 
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hónap), a résztvevők száma szerint (120 háztartás), és területileg is (Bath városában), de 

rávilágít arra, hogy a fogyasztó számára milyen fontos az adtok tartalma és annak 

megjelenítési formája. 

A fentiekben említett tanulmányok, felmérések eredményeként, nem tévedek nagyot, ha 

megállapítom, hogy az on-line energiafogyasztás visszajelző berendezésekkel lehet jelentős 

fogyasztás megtakarítást elérni. Az ilyen berendezés, pontosabban rendszerek a rendszerek 

három fő egységből állnak: 

- a mérőberendezések – elektromos-, gáz-, vízfogyasztásmérés, környezeti adatok 

begyűjtése, úgy, mint hőmérséklet, nedvességtartalom 

- a központi adatbázis – ide futnak be a mérőberendezések adatai, ahol kerülnek 

feldolgozásra és elemzésre kerülnek 

- a kijelző egység – a központi adatbázisban feldolgozott információk megjelenítése – 

fontos, hogy minden szükséges adat egyértelmű, jól értelmezhetően jelenjen meg ezen 

a felületen  

Bár a visszajelzés rendszere fontos és hasznos, de vannak egyéb tényezők, amelyek 

befolyásolják az emberek energia-használatát, amire nincs hatással ez a rendszer. A 

benntartózkodók sokkal összetettebb módon viselkednek, mint ahogy a tervezők számolnak. 

Kinyitják az ablakokat, nyitva hagyják az ajtókat, test meleget generálnak (tevékenységtől 

függően változó), trópusi hal-akváriumot tartanak, és plazma TV használnak. Az emberek, 

energiahasználó viselkedése, inkább sajátos, mint ésszerű és előre kiszámítható. Ezért újabb 

és újabb kérdésekre kellene választ adni. Az egyik, hogy az épületeinkben beépített korszerű 

technológiák és innovatív megoldások milyen lehetőséget teremtenek, és miképp ösztönzik a 

használókat, környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó viselkedésre? (50.) Ha 

pozitív válasz adható, az azt sugallja, hogy a magatartás nem csak az információ megléte vagy 

hiánya vezérli, hanem bizonyos módon kapcsolódhat a korszerű technológiákhoz és innovatív 

megoldások meglétéhez is.  

Továbbá, ha a fontosnak tartott visszajelzés a plazma képernyőn vagy akár hal 

akváriumon megjeleníthető lenne, az biztos, hogy megváltozott viselkedést 

eredményezne? Vagy, az ablaknyitásra úgy kell tekintenünk, hogy az, az épület rossz 

használatára utal? Ezen kérdések megválaszolására is mélyebb a szociológia, 

társadalmi vizsgálatokat tesz szükségessé. A meglévő adatokkal együtt talán elég 

információ lesz ahhoz, hogy mindez megérthető legyen. Az energia-használat 

megértése egy kirakós játékhoz hasonlít, ennek egyik fontos eleme az energia 
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megtakarítással kapcsolatos ismereti szint, ami elég alacsony. Az „információ hiányos” 

modell azt feltételezi, hogy az emberek kognitívan felkészültek az energia 

felhasználással kapcsolatos döntésekben. Azonban a Nemzeti Környezetvédelmi 

képzési és Oktatási Alapítvány (USA) közelmúltbeli vizsgálata azt mutatta, hogy az 

általános lakkosságnak csak 12 %-a menne át egy alapszintű energiafelhasználásról 

szóló teszten. Innen nézve eléggé sajátos elképzelés (mondhatjuk utópia), az hogy 

elsősorban az energia visszajelzésre hagyatkozunk, hogy az hozzon áttörő változást a 

magatartásban.  

Az épületek számos módon különböznek egymástól: az egyedi formájukon kívül 

különböznek szolgáltatásaiban, milyen fűtési vagy hűtési rendszerrel látták el, és hogyan 

használják. Továbbá különböznek abban is, hogy milyen lehetőségeket biztosítanak a 

benntartózkodóknak, arra, hogy belső környezetüket szabályozzák. Figyelembe kell venni azt 

a tényt is, hogy bizonyos épületekben öltözési kódex van. Az épületgépészeti szempontok, 

hatással vannak a benntartózkodók komfortérzetére. Azokban az épületekben 

”megbocsátóbbak, elnézőek” a használók, amelyekben (vélt vagy valós) közvetlen 

hozzáférésük van a gépészeti rendszerek szabályozásához. Ez azt jelenti, hogy könnyebben 

átsiklanak például a hőmérséklettel kapcsolatos hiányosságokon, kevésbé érzékelik negatívan 

a hőmérséklet csökkenés, emelkedés, okozta kényelmetlenséget, és sokkal szélesebb nagyobb 

spektrumban toleránsak a belső tér komfortjára tekintettel. Az adaptálódási lehetőséget 

sokszor úgy értelmezik, mint azon képességeket, hogy az ablakot nyithatók, a rolók 

behúzhatók, van ventillátor, stb. Nem szabad megfeledkezni, hogy egyes 

(köz)intézményekben, munkahelyeken van öltözködési kódex, valamint figyelembe kell venni 

végzett tevékenység milyenségét és egyéb tényezőket, amelyek befolyásolják a 

benntartózkodók és épület egymásra hatását.(52.) Ha változás áll be az öltözködésben, a végzett 

tevékenységben és magatartásban valamint a levegő mozgása létrehozható, akkor 

megváltozhat a komfort hőmérséklet mértéke. Más lehetőségeknek nincs közvetlen hatása a 

komfort hőmérsékletre, csak lehetővé teszi, hogy a belső klíma értékeinek változtatását. A 

tényleges adaptáló viselkedés a lépés ezen két lehetőség ötvözete: a feltételek 

megváltoztatása, hogy a kényelemmel összhangban legyen és a kényelmi hőmérséklet 

megváltoztatása, hogy megfeleljen a meglévő feltételekkel. A kényelmesnek tekintett 

feltételek skálájára hatással vannak az épület jellemzői és az épület használok egyéni 

alkalmazkodási lehetőségei.  
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25. ábra 

Az adaptációs lehetőségek hatása: minél nagyobb a lehetőség befolyásolni a környezet 

paramétereit, annál kisebb a valószínűsége a hőmérséklet miatti stressz kialakulása 

forrás: (55.) 

 

A valóságban nehéz számszerűsíteni az adaptálódási lehetőséget az épület felügyeleti 

rendszerek nyelvére. Tanulmányok szerint, az ellenőrzés-szabályozás puszta megléte nem 

jelenti, hogy azt használják is, és hogy az ellenőrzés-szabályozás létrehozása, az érzékelők 

számának növelése nem eredményez, egyértelműen jobb lehetőséget az alkalmazkodásra. 

Továbbá szükség van megítélő képességre, hogy hasznos-e egy bizonyos intézkedés abban az 

adott helyzetben. Például a külső árnyékolás lehet, hogy haszontalan az épület egyik oldalán, 

de alapvetően fontos lehet egy másik oldalon. Ezen túlmenően egy adott beavatkozás vélt 

haszontalansága időről-időre változik a feltételektől függően.(15.)  Át kell gondolni az eddigi 

műszaki előírásokat, így például a komfort hőmérséklet fogalmát is. Úgy, mint: 

� az épületek belső komfort hőmérséklete 

� a külső komfort feltételeinek meghatározása – árnyékolási, szélsebesség, stb. 

� közlekedő eszközökben a komfort feltételek megfogalmazás 

A belső terek komfortjával kapcsolatos fogalmak, amik átgondolást igényelnek, amiket 

pontosítani kell: 

� a belső környezet paraméterei, ami alkalmas a kényelem biztosítására 

� az elfogadható belső környezet paramétereinek tartományai 

� a változás elfogadható mértéke, üteme  

Azok épületek esetében, amelyek fűtöttek és hűtöttek, a belső tér hőmérsékletének alakulása 

elválik a külső hőmérsékletétől, mert a belső hőmérséklet „ellenőrzés” alatt van. Több 

felmérés is készült (55.), amelyek szerint a belső tér komfort hőmérséklete a klimatizált 

épületeknél, nehezen határozható meg, mert eltér a bent lévők igénye. Ezért, a kényelem 

fenntartása miatt, ezt időszakosan, vagy ember csoportonként felül kell vizsgálni, újra meg 

kell határozni. További probléma, a komfort tartományainak behatárolása, ami 

Jelmagyarázat: 

- Adaptive opportunity – Adaptációs lépeség 

- Stress - Megpróbáltatás 

- Current standards – Érvényes előírások 

—High tolerance  -  Nagy tűrés határ 

- Low tolerance – Alacsony tűrés határ 

- Temperature - Hőmérséklet 
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összefüggésben van a hőmérséklettel. A belső tér hőmérséklet változását okozhatja egy 

intézkedés, ami a diszkomfort csökkentése miatt lett meghozva, de okozhatja nem ellenőrzött 

hatás, ami pont a diszkomfort kiváltó oka. A komfort hőmérséklet tartománya olyan helyeken 

ahol nem lehet változtatni az öltözéken, a végzett tevékenységen, ez az érték nagyon kicsi, kb. 

±2 °C.(52.) Ahol az adaptációs lehetőségek jobban hozzáférhetőek – ablaknyitás, vastagabb 

ruha, ez az érték természetesen nagyobb. Miben lesz kihívás számunkra a klímaváltozás? 

Biztosan tudunk alkalmazkodni az előttünk álló változásokhoz jobb épületekkel és 

technológiákkal? Amit már tudunk az, hogy az emberek biztosan tudnak alkalmazkodni 

környezetükhöz. Törékeny sátrakban telepedtek le, az Antarktisz jégmezőitől az egyenlítő 

homokos területéig. Tudnak gépek segítsége nélkül élni fagypont feletti és alatti extrém 

klímában is. Azt is tudjuk, hogy az épületek is képesek alkalmazkodni. Az emberek 

ugyanolyan sátrakban élhetnek, szélsőséges helyzetekben is, igaz nem mindig kényelemben. 

De van a hőmérsékleteknek egy meghatározott sávja, amelyen belül egy épület típus, 

megfelelő védelmet képes nyújtani extrém időjárási viszonyok között. A mennyiben a külső 

hőmérséklet eltér ettől a tartománytól, épületben a komfort nem biztosított. Azt is egyértelmű, 

hogy tervezéssel az épületeket, annak paramétereit módosítani és javítani lehet, hogy 

biztonságos legyen jelentősen szélesebb hőmérsékleti sávban (lásd ez épületek fejlődése 

részt). De vannak olyan küszöbértékek, amelyeken túl, vagy amelyek alatt, az épületek már 

nem biztonságosak. Ez függ, az épület „természetétől” és függ attól, hogy a klíma mennyire 

változik. Mindkettő alapvető abban, hogy ma olyan épületeket valósuljanak, amelyekben 50 

év múlva kényelmesen lehessen lenni.  

Az épületekkel kapcsolatosan, összefoglalható (15.): 

� Olyan belső klímát biztosít, ami jellemző a helyi klímára és kultúrára 

� Adaptációs lehetőségeket biztosít, amely azt jelenti, hogy extrém vagy szokatlan 

időjárási viszonyok között a lakók maguk tudják kényelmessé tenni belső 

környezetüket, olyan eszközökkel, mint ablaknyitás vagy szellőzés bekapcsolása vagy 

egyéb ismerős és hatékony beavatkozásokkal.  

� A lakóknak is érezniük, tudniuk kell, hogy maguk is változhatnak (pl. öltözködéssel 

tudnak alkalmazkodni).  

 

Ha kényelem van szó, az épületben lévők nagymértékben függnek az épület biztosította 

lehetőségektől (tervezői, beruházói) amelyek szerencsés esetben, összhangban vannak a helyi 

társadalmi és környezeti viszonyokkal. De ezen felül, az épületek hatékonysága függ a 

használók azon képességétől, hogy viselkedésüket és hozzáállásukat az adott épülethez 
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megváltoztassák, ahogy a külső változások fellépnek. A forró időjárásban az ablaknyitás 

például csak akkor segít, ha ennek az a hatása, hogy az épületet hűti; ha kinn az időjárás 

nagyon meleg, ez a benti viszonyokat ronthatja. Rossz következtetések is megállapíthatóak, 

például ha szélsőséges időjárási viszonyok hatásainak enyhítésére kizárólag gépekkel, 

berendezésekkel oldanánk meg. Ha ezt tennénk, akkor csak elmélyítenénk a klímaváltozás 

problémáját, és az energia válságot is. 

Annak érdekében, hogy az épületek a jövőben biztonságos és kényelmes környezetet 

biztosítsanak: 

� Olyan eszközöket kell biztosítaniuk a lakóknak, hogy a belső tér klímáját szabályozni 

tudják 

� Kerülniük kell a mechanikus hűtés használatát, amennyire lehet 

� Minimalizálni kell az energia szükségletet, de még kényelmes belső teret lehessen 

biztosítson.  

Az energia-felhasználással kapcsolatos tudás megszerzésének, az oktatásba való 

beintegrálásról beszélünk, akkor ennek a képzésnek az elemi iskolában kell kezdődnie. 

Bár csak kevés diák lesz a gyakorlatban épületenergetikával foglakozó szakember, 

valamennyi diák „használ” épületeket egész életében. Otthonukon kívül valamennyi 

diák találkozni fog kereskedelmi, intézményi, ipari és egyéb épületekkel. Bár sokan, az 

idejük 90 %-át épületekben töltik, kevesen értik, az épületek ténylegesen működését, 

ez, miképp hat egészségükre, a pszichikumra, valamint a természetes környezetre.  

Napjainkban az emberek legnagyobb része, úgy kezeli az épületeket, mint statikus 

tárgyakat, és nem, mint egy dinamikus rendszert. Ennek oka lehet, hogy az oktatásban 

(és nem csak az alapszintűben) kevés a fenntarthatósági szemlélet. (51.)Robert Kobet (52.) 

építész azt javasolja, hogy a középiskolai létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy 

azok a tanterv kiegészítéseként működjenek. Például a működtethető árnyékoló 

eszközök segítségével bemutatható a gyakorlatban a szoláris geometria, mely ösztönző 

környezetet jelenthet más tudományok oktatásához is, mint pld. a matematika, fizika. 

Egyértelműen sok módja van annak, hogy az épített környezetet használják szemléltető 

eszközként, ami fokozza a tanulás eredményességét.  

Bármennyire is fontos, jelenleg senki nem vállalja a felelősséget a lakosság 99,3 %-nak 

oktatásáért, azokért, akik az épületeket (oly sokszor ésszerűtlenül) használják. Egy 

tanulmány (53.) azt állította, hogy azok a gyakorlati oktatási módszerek, amelyeket arra 

fejlesztettek ki, hogy az építészhallgatók számára az épület energetikai teljesítménye 

megérthető legyen, használhatók más szakirányok diákjainak oktatására is. A több éves 
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FIPSE (Fund for the Improvement of Postsecondary Education) támogatott program, 

amely valódi épületeket használt élő laboratóriumként, így oktatva az építészeti iskolák 

egy harmadának diákjait ezekre a módszerekre. Azonban, ez is csak a jövő építészeinek 

oktatására szorítkozik, és nem a lakosság többi (valamivel nagyobb) részének az 

oktatására.  

Magyarország nagymértékű üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentést, vállalt. A 

mérnök szakma elkezdett foglakozni a „fenntarthatóság”, a „dekarbonizáció” fogalmaival. Új 

programok formálódnak egészben vagy részben, e koncepció körül. A szakmai testületeken 

kívüli társadalmi erők is alkalmasak arra, hogy létrehozzanak kellő megalapozottság mellett 

egy (vagy több) új szakmát. Ez az új szakma lehet a másik opció, amely az „átlagemberek” 

tanítására, felvilágosítására alakulna ki, feladata lenne bemutatni, hogy hogyan használhatóak 

az épületek (és környezetük) kevésbé pazarló módon. Ez lehet, hogy első hallásra 

erőltetettnek hat, de hasonlónak kell elképzelni, mint a népegészségügy területét. Valóban, a 

népegészségügy hagyományosan foglalkozik a közegészségügy és lakásügy közötti 

kapcsolattal, ezért képzelhető el egy hasonló, felhasználó közeli, hiteles rendszer 

megalkotása. (54.) Ezért ésszerű lenne, vagy egy meglévő szakmai csoportnak a tevékenységét 

ahhoz igazítani, hogy a „közoktatási” szerepet felvállalja, vagy új szakmai csoportnak kell 

kialakulnia erre a szerepre, mert ennek a specifikus területnek, mint egy egésznek, új szakmai 

tudást szükséges és olyan megoldásokat kell keresnie, hogy integrálni lehessen a felhasználói 

„közreműködést” az épület teljesítmény értékelésébe.  

A szaktanulmány a meglévő városi épületek adaptációs lehetőségeit próbálja körüljárni. 

Ez azt jelenti, hogy az épületet meglévőnek és megmaradónak tekintem, a felújítás, a 

magasabb műszaki színvonal elérése a cél.  Az ilyen munka következő lépésekből állhat 
(21.): 

� Előzetes tervezési program, a hagyományos és a fenntarthatósági elvárások 

tisztázása 

� Az ingatlan (telek+építmény) adottságainak és lehetőségeinek felderítése (rendezési 

terv, közművek, közlekedés, környezeti erőforrások, szennyező-zavaró 

létesítmények azonosítása) 

� Az épület funkcionális, műszaki és fenntarthatósági állapotának felmérése 

(épületdiagnosztika, energetikai audit) 

� A teljesíteni kívánt célok előzetes gazdaságossági elemzése 

� Döntés és a végleges építési program kidolgozása  
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� A megvalósítás, ami ebben az esetben a tervezés 

A holisztikus szemléletű tervezésnek ki kel terjednie a következőkre:  

� a beruházói igények minimalizálására 

� az adott funkció ökológiai lábnyomának meghatározására ezen belűl az építőanyagokkal 

szemben támasztott igényeket a tervezési elején már meg kell határozni 

� a bontott épületelemek újrafelhasználását, újrahasznosított anyagok alkalmazását 

lehetővé kell tenni 

� döntést kell hozni, hogy az épült fennmarad – az energia áramlás szempontjából - 

egyirányúnak, vagy feljebb lehet lépni, egy komplex, fenntarthatóságot szem előtt 

tartó szintre 

� a tervezés által érintett épület energiaszükségletének, az ÜHG kibocsátásának 

meghatározására – a meglévő állapotra és egy vagy több felújítási változatra 

� építéstechnológia, építési anyagok fenntarthatóság orientáltdágú kiválasztására 

� az épület teljes életciklus elemzésére – melyet a végleges tervezési program vagy 

felújítási változatok ismeretében lehet elvégezni 

� az aktív (zöld) felületek meghatározására – ez nem csak új földterületek bevonását 

jelentheti, hanem a burkolt felületek visszaalakítását zöld felületté, zöld tetők, 

zöld falak kialakítása, így „új” területek jönnek létre 

� a felhasználható megújuló energiaforrások meghatározására – az elhelyezkedés, 

funkció, lehetőségek függvénye 

� vízkezelési, szennyvíz hasznosítási lehetőségek feltárására 

Amennyiben mindezen információk birtokában vagyunk, már „csak” a fenntarthatósági 

deficitet kell meghatározni a továbblépésre.  

A fenntárhatósági deficit több részterületből áll, beavatkozás tervezés estén javasolt 

mindegyiket megvizsgálni (39.): 

� a klimatikus fenntarthatóság  

� a fenntartható vízellátás 

� a fenntartható szennyvízkezelés 

� a fenntartható hulladékkezelés 

� az energia fenntarthatóság 
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A klimatikus fenntarthatóság, az épület és a környezete közötti arányt vizsgálja. Ilyen a 

beépítési százalék, a zöldfelület mérete. A küszöbérték, amihez viszonyítunk a 10%-os 

beépítés és négy emelet magasság (a fák növekedési magassága). 

  A vízellátás fenntárhatósága az ivóvíz felhasználásának minimalizálását jelenti. Ennek 

meghatározása lehet például a az esővíz, a talajvíz potenciál alapján. Ebben az esetben a 

küszöbérték 300 fő/ha. A fenntartható szennyvízkezelés szervesen összefügg a vízellátás 

fenntarthatóságával. A javasolt küszöbérték (emissziós érték) 90 l/nap/fő (lakóépület). 

A hulladékkezelés fenntarthatóságának kulcsa az emisszió minimalizálása. Ezen kívül a 

szelektív gyűjtés elengedhetetlen a hatékony újrahasznosítás megvalósítására. Külön gondot 

kel fordítani a hulladék átmeneti tárolására (leginkább nyáron), szállítására valamint veszélyes 

hulladékok ártalmatlanítására. Az energia felhasználás fenntarthatóságának nyitja újra a 

fogyasztás csökkenetése, valamint a megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazása. A 

javasolt küszöbérték 55 kWh/m2év (lakóépület esetén). 

A fenntarthatóságot szem előtt tartva, két épület modellt lehet megkülönböztetni: 

� egy irányú épületmodell – 25. ábra 

� fenntartható épületmodell – 26. ábr 

Az egy irányú épület jellemzői az építés és használat során (2.), nagy energiatartalmú, 

gyártott építőanyagokat, friss levegőt, ivóvíz minőségű vizet, fosszilis energiaforrásból 

származó energiákat igényel, ezeket rossz hatásfokon „elfogyasztja”, majd mérgező, vissza 

nem forgatható szilárd hulladékot, elhasznált levegőt, füstöt, szennyvizet, hulladék-hőt és zajt 

bocsát ki.  

 

 

26 ábra Egyirányú épületmodell Forrás: (36.) 

Jelmagyarázat: 

- Sun – Nap 

- Wind – Szél 

- Climatic influences air emissions&noise – 
Időjárás hatása, légszennyezés, zaj 

– Fresh air – Friss levegő 

- Waste air – Elhasznált levegő 

- Wasre heat – Hő vesztesség 

- Electricity, gas, fresh air, water –Elektromos 
energia, földgáz, friss levegő, víz 

- Consumption – Fogyasztás 

- Wast water – Szennyvíz 

- Material godds – Fogyasztási cikkek 

- Material waste – Szemét 

- Soil, unused resources – Talaj, nem 
hasznosított energia források 

- Plants – Növények 

- Waters – (Természetes) vizek 
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27. ábra 

Fenntartható épületmodell 

Forrás: (36.) 

 

A környezettudatos, fenntartható, épületmodell jellemzői (2.): az ökológiailag aktív 

földterületek építési célú használatának minimális szintre csökkentése, a helyi erőforrások 

fhasznosítása, bekapcsolása az „épület körfolyamataiba,” minimális, és lehetőleg természetes 

építő-anyagok használata, az ivóvízhasználat korlátozás, részbeni kiváltása, megújuló 

energiaforrások hatékony használata, korlátozott, nem mérgező kibocsátás, valamint az 

építészeti-környezeti kultúra megőrzése.   

Hiába melegebbek a telek, a szigetelések vastagsága nő, mert cél, hogy csökkenjen a 

felhasznált energia mennyisége, ezzel együtt az üvegház hatásért felelős gázok kibocsátása is. 

A jó hőszigetelés és melegebb időjárás, a lakások estén, a fűtés és a használati meleg víz 

előállítására felhasznált energia arányát megváltoztatja, szükségesé téve a meglévő fűtési 

rendszerek, berendezések felülvizsgálatát. Egy új gondolat jelent meg, ami szerint át kell 

értékelni, azt az épületgépészeti trendet, hogy az épületeket hőviszanyerő szellőztető 

berendezésekkel kell ellátni, így csökkentve a szellőzési hőveszteséget (az un. passzívházak 

kivételével). A jól hőszigetelt és légtömör épületek esetén, a fűtési idény már most is 

viszonylag rövid, a téli hőmérséklet emelkedésével, az időszak, amikor a rendszer hatékonyan 

és gazdaságosan működik, mind rövidebb lesz. 

Jelmagyarázat: 

- Sun – Nap 

- Wind – Szél 

- Air cycle – Levegő körforgása 

- Precipitation - Csapadék 

- Energy cycle – Energia kőrforgása 

- Water –Víz 

- Utilization – Használat 

- Water cycle – Víz  körforgása 

- Grounwater – Talajvíz 

- Geo-structure – Geológiai szerkezet 

- Earth soil – Talaj 
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A meglévő épületek érzékenyek, sérülékenyek a klímaváltozás hatásaira. A felújításukat, 

összetett, energia- és környezettudatos tervezési munka kell, megelőzze. Az holisztikus 

szemléletű energiatudatos felújítás tervezés elsődleges szempontja a minimális negatív 

környezeti hatással a maximális energia-megtakarítást elérni, minél optimálisabb 

eszközökkel. A tervezett célokat az építészet és épületgépészet és akár épületvillamosság 

eszközeivel el lehet elérni. Az építészeti megoldások, meglévő épületeke estén, meglehetősen 

korlátozottak. Az épületek a felület-térfogat arányt, az épület tájolását, elhelyezkedését nem 

lehet megváltozatni. Az tervezés eszközei lehetnek, ebben au esetben is: 

- a szoláris nyereség hasznosítása  

- az épület hőterhelésének csökkentése 

- a homlokzati héjszerkezet hőszigetelésének javítása 

- a természetes szellőzés hatásának fokozása 

Mindegy, hogy passzív fűtésről, vagy hűtésről van szó, a külső és belső hőterhelésekből 

adódó hőmérsékletingadozás csillapítása a helyiséget burkoló szerkezetek hőtároló 

képességétől függ. Általában a nagy hőtároló képesség az előnyösebb, mert ekkor a belső 

hőmérséklet ingadozása kisebb. A hőtároló képesség annál nagyobb, minél nagyobb az 

épületszerkezetet felépítő rétegek hővezetési tényezője és tömege. A hőtároló képességet 

rontja, ha azokat a helyiségtől jó hőszigetelő képességű, könnyű rétegek (pl. padlószőnyeg, 

álmennyezet, stb.) választják el. (23.)A hőtároló tömeg a hőterhelés felvétele szempontjából 

háromféle lehet: az irodalomban szokásos megnevezésekkel elsődleges, másodlagos és 

kihelyezett. Elsődleges hőtároló tömegnek tekintendő az a szerkezet, amelyet közvetlenül ér a 

napsugárzás, mint például a padlót, a belső válaszfalat, vagy azoknak egy részét. A 

másodlagos hőtároló tömeget közvetlen napsugárzás nem éri. Ezek részben az elsődleges 

hőtároló szerkezetek felületéről kiinduló hősugárzás, részben az ott felmelegedett levegő 

közvetítésével melegednek fel. A kihelyezett tárolók (pl. kőágy) a helyiségen kívül kerülnek 

elhelyezésre, a tároló és a helyiség között, az energia csak légárammal szállítható. A 

hőmérsékletingadozás csökkentése szempontjából a leghatásosabbak az elsődleges tárolók. 
(23.)A nyári túlmelegedés figyelembevételével, a tervezőknek és az anyaggyártóknak új és 

innovatív technológiákat és eljárásokat kell előtérbe helyezni, pld.: 

- meglévő és új épületek hatékonyan szabályozható árnyékoló szerkezetei 

- hatékony üvegszerkezetek, üvegvédő bevonatok 

- biztonságos, éjszakai, természetes szellőztetést biztosító rendszerek 

- hatékonyabb, megújuló energiákat hasznosító hűtő rendszerek 
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- megfizethető, biztonságosan használható fázisváltó anyagok bevezetése – pld. nagy 

hőszigetelési értékkel, de kis súllyal rendelkező anyagok fejlesztése 

A szoláris nyerésség hasznosítására meglévő, városi környezetben levő épületeknél 

viszonylag kevés lehetőség nyílik. Ha figyelembe vesztük, hogy a klímaváltozás okozta 

felmelegedés miatt a fűtési időszak csökken, a nyarak mind melegebbek lesznek, ezért a 

mérsékelt égövön, ahol hazánk is található, korlátozottan alkalmazhatóak optimálisan a 

passzív fűtési rendszerek. A passzív fűtés, talán legelterjedtebb módja, az épület kialakítása, 

funkciója szerint megvalósítható naptér, üvegház, más néven télikert. A naptér szempontjából 

meghatározó a tájolás. Ha nincs mód a déli tájolásra, akkor a sugárzásos nyereségek helyett a 

pufferhatást kell kihasználni (a diffúz sugárzás befogadása). (25.) 

 

      

 

 A. Teljesen kiugró naptér        B. Két oldalról nyitott naptér       C. Köztes 

kialakítású naptér 

D. Sarok kialakítású naptér      E. Visszahúzott naptér         F. Fél-átrium vagy 

átriumos naptér 

       

28.ábra Napterek 

Forrás: (25.) 

 

Az üvegház hatékonysága jobb, ha nagy a belmagassága, valamint ha a homlokzat előtt, 

vagy többszintes átriumos kialakítással épül meg. Ismét megjegyzem, hogy a naptér 

hatékonysága csökken, ha a padlófelületre szőnyeget, bútort helyeznek el (fedett hőtároló 

felületek). Az üvegházat csak akkor ésszerű használni, amikor annak hőveszteségét nem kell 

az épület túlfűtésével kompenzálni (nem fűtött tér kerül kialításra). Az optimális téli használat 

miatt, átlátszó szerkezetekből (falak, tető) kialakított napteret, nyáron a túlmelegedés ellen 

árnyékolni kell. A túlzott felmelegedés elkerülésére hatékony (elsődlegesen természetes) 
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szellőzést kell biztosítani. A mi égövünk alatt az tűnik a legkedvezőbb megoldásnak, ha a 

ferde felületeket (tető) melegvíz termelésre használjuk ki (vagyis átlátszatlan, árnyékolt tetőt 

alakítunk ki), így csak a függőleges felületek árnyékolásáról kell gondoskodni.(25.) 

 A belső terek hűtésével mind inkább fontos foglakozni a klímaváltozás okozta felmelegedés, 

hősziget jelenség miatt. A hűtés, mind, az újabb (II. világháború után épült) épületek esetén 

akut feladat, mert: 

� az épületekben a nagy üvegezett felületek vannak, ezért a hőterhelés nagymértékű 

felmelegedést okoz 

� gyakori a kisebb súlyú, azaz kisebb hőtároló képességű anyagok és szerkezetek 

alkalmazása (függönyfalak, szerelt homlokzatok, stb.) 

� az épület használóinak komfort igényszintje nő, és folyamatos munkavégzés van  

� a belső hőterhelést fokozódik a (háztartási) berendezések, irodagépek száma 

növekedésével 

Ha a fenntárhatóságot tartjuk szem előtt, az elfogadható belső hőmérséklet megtartására csak 

egy mód van, hogy azt gépi hűtés nélkül biztosítsuk (ameddig lehet), ez a passzív hűtés. 

Passzív hűtéskor a helyiség hőmérsékletét külső energiaforrás igénybevétele nélkül tartható 

elfogadhatóan alacsony értéken.  

A passzív hűtés megvalósítására lehetséges eljárásai: 

� A hőnyereségek csökkentése - telepítés, tömegformálás, árnyékolók 

� A hőterhelés eltávolítása - szellőztetés 

� A hőterhelés hatásának csillapítása – opaq felületek, zöld homlokzatok 

Ezt a megoldást új épületek esetén vehetjük figyelembe, ilyenkor a napsugárzásból származó 

hőterhelés a várostervezés, tömegformálás, tájolás révén alapvetően befolyásolhatjuk. 

Hazánkban azonban nem ajánlatos a szoláris terhelések túlzott csökkentése, mert ez a 

természetes világítás, valamint téli időszakban a szoláris nyereségek csökkenéséhez vezet. 

Évszázados megoldás a nyári direkt napsugárzás hatásának kivédésére épülettagozatok 

létrehozása, árnyékvetők beépítése. Az árnyékolók hatékonyságát befolyásolja a geometriai 

kialakításuk, a lamellák dőlésszöge, sűrűsége stb.  

Azért, hogy árnyékolók amelyeket betervezünk, beépítünk hatékonyan lássák el feladatukat, 

tisztába kell lennünk a kialakításuk főbb szabályaival (38.): 

� A vízszintes árnyékvetők a déli irányba tájolt homlokzatok esetében hatásosak 
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� A vízszintes árnyékvetők szélességének kellően nagyobbnak kell lenni az ablak 

szélességénél, különben az árnyékolás hatása csökken 

� A vízszintes árnyékvetők csak elegendően nagy kiülés esetén hatékonyak.  

� Ha a lamellák a vízszintes tengelyük körül forgathatók, akkor az árnyékmaszk a 

dőlésszög függvényében változik. Így fokozatmentesen lehet igazodni a pillanatnyi 

időjárási feltételekhez, hőmérsékleti és sugárzási viszonyokhoz, a természetes 

világítási feltételekhez. 

� Az árnyékvető kialakítható konzolokra rögzített függőleges síkú lemezként is. E 

megoldás lehetővé teszi az akadálytalan légmozgást (így a sugárzás hatására 

felmelegedő lamellát a kialakuló gravitációs légáram hűteni fogja), elmarad a 

hóterhelés. A lemez anyaga gyakorta hőelnyelő üveg, így a kilátás biztosítható. 

� Minél inkább eltér a homlokzat tájolása a délitől, annál kevésbé hatásosak a 

„vízszintes fősíkú árnyékvetők”. A keleti és nyugati, valamint azokhoz közeli 

tájolások esetén a „vízszintes” fősíkú árnyékvetők különösen a kora délelőtti, illetve 

a késő délutáni órákban hatástalanok, noha az ilyen tájolású felületeket éppen 

ezekben az órákban éri a legintenzívebb direkt sugárzás. 

� A délitől eltérő tájolás esetén javasolt függőleges síkú árnyékvetőket alkalmazni. 

Keleti vagy nyugati tájolás esetén függőleges tagozatot elegendő csak az ablak 

egyik oldalán alkalmazni, aszerint, hogy az ablak keleti vagy nyugati tájolású-e. 

� A függőleges tagozatok télen-nyáron egyaránt árnyékolnak, ezért tengelyük körül 

forgatható elemeket javasolt használni. 

 

A fix árnyékolók hátránya, mint ahogy az előbbiekben is említettem az, hogy azokban az 

időszakokban is árnyékolnak, amikor fontosabb lenne a szoláris nyereség. Ilyen esetben 

javasolt a mozgatható szerkezetű árnyékoló beépítése (mozgatható zsaluk, mobil szerkezet, a 

mozgatható ponyva szerkezetek).Hőtechnikai szempontból nem szabad elfelejteni, hogy az 

árnyékoló szerkezet a ráeső napsugárzás egy részét elnyeli, és ettől felmelegszik. Ezért nem 

mindegy, hogy az árnyékoló az üvegezéshez képest hol helyezkedik el: ha belül van, a 

hőáramok a helyiséget terhelik, ha kívül van, akkor a környezetet. Ugyanaz az árnyékoló 

szerkezet tehát a külső oldalon sokkal hatékonyabb, mint belső oldalon. (38.) 

A helyiségek hőterhelését nagymértékben befolyásolja a transzparens homlokzati szerkezetek 

tulajdonsága. Hagyományos transzparens szerkezetek az elnyelő és a visszaverő üvegezésűek. 

Az elnyelő üvegezés az elnyelt sugárzási hányadtól jelentősen felmelegszik (hőmérsékletük 
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nyáron akár a 60-70°C fokot is elérheti). Ez egyrészt hőmozgási (dilatáció, tömítés) 

problémákat okozhat, másrészt a meleg üvegfelület úgy működik, mint egy sugárzó fűtőtest, a 

hőérzet remélt javulása elmarad. Pontosabban, közvetlenül az üveg mellet arra számítunk, 

hogy javul a helyzet, pedig valójában nagymértékben romlik. A visszaverő üvegek a 

felületükre érkező napsugárzás egy részét visszaverik, ezért az áteresztett sugárzás nagysága 

akár az eredeti 20%-ára is csökkenhet. Ebben az esetben az üvegtábla felmelegedése 

minimális, így nem okoz gondot. Készülnek olyan visszaverő üvegezések, melyek áteresztési 

tényezője szögfüggő, a szög a gyártás során állítható be. A visszaverő üvegek tehát 

lényegesen jobb tulajdonságúak, viszont a bonyolultabb gyártási technológia miatt 

meglehetősen drágák. A visszaverő és az elnyelő üvegeket, a hazai éghajlati feltételeink 

mellett, nagy körültekintéssel lehet alkalmazni, mert nagymértékben csökkentik a természetes 

világítás és a napenergia fűtési célú hasznosításának lehetőségét. Megvalósult épületek estén, 

előfordult, hogy a „túl jó hővédelem” következtében derült nyári napokon is szükség van 

mesterséges világításra.(38.) Ezeken kívül léteznek a változó, illetve a változtatható 

tulajdonságú üvegezések. A változó tulajdonságú üvegek áteresztőképessége a környezeti 

hatásoktól, illetve az emberi beavatkozástól függ – a fototróp üvegezések a napsugárzás 

intenzitásának függvényében sötétednek el, illetve válnak áttetszővé; a termotróp üvegezések 

alacsony külső léghőmérséklet esetén átlátszóak, a hőmérséklet növekedésével azonban 

elsötétülnek. Más üvegek esetén az átbocsátóképesség szabadon változtatható (a két üvegréteg 

közötti fólia, vagy gél tulajdonságai befolyásolhatók elektromos árammal).  

Az épületek höterhelésének mérséklésére jól alkalmazhatóak az opaque (átlátszatlan) 

szerkezetek. Ilyen szerkezetek a zöldtetők, az extenzív és az intenzív tetők. Az extenzív 

zöldtető kisebb rétegvastagságú termőtalaj (kb. 15-20 cm) és szárazságtűrő növényzet. Az 

extenzív zöldtetők termőtalaj rétegének vastagsága általában kisebb, mint 20 centiméter. Az 

intenzív zöldtető vastagabb tetőföld réteg (20-40 cm), teljes körű hasznosítása lehetséges. 

Számottevő hőszigetelő hatás az intenzív tetővel érhető el. Egy másik opaque szerkezet a 

homlokzat előtt alkalmazott kúszónövények. A növények nyáron árnyékoló hatásukkal 

mérséklik a homlokzati felület felmelegedését. Miután a levelek a direkt napsugárzás irányára 

merőleges helyzetet foglalnak el, a „zöld” árnyékoló mögött egy jól átszellőző légréteg és 

abban a felhajtóerő következtében légáramlás is kialakul, ami a hatást fokozza.(23.) 

Nyári túlmelegedés estén, elővigyázatos tervezés esetén is túlmelegszik az épület, a kialakult 

hőterhelést el kell vezetni. A városi környezetben, meglévő épületek esetén hőterhelés 

elvezetés „természetes” módjai a szellőztetés.  
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A passzív hűtés szempontjából a célszerű szellőztetési stratégia a következő (23.): 

� ha a helyiségben emberek tartózkodnak és a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint a 

belső, akkor a huzatpanaszok kockázatának határáig maximális intenzitással kell 

szellőztetni. 

� ha a helyiségben nem tartózkodnak emberek, és a külső hőmérséklet alacsonyabb, 

mint a belső, akkor a fizikailag lehetséges maximális intenzitással kell szellőztetni. 

� ha a helyiségben emberek tartózkodnak, és a külső hőmérséklet magasabb, mint a 

belső, akkor a benntartózkodó emberek számára előírt kötelező frisslevegő igénynek 

és a helyiségben végzett tevékenységnek megfelelő intenzitással kell szellőztetni. 

� ha a helyiségben nem tartózkodnak emberek, és a külső hőmérséklet magasabb, 

mint a belső, akkor lehetőleg kerülni kell a szellőztetést. 

Meglévő épületek estén is, a szellőzés mértékének értékelésekor figyelembe kell venni a 

nyílászárók elhelyezését. A keresztszellőzés nehezebben valósítható meg, ha az épületnek 

csak két szemközti homlokzatán vannak nyílászárók. Ilyen esetben, ha a szél a 

homlokzatokkal párhuzamosan fúj, nincs nyomáskülönbség, valamint ennek 

következményeként légáram nem alakul ki. Ha a két homlokzatra történő szellőzés esetén, az 

egyik ablak épületek által lehatárolt térre nyílik (udvar), a szellőzés hatékonyabb, mert a 

nyomáskülönbség kialakul. Még kedvezőtlenebb a helyzet, ha csak egy homlokzaton vannak 

nyílászárók. A helyiség átöblítése a méretarányoknak, az ablak elhelyezésének, méreteinek és 

működési módjának függvénye. Éjszaka, amikor a külső léghőmérséklet bizonyosan 

alacsonyabb, mint a belső, kell a legintenzívebb légcserére törekedni. Ennek azonban számos 

épületszerkezeti, építészeti és üzemeltetési feltétele van, mint például az ablakszárnyak 

rögzítési lehetősége, a csapóeső és a viharos szél elleni védelem, rovarok, állatok bejutásának 

megakadályozása, vagyonvédelem, környezeti zaj elleni védelem. (23.) 

Ezentúl másképp kell viszonyulunk az épületeket körülvevő térhez mind eddig. 

Hagyományosan a tájépítészet fő szempontja a nyitott, napsütötte terek megalkotása (lásd az 

elmúlt évtized belváros és köztér rekonstrukcióit). A mind melegebb jövőben az árnyékolás 

előtérbe helyeződik, mint most Európa déli területein, de nem csak az épületeké, hanem az 

azokat körülvevő területeké, zöld felületeké is. Energetikai szempontból kézenfekvő, és mind 

gyakrabban látható, az árnyékoló szerkezetek összeépítése fotovoltaikus elemekkel. A 

lombhullató fák, olcsó és hasznos „árnyékoló szerkezetek” lehetnek, hatásuk van a levegő 

tisztaságára és hőmérsékletére is. A klíma változásának következményeként a nyarak 
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szárazabbak lesznek ezért a zöld felületek kialakításánál, öntöző rendszereket kell beépíteni, 

az őshonos fajokat kell előnybe részesíteni.  

A zöld felületek mellett, a „kék” felületeknek, a vizeknek is jótékony hatásuk van a városi 

klímára, a hősziget kialakulásának lehetőségét csökkentik. A Manchesteri Egyetem kutatói 

megállapították (11.), hogy ha Manchester város zöld felületét 10%-al növelni tudnák, a sűrűn 

lakott területeken a hőmérsékletet 2080-ban is az 1990-es bázis év szintjére kerülne, vagy 

akár alacsonyabb értéken lehetne tartani. A zöld felületek növekedésével az elnyelt csapadék 

víz mennyiség is növekedne, ami párolgásával hűti a levegőt. Ilyen megfontolásból, 

követendő eljárást dolgozott ki a Berlin város vezetése. Új fejlesztések esetén, annak 

jellegétől függően, egy részletesen meghatározott számítási mód szerint, zöld felületeket kell 

kialakítani (bárhol is helyezkedik el a városban), aminek a neve Biotrop Felület Tényező. Ezt 

az eljárást más városok is átvették Németországban. De már Malmőben is alkalmazzák ezt az 

eljárást, Bo01 nevű, vízparti területek megújulási programja keretében. 

Az épületekben keletkezett szennyvíz mértéke függ az épület funkciójától. A keletkező 

szennyvíz mennyisége egy fürdőszobával, angol WC-vel ellátott, automata mosógéppel 

felszerelt, 4 fős háztartásra vonatkoztatva, 140 l/ nap/fő vízfogyasztás esetén 56 l/nap. (26.)  

A szürke szennyvíz attól különbözik a kommunális víztől, hogy nem tartalmazza a víz-

öblítéses WC használatból keletkező szennyvizet. Elnevezése az angol és német 

nyelvterületen elterjedt (nem a színére utaló) szakkifejezés nyomán szürkevíznek nevezzük.  

A szürkevíz kb. 1/9-ed annyi szennyezőanyagot tartalmaz, mint a "feketevíz"(29.), így csak 

szűrést és fertőtlenítést után szabad meghatározott célokra hasznosítani. A szürkevizet is két 

különböző kategóriába lehet sorolni, a "sötétszürke" a mosó és mosdóvíz, a "világosszürke" 

pedig az esővíz. Az esővíz is szürkevíznek minősül, hiszen szennyezheti madár ürülék és 

madártoll, falevelek, szúnyoglárva, vagy egyéb bogár maradványok, azonban hasznosítása 

könnyebben megoldható. (29.)A szürkevíz felhasználhatóságának időkorlátja van, egy-két 

napnál tovább nem tárolható, mert potenciális egészségügyi veszélyforrás, még szűrést és 

fertőtlenítést követően sem. Kérdéses a mosogatóvíz besorolása, főleg azért mert zsíros, és 

szilárd hulladékot is tartalmaz, mint az élelmiszer maradékot jelent.  Az esővíz 

hasznosításának módja függ attól, hogy mire akarjuk használni (öntözés és/vagy WC öblítés), 

mekkora gyűjtő felület áll rendelkezésünkre, illetve, az országban milyen domborzati, vagy 

éghajlati viszonyok között helyezkedik el az épület. A rendszer méretének meghatározása 

függ a tető (gyűjtő felület) méretétől és a csapadék mennyiségétől. 
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29. ábra 

Csapadékvíz mennyiségek Magyarországon; forrás: www.epitesiportal.hu 

 

Az összegyűjthető mennyiség kiszámítása egyszerű, a mennyiség a felület és a csapadék 

mennyiség szorzata. Mivel mind gyakrabban van nagy intenzitású eső, amikor túlfolyik a 

gyűjtő felületről a csapadék, valamivel kevesebb víz fog összegyűlni, mint ami kiszámítható. 

A hasznosítani kívánt esővíz minőségét erősen befolyásolja a tető héjazatának anyaga. A 

leginkább ajánlott anyagok a (lehetőleg) zománcozott, cserép (a moha ne ragadjon rá), a 

természetes palakőből készített tető, az üvegtető. Az előbb említett héjalású tetőkről nyert 

esővíz szűrése egyszerűbb, más anyagok esetén ez nehezebben, költségesebben oldható meg. 

A továbbiakban a legelterjedtebb tető héjaló anyagokról esik pár szó, valamint az arról 

begyűjtött csapadék víz kezeléséről. (27.)A réz, az ólom és az alumínium, a savas eső vizében 

gyengén oldódik és mint nemkívánatos anyag a tárolt vízben is megjelenik, ezért kerülni kell 

az alkalmazásukat. Ilyenkor ivásra és főzésre a szokásos kerámia mikro-szűrő helyett, a vizet 

egy fordított ozmózis rendszerrel kell előállítani. A fazsindelyes tető esővíz begyűjtésére nem 

alkalmas. A ráhulló víz egy részét a fa visszatartja és az eső végén elpárologtatja, a veszteség 

5%-ra becsülhető. A legnagyobb gondot azonban a begyűjtött víz minősége okozza. A fában 

lévő illó olajok és a lignin a víznek színeződést adnak. Kátrány és bitumen alapú tetőknél 

lehet kellemetlen szag , de az pár év alatt eltűnik. A műanyag, EPDM burkolatú tetőkről 

begyűjtött víz, bár szagtalan, nem tudni milyen anyagok (monomerek, katalizátorok, festékek, 

stb.) oldódhatnak be a vízbe. Ezért ezeknek a vizeknek a felhasználása korlátozott. Beton, 

vagy más lapburkolatú lapos tető nagyon megfelelő mint esővíz nyerő felület, kivéve ha 

rendszeres használat alatt van (terasz, parkoló, stb.). A zöld tetők nem alkalmasak esővíz 

begyűjtésre.Fontos megjegyezni, hogy az esővíztárolóban a víz savasságát feltétlenül 

semlegesíteni kell, erről folyamatosan gondoskodni kell.  

Az építési tevékenységnek két fő vonulata van, a hagyományos és a fenntarthatósági 

szempontokat figyelembevevő beavatkozások (21.) 
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A hagyományos beavatkozások között megemlíthető: 

� funkcionális korszerűsítés 

� szerkezeti károsodások kijavítása 

� megszokott, „bejáratott” épületfizikai beavatkozások 

� hagyományos épületgépészeti megoldások alkalmazása 

A fenntarthatósági szempontok figyelembevételével, a beavatkozások lehetnek: 

� magastető, télikert kialakítása lapostetős épületen 

� meglévő káros anyagok (építőanyag, burkolatok, bevonatok) eltávolítása 

� innovatív épületfizikai beavatkozások – szoláris építészeti elemek használata 

� korszerű épületgépészet – megújuló energiaforrások bevonása, kogenerációs 

áramtermelés alkalmazása 

� szürke víz, eső víz hasznosítása 

Egy épület megépítése után is többféle beavatkozás is történhet: 

� épületfenntartás-állagmegóvás (karbantartás, megelőzés) - rendeltetésszerű használati 

állapot fenntartása – ezek tervezhető és eseti beavatkozások 

� felújítás (eredeti műszaki állapot helyreállítására szükséges javítások) –tervezhető 

beavatkozások közé tartozik, kivéve baleset, természeti katasztrófa bekövetkezte 

esetén 

� korszerűsítés (műszaki és használati érték növelés) – tervezhető beavatkozások 

Mint már ebben a tanulmányban is megemlítettem az épületek nagymértékben felelősek a 

hagyományos energiahordózók használtáért, ami számottevő negatív környezeti hatást okoz. 

Azért, hogy nagy részét ennek az energiának meg lehessen takarítani, a Nemzetközi Energia 

Ügynökség (International Energy Agency) a következő intézkedések meghozatalát 

javasolja(58.): 

� műszaki és energetikai jellemzők meghatározása új épületekre vonatkozóan 

� passzív házak és alacsony energiafelhasználású épületek elterjesztése 

� intézkedési csomagok kidolgozása a meglévő épületek energia hatékonyságának 

növelésére 

� az energetikai minőségtanúsítvány rendszer bevezetése 

Az Európai Bizottság 2008 januárjában közzétette a Klíma Akciótervet (Climate Action 

package), ami intézkedéseket mutat be a klímaváltozás csökkentésére valamint a megújuló 

energiaforrások elterjesztésére, összhangban az Európai Unió kötelezettségvállalásaival. Az 
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EU vezetői 2020-ra célokat tűztek ki, amelyek „20–20–20 célokként” is ismeretesek. Ezek a 

következők: 

� Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az 1990-es szinthez képest legalább 20%-kal 

csökkenjen.  

� A megújuló energiaforrások aránya a teljes energiafogyasztáshoz képest 20 %-ra 

emelkedjen.  

� Energiahatékonysági intézkedések révén a felhasznált elsődleges energiák mennyisége 

az előrevetített szintekhez képest 20%-kal csökkenjen.  

Az EU elkötelezte magát, hogy 30%-ra növeli a kibocsátás csökkentés mértékét, amennyiben 

a többi „nagy gazdaság” is hasonló kibocsátás csökkentés iránti kötelezettségvállalást tesz. Az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának 

ütemtervében az Európai Bizottság felvázolta azokat az új lehetőségeket is, amelyekkel az 

üvegházhatást okozó gázokat az évszázad közepére 80–95 %-kal lehetne csökkenteni. 

Az épület tervezése és felújításakor elérni kívánt célok(59.) : 

� az épületek tulajdonságainak a jogszabályi kötelezettséggel való összhangba hozása a 

tervezés és üzemeltetés időszakaiban 

� az épület energiahatékonyságának részleges javítása – úgy, mint: fűtés-, 

hűtéskorszerűsítés – vagy teljes korszerűsítés 

� a belső környezeti tényezők javítása – úgy, mint: a hőkomfort, a vizuális komfort, a 

helyiség levegő minőségének javítása, külön-külön, vagy ezek kombinációja 

� az épületek által kifejtett környezeti hatás, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez 

� az energiával összefüggő költségek csökkentése 

 

A tervezési fázisban kell megteremteni az egyensúlyt a fontos tervezési paraméterek és a 

betartandó kritériumok között, amik sokszor korlátozóan hatnak. A legfontosabb tervezési 

szempontok, amelyek befolyásolják az épület energia igényét (fűtés, hűtés, világítás), a 

környezetre tett hatását, befolyásolják a bent tartózkodók közérzetét a következők: 

� az épület alakja 

� az épület tájolása 

� az épület tömege 

� az üvegezés típusa és aránya 

� árnyékolás 



 

 79

Mindinkább elterjedté válnak a komplex számítógépes programok használata, amelyekkel, 

a szokásos funkciókon túl, modellezhetőek az energetikai hatékonysági intézkedések hatása a 

költségek alakulására, stb.  

A meglévő épületek estén az energetikai hatékonysági intézkedések meghozatalát 

energetikai audittal és felülvizsgálati audit eljárásokkal alapozzák meg. Az épület használata 

alatt, a meghozott intézkedések vonatkozhatnak karbantartásra vagy korszerűsítésre. A 

karbantartás, a rendbehozatal, olyan munkákat feltételez, ami az épület eredeti állapotának 

visszaállítására szolgál. A korszerűsítés, az épület teljesítményén javít, többek között 

energiahatékonysági, környezetterhelési szempontokból.A meglévő épület 

energiahatékonyságának növelésére, a gyakorlatban négy lépésben lehet javaslatot tenni(59.): 

1. Az épület elemzése, vizsgálata. Ebben az esetben az energiahálózatok jellemzőinek, az 

energia felhasználás módjának a meghatározása történik. Az adatokat a rendelkezésre álló 

tervdokumentációkból, valamint a rendszereket üzemeltető szakemberektől lehet begyűjteni. 

Az energia felhasználás módjáról a több évre visszamenőleges számlákból lehet 

következtetni. A számlák áttanulmányozása lehetővé teszi az időszakos, időjárás függő 

hatások megállapítását. 

2. Helyszíni bejárás, az esetleges megtakarítási lehetőségek azonosítása. A fontosabb 

feladatok, amiket el kell végezni: 

� az épületet használók igényeinek és szükségletének feltérképezése 

� a meglévő üzemeltetési és karbantartási eljárások feltárása 

� a nagy energiafogyasztók üzemeltetési módjának azonosítása – világítás, légfűtés, hűtés, 

elektromos motorok, stb.  

� a berendezések, a világítás a kihasználtságának megbecsülése – üzemóra, az elhasznált 

energia és a termelési egység aránya 

 

3. Referencia épület létrehozása amennyiben nincs rá követelmény. Egy épület modellt kell 

létrehozni (Magyarországon jogszabályban meghatározott módon), amihez képest lehet a 

vizsgált épületet viszonyítani, az energia megtakarítási módokat elemezni. 

4. Az energia-megtakarítási intézkedések becslése. Az adatgyűjtés és elemzés után érték 

arányos korszerűsítési javaslatokat kell összeállítani, energetikai és gazdaságossági 

számításokkal alátámasztva. A javaslatok költséghatékonyságát gazdasági elemző 

eljárásokkal kell megbecsülni, úgy, mint egyszerű megtérülés, életciklus elemzés. 
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A tervezéskor, az üzemeltetéskor, más és más indikátorok szükségesek a döntéshozatalban, 

ezeket az alábbiakban csoportosítom(59.) .  

A tervezés és üzemeltetés szempontjából az energia hatékonyság, a fenntarthatóság az egy 

összetett kérdés, mert egy épület számtalan, egymásra hatással levő „alrendszerekből” állnak: 

� tartószerkezet, építőanyagok 

� épületgépészeti rendszerek – fűtés, szellőzés, hűtés 

� elektromos rendszerek 

� az épület által biztosított szolgáltatások – komfortszolgáltatások, épület felügyelet, stb. 

Az energia felhasználás meghatározására az alábbi indikátorokat lehet használni: 

� a klimatizált épületek fűtési és hűtési energia igénye  

� átlagos éves fűtési energiafogyasztás kWh/m2  

� éves áramfogyasztás kWh/m2  

� energia és idő-fogyasztási index (ETI) – élettartam és energiahatékonysági értékelés 

intelligens épületeknél 

� energia megtakarítás korszerűsítéssel, ami kifejezhető a következő összefüggéssel: (1 – 

felhasznált energia/felújítás előtti energia) %  

Figyelembe vehető költségek esetén, az alábbi indikátorok találhatóak meg a 

szakirodalomban: 

� közvetlen költségek és előzetes befektetések költsége  

� gazdaságtani élettartam  

� éves, folyamatos karbantartási költségek 

� éves, folyamatos költségek 

� az energiával kapcsolatos befektetések nettó jelen értéke (NPV)  

� az energiával kapcsolatos befektetések belső megtérülési rátája (IRR)  

� az eltárolt energia költsége (CEE)  

� élet ciklus költség (LCC)  

� energia megtakarítás korszerűsítéssel, ami kifejezhető a következő összefüggéssel: ( 1 – 

felhasznált energia/felújítás előtti energia) %  

Ha a környezetre tett hatás is szempont, a kritériumok a következők lehetnek: 

� GWP éves kibocsátás (global warming potential) kgeqCO2/m
2  

� a GWP csökkentésének lehetősége (potenciálja)  

� az életciklus hatása a környezetre  

� a savasodási potenciál, kgeqSO2/m
2  
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� víz használat  

A belső tér minőségét és komfortját több tényezővel lehet meghatározni – hőérzet, vizuális 

komfort, levegő minőség, akusztikus komfort. A hőérzettel az alábbi indikátorok 

használhatóak: 

� ISO 7730-ban megahatározott étékek  

� száraz hőmérséklet nem klimatizált épületeknél 

� belső hőmérséklet és nedvességtartalom 

� kényelmetlenül töltött idő (óra) télen és nyáron 

� napi túlfűtés, °K 

� az elégedetlen emberek aránya, %  

� a léghuzat effektív hőmérséklet indexe 

� a nyári hőmérséklet okozta diszkomfort erősségének indexe 

A vizuális komfort kritériumai lehetnek: 

� hozzáférhetőség a napfényhez 

� a vizuális komfort és a megvilágítás (pld. EPIQR számítógépes módszer ami 

összhangban van az EN 832:1998 európai szabvánnyal)  

� a napfény faktor 

� a ragyogás, erős fény által okozott diszkomfort értéke  

A belső levegőt befolyásolja: 

� a CO2 koncentráció indexe 

� a helyiség használata alatti időszakban a szennyeződés átlagos értéke és a szennyeződés 

küszöbértéke arányának maximuma  

� a szellőzés mértéke 

Az akusztikus komfort meghatározható, a következőkkel: 

� a munkahelyen mért zajszint dB.  

� a zaj gyakoriságának mértéke  

A fenti kritériumokon kívül, sok mást is használható. De biztos, nincs egy általános 

megoldás, ami mindegyiket teljesíteni tudja. Ezért több olyan döntést megalapozó módszert 

használnak, amik figyelembe veszik az épület használóinak prioritásait, elvárásait. 

 A választható intézkedések, beavatkozási mód függ az épület tulajdonságtól, a 

korszerűsítés céljától, és a teljesítendő kritériumoktól. Például, egy tervezési folyamatban, az 

a döntés születik, hogy az energia megtakarítást szolgáló épületszerkezeteket kell előtérbe 

helyezni. Az alternatív megoldások között van a tömegfal, a korszerű üvegezés, a naptér, a 
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fotovoltatika. Az alternatívák függnek az épület kialakítástól (pld. tájolás, üvegezett felületek 

mérete, a hőszigetelés, a szerkezet tömege, homlokzat színezése, stb.).(56.)  

A számításba vehető korszerűsítési munkák között megemlíthetőek: 

� a világítás javítása – világítótestek cseréje, világítást szabályozó, felügyelő rendszerek 

használata 

� a fűtés és hűtés korszerűsítése - mérő egységek beépítése, a napenergia és/vagy hő 

visszanyerés hasznosítása, napenergia hasznosítása abszorpciós hűtésre, stb. 

� elektromechanikus berendezések korszerűsítése – terhelési faktor korrekció, stb. 

� általános korszerűsítés – hőszigetelés, megújuló energiák hasznosítása, stb.  

A különböző stratégiák kombinálhatóak, amik egyedi megoldásokhoz vezetnek. A 

szakirodalomban a következő három stratégia van kiemelve (56.): 

� a stabilizációs stratégia (stabilization strategy - STA) – olyan beavatkozásokat 

feltételez, ami nem változtatja meg az épület megjelenését 

� a helyettesítési, pótlási stratégia (substitution strategy – SUB) – a beavatkozások 

megváltoztatják az épület megjelenését, akár nagymértékben is 

� a kétrétegű homlokzat stratégia (duble-skin startegy – DSF) – egy új üveg homlokzat 

megépítése 

 

9. A kivitelezési munkák új kihívásai 

Az épületenergetikán túl, de az épületekkel, az építési tevékenyéggel összefüggő egyéb 

tevékenységeket is érint az időjárás változás, a nyári túlmelegedés, amelyekre tervezéskor 

figyelni kell, megoldást kell találni.Ilyen a nyári melegben, a nagy felületű burkolatok miatt a 

nedvesség változására érzékeny talajszerkezet, ami hatással lehet az alapozásra, a közmű 

rendszerekre; a régi épületek és vezetékhálózatok a legsérülékenyebbek. A nyári melegen túl 

az épületeket fel kell készíteni a felhőszakadások, esős-viharos időjárások okozta 

megterhelések elviselésére (ezek intenzitásának növekedése is a klímaváltozás számlájára 

írható). Ezért különös gonddal kell megtervezni és kivitelezni a vízszigetelési, 

épületszerkezetek rögzítési csomópontjait. Hiba azt állítani, hogy a megszokott építőanyagok 

viselkedése azonos marad a klímaváltozás alatt. A magas hőmérséklet, az UV sugárzás, 

hatással van a műanyag épületszerkezetekre, a színes felületekre. A hőmérsékletre érzékeny 

szerkezetek beépítése estén, nagyobb figyelmet kell biztosítani a mozgáshézagok kialakításra. 

A különböző hőmozgású építőanyagok, szerkezetek összeépítését különös gonddal kell 

megtervezni.  
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A klímaváltozás okozta időjárási viszonyok – nagy meleg, felhőszakadás – különösen 

megnehezítik az építési tevékenységet. A közeljövőben át kell gondolni a kivitelezés 

ütemezését, a munka végzésére megfelelő viszonyokat kell biztosítani, gondolva olyan 

helyzetekre mind, amikor az épület héjszerkezete elkészült, de a szellőztető, hűtő rendszerek 

még nem lettek beüzemelve és épületen belül kell dolgozni. A kivitelezési technológiák, 

különösen a nedves technológiák fejlesztése, átalakítása meg kell történjen. Az építési 

területek, az organizáció is aktualizálásra szorul. A meglévő felvonulási épületek, eddig 

alkalmazott eljárások már kevésnek bizonyulnak a forró évszakban. Azért, hogy a jó 

döntéseket meghozzuk, ismerni kell az építőanyagok értékelési módjait, a fenntárhatóság 

szempontjai szerint (4.): 

a.) A környezetre és egészségre vonatkozó olyan hatások, amelyek számszerűsíthetőek 

egységnyi építőanyag mennyiségre: 

� beépített primer energiatartalom (fosszilis energiahordozók) 

� élettartam alatti energiafelhasználás – gyártás, szállítás, beépítés, fenntartás 

karbantartás, megsemmisítés (bontás, ártalmatlanítás) 

� anyaggyártáskor keletkezett kibocsátás, egyenértékű CO2 és SO2 tartalomban 

meghatározva 

� egyéb káros anyag kibocsátás – gyártás, építés, használat, égés tűzesetkor 

� bontás utáni károsanyag kibocsátások 

b.)      Műszaki szempontok:  

� épületenergetikához kapcsolható épületfizikai jellemzők – hőszigetelés, hőtárolás, 

páradiffúzió stb. 

� hangszigetelés (ez egy érdekes kérdés, a homlokzati hőszigetelési rendszereknél, igaz 

alig esik róla szó - a hab szigetelések rontanak az épület akusztikai teljesítményén, 

míg a kőzetgyapot, habüveg legalább nem ront ezen az értének)  

c.)     A környezetre és egészségre vonatkozó hatások: 

� radioaktív sugárzás – pld. radiometriailag a salak nagyobb kockázatot jelent, mint a 

pernyetartalmú gázszilikát 

� újrahasznosíthatóság 

� reciklálhatóság: bontott anyag alapanyagként történő újrafeldolgozása 
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Az építőanyagok értékelését, vizsgálatát a környezet minőségét meghatározó 

tényezők, indikátorok szerint (DIN EN ISO 14042) kell elvégezni. Főbb 

környezeti értékelési rendszer indikátorok (37.): 

� nem megújuló, kumulatív energiaigény 

� üvegházhatás, klímaváltozáshoz való hozzájárulás (Global Warming 

Potential, GWP) 

� sztartoszférikus ózonréteg károsítás (Ozone Depletion Potential, ODP) 

� savasodás (Acidification Potential, AP) 

� eutrofizáció (Eutrophical Potencial, EP) 

� fototoxicitás (Photochemical Ozone Creation Potential, POCP), 

� humántoxicitás (HTP) 

� ökotoxicitás (ETP) 

 

A környezeti értékelési rendszer-indikátorok figyelembevételével, a környezetbarát 

építőanyagok főbb jellemzői (4.): 

� alacsony beépített energiatartalom – vonatkozik a nyersanyag kitermelés, szállítás, 

gyártás energiatartalmaira 

� helyi, regionális gyártás – így a szállítás rövid időtartamig tart és rövid távolságra 

történik 

� újrahasznosíthatóság, reciklálhatóság, komposztálhatóság – az anyagok kiválasztásánál 

mindezek eldőlnek 

� egészégre ártalmatlan – negatív példás a sok, beépítés után is párolgó oldószert, 

kötőanyagot tartalmazó burkolóanyagok, festékek  

Az építőanyagok energiaszükséglete, osztályozása, valamint a számításokban, figyelembe 

vehető építőanyagok gyártási primerenergia felhasználása fontos anyagjellemzők, amiket 

értékelésnél figyelembe kell venni (4.): 

� nagyon alacsony  0-100 kWh/m3 

� alacsony  100-400 kWh/ m3 

� közepes  400-1 000 kWh/ m3 

� magas  1 000-10 000 kWh/ m3 

� nagyon magas  10 000-200 000 kWh/ m3 
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A tervezést megelőző, döntéshozatali időszakban fontos tisztában lenni az építőanyagok 

felhasználási lehetőségeivel és korlátaikkal. Az építőanyagok csoportosítása, a 

fenntarthatósági szempontok szerinti főbb jellemzői, felhasználási területüket figyelembe 

véve (4.): 

1. Természetes anyagok 

- Vályog - A vályog a homoknál finomabb, az agyagnál durvább szemcsenagyságú 

talajfajta, amelyet kerámia előállítására, valamint szalmával vagy törekkel keverve 

építőanyagként használnak döngölve, vagy vályogtéglának vetve. 

- Kő – Tartós, időtálló építőanyag, valamint minden kőanyag újrahasznosítható, 

reciklálható. A felhasználási területei a falazatok, homlokzatburkolat, padlóburkolat. A 

primerenergia felhasználás a feldolgozástól és szállítástól függ 

2. Mesterséges anyagok 

- Égetett agyag elemek – Az előállításukat magas a primer energiaszükséglet jellemzi, az 

égetés során károsanyag kibocsátás lehet. Korlátozott az újrafelhasználása (egyes téglák újra 

beépíthetők): 

- Hőérlelt ásványi összetételű falazóelemek - gőznyomás alatti szilárdított építőanyagok 

� Pórusbeton – építési rendszer - mész, homok, cement, víz, alumínium paszta, gipsz - jó 

nyomószilárdság jellemzi (u=0,3 W/m2K, v=37,5 cm).  

� Mészhomok falazóelem, (25-30 cm) – nagy méretpontosság és teherbírás nem érhető el. 

A mészhomok falazóelem nagy sűrűségű, jó hőtároló, jó hangszigetelő anyag. 

- Beton - Az adalékanyagok és adalékszerek döntően befolyásolják az építésbiológiai 

értékelésüket. A cement előállításához a primer energia felhasználás nagy, a beton 

gyártása is viszonylag energia igényes, valamint az aprítás, osztályozás, szállítás 

energiaigénye jelentős. . A beton újrafelhasználható adalékként új betonszerkezeteknél 

alapozás, útalap tömörített rétegeiben 

3. Habarcsok és vakolatok – Az elterjedt anyagok között meg kell említeni a gipsz- mész– 

és cementvakolatot. Továbbá megemlíthető: 

� Műgyanta vakolat- Előállítása viszonylag magas energiaigényű, valamint a lebomlása 

problematikus. Nem elhanyagolható tény, hogy éghető anyag, és káros anyagokat 

tartalmaz 

� Hőszigetelő vakolat (polisztirol adalékkal) - éghető elemet tartalmaz, lebomlása 

problematikus  
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A kerámiák gyártáskor lehet káros anyag kibocsátás is, de használat során nincs. Az 

építőlemezek öbbféle alapanyagokból készülhetnek – gipsz, gipszrost, fa, cement, stb. Az 

alapanyagtól függ a természetes anyag tartalom, az előállítási energia igény, káros anyag 

kibocsátási érték. A könnyű építőlemezek nem hőtárolók más épületszerkezeteknek kell 

biztosítania. A hőszigetelő anyagok kiválasztása esetén, a javasolt prioritási sorrend: 

� a gyártás és használat (megsemmisítés) környezetterhelése nagy (gyártási 

energiafelhasználás, károsanyag-kibocsátás, bontás utáni megsemmisítés lehetőségei, 

stb.) 

� kedvelt, mert tartóssága jó 

� tűzállósági határértékkel rendelkezik  

A természetes, megújuló forrásból származó hőszigetelések fenntarthatósági szempontból 

fontosabb jellemzői, a jó hőszigetelő képesség (λ=0,033-0,055W/mK), optimális 

párafelvétellel és leadással rendelkezik, jó hangszigetelő képességű, de erősen függ a 

beépítési módtól, nincs káros anyag kibocsátás gyártás és használat alatt, alacsony épületeknél 

kielégítő tűzállósági határérték, alacsony gyártási energiaigény, 5-15 kWh/ m3, bontás után a 

környezetre ártalmatlan. A természetes, megújuló forrásból származó hőszigetelések eredetük 

szerinti csoportosítása: 

� Növényi eredetű természetes hőszigetelő anyagok: nád, szalma, farost, len, kender, 

cellulóz, kókusz, parafa, 

� Állati eredetű természetes hőszigetelő anyagok: gyapjú – természetes módon bomlik le. 

1. Természetes szigetelő anyagok 

A természetes szigetelő anyagoknak kiemelkedő építésbiológiai tulajdonságaik is vannak, 

többek között nincs károsanyag-kibocsátás, jó a páragazdálkodó képességük, nem 

allergizálnak. 

- Gyapjú 

� összetevők gyapjúszál és természetes gumi (roskadás ellen)  

� rovar, gomba, tűzvédelem miatt bóraxkezelés készül  

� javasolt felhasználási területek: gyermek- és egészségügyi intézmények, idősek otthona, 

ahol jellemzően szerelt szerkezetekbe kerül beépítésre 

� jó hő- és hangszigetelő, párafelvételre alkalmas anyag, könnyű vele dolgozni és nem 

elhanyagolandó, hogy nem okoz bőrirritációt 

� épületfizikai jellemzői λ=0,035 W/mK, µ=1-2, tömege ρ= 25 kg/ m3, párafelvétel 35%, 

tűzvédelmi osztálya B 
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- Len és kender 

� előnye, hogy rosszabb minőségű talajokon is termeszthető – fontos fenntarthatósági 

szempont 

� ásványgyapothoz hasonló a felhasználási köre, a ragasztóanyaga burgonyakeményítő 

ami természetes anyag 

� létezik farostvértezetű kender hőszigetelés ami beépítés után mészvakolattal vakolható 

� épületfizikai jellemzői λ=0,04 W/mK, µ=1-2, tömege ρ= 35-40-70 kg/ m3, hőtároló 

kapacitás: 1 640 J/kgh, kiváló hangszigetelő 

� tűzvédelmi osztály B, C, 

� várható élettartam: min. 75 év – egy újabb fontos fenntarthatósági szempont 

- Cellulóz 

� a cellulóz a fagyapot fafeldolgozás mellékterméke 

� vázas szerkezetekben kitöltő hőszigetelésként alkalmazzák elsődlegesen, valamint a 

kéthéjú tetőfödémek (panel épület) utólagos szigetelésére 

� ömlesztett, granulátumként vagy befújással kerül beépítésre, boraxos kezelés (bór só 

vegyületeivel kezelik) és ammónium-polifoszfát (tűzvédelmi) kezelés készűl 

� a kivitelezés módja: a darált papírt, pelyhesített cellulózt, enyhe túlnyomással fújják be 

falak, ferde tetősíkok közé - túlnyomás miatt homogénnek tekinthető a hőszigetelés. 

� műszaki paraméterei: beépítési vastagság v=14-30 cm, λ =0,037 W/mK, ρ = 45-65kg/ 

m3, µ =1-2, tűzvédelmi osztály C, hőtároló kapacitás: 1 900 J/kgh, kiemelkedően jó a 

hőcsillapítása 

- Nádpalló - Homlokzati szigetelésként használt, főleg vályogfalú épületek esetében. Ha 

padlástéri szigetelésként kerül felhasználásra két rétegbe, kötésben kell elhelyezni, majd 

agyagtapasztás kerül rá. Tervezési értékek: λ =0,055W/mK, ρ = 150-170g/ m3. Általában a 

tulajdonságai azonosak a fagyapottal és a cellulózzal. 

Az ásványi hőszigetelések kémiailag semleges, a természetes anyagoknál időállóbbak és nem 

éghető építőanyagok. Ilyen a Habüveg - újrahasznosított üveg 66%, vízálló, nagy szilárdságú, 

újrahasznosítható (granulátumként), a duzzasztott perlit - szilicium és fémoxidok (Al, Na, K, 

Na, Fe,Mg), hőkezeléssel állítják elő, amikor 7-16-szoros térfogat növekedés következik be – 

nedvességre érzékeny. Az ásványszálas hőszigetelések: üveggyapot, kőzetgyapot, salakgyapot 

(jelentős irritáció okoz)Az ásványi szálas hőszigetelések ömlesztett, paplan, lemez formájában 

kerülnek forgalmazásra.  A lemezként gyártott hőszigetelés stabilizálása műgyantával történik 

(régebben formaldehid). A műanyagok környezetterhelésének formái: gyártási 
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energiafelhasználás mértéke, hulladék állapota káros anyag leadású lehet, hulladéklerakókban 

hosszú idő alatt bomlik letűz esetén PVC-ből klór gáz fejlődikA műanyag előnyös 

tulajdonságai: rossz a hővezetési tulajdonságuk, agresszív környezetben ellenállók, jól 

formálhatók, kis tömegük van, elektromos szigetelő képességük kiemelkedően jó. Az 

előnytelen tulajdonságok: nagy a gyártási energia igény, káros anyag kibocsátása gyártás és 

esetleg a használat során, kevéssé visszaforgatható (nehezen recirkulálható), elektromosan 

feltöltődik, relatív gyors öregedés jellemzi.  

A hazai építőiparban a leggyakrabban előforduló, közép-európai fafajták: 

� lucfenyő - könnyű, de nem nagyon tartós 

� jegenye - kevéssé tartós és csomós 

� erdeifenyő kemény (kékgomba veszély) 

� vörösfenyő nagyon tartós 

� tölgy - kemény nagyon tartós, fakárosítóknak ellenáll 

� kőris, kemény szívós rugalmas 

� szil, éger, akác, gyümölcsfák 

A trópusi fák – tartós, kiváló tulajdonságú anyagok. De csak tanúsított erdőgazdaságokból 

szabad beszerezni, amelyek rendelkeznek nemzetközi tanúsítvánnyal az esőerdők védelmével 

kapcsolatban. Főbb felhasználási területük a nyílászárók és padlóburkolatok területén van. A 

puhafa használati ideje átlag 35 év, keményfa 70 év, öt éves felújítási ciklust figyelembe véve. 

 

Szerkezeti elemekhez ajánlott fafajok 

Szerkezet Fafaj 

Időjárásnak kitett tölgy, vörösfenyő, szil, akác 

Nyílászáró, lépcső erdei-, luc-, jegenye-, vörösfenyő, tölgy, kőris, bükk, szil 

Héjalás, külső burkolat vörösfenyő, akác 

Belső burkolat, bútor juhar, nyír, bükk, tölgy, kőris, szil, fenyőfélék, gyümölcsfák 

   

Említésre érdemesek még a faipari anyagok: faforgács, farost, furnér (kötőanyag - 

műgyanta, esetleg szervetlen kötőanyag, cement), az adalékok lehetnek keményítők, 

hidrofóbizáló anyagok, gombavédő, égéskésleltető. A sok adalékanyag miatt a gyártás és 

használat során állandó vagy időben csökkenő mértékben káros gázokat emittál. 

 



 

 89

Az üveg felhasználása esetén magas gyártási energiaigénnyel kell számolni, szigetelő üvegek 

esetén a gáztöltés idővel elszökik, így jelentős a károsanyag-kibocsátás. Az üveg jól 

reciklizálható, de a tűzgátló üvegek erre nem alkalmasak (üvegtáblák közötti habosodó réteg) 

miatt.A szerves üvegek - metil polimetakrilán, avagy polimetil-metakrilát anyagúak, a 

jellemzően gyúlékony - speciális felhasználási területekei vannak, értékelésük megegyezik a  

műanyagokéval 

A fémek gyártása igen jelentős energiafelhasználással és károsanyag kibocsátással jár együtt. 

A fémtermékek, fém hulladékok jól reciklálhatóak. 

- Ólom – napjainkban ritkán használt - Nagyon nehéz, tömör, jól megmunkálható anyag. 

Vízszigeteléseknél szerkezeti elemek csatlakoztatásánál, rekonstrukciós tetőfedéseknél 

alkalmazzák 

- Réz - habarcsálló, de a kénsav, a vízben oldott oxigén, az ammónia, az agyag- és 

márgatartalmú föld korróziós veszélyt jelent a részből készült lemez termékekre (tetőfedés, 

vízelvezető csatorna, fűtéscsövek gyártására használják). 

- Cink - Savakra, bázisokra, vízgőzre érzékeny, valamint fémkorrózió jön létre, ha rézzel 

„találkozik”, ezért a beépítésnél erre vigyázni kell. A beépítési módot befolyásolja, hogy 

jelentős. Tetőfedésre és tető vízelvezetésre használatos. 

- Alumínium - fémkorróziótól védetten kell beépíteni (könnyen oxidálodik), valamint 

savakra bázisokra, mész- és cementhabarcsra is érzékeny. Nagyon nagy gyártási 

energiaigénye van, a reciklálás az ötvöző anyagok miatt műszakilag bonyolult folyamat. A 

felhasználási területei jellemzően tetőfedés, vízelvezetés, fal- és tetőpanelek. 

A korszerű építőanyagokat- fázisváltó anyagokat (PCM), vagy más néven „termikus só”, a 

hőenergia tárolására használják.  Az anyagokban, hőmérséklet különbség nélkül, normál 

légköri nyomáson megy végben a fázisváltás, az energiafeltöltési és leadási idők alatt. Az 

ilyen anyagok hőtároló kapacitása függ az egyes anyagok tömegétől, látens (rejtett) hő és a 

fajhő értékeitől. A PCM anyagok négy féle fázisváltáson mehetnek keresztül: szilárd-szilárd, 

szilárd-folyékony, folyékony-gáz, és szilárd-gáz. Egy jó példa a fázisváltó anyagokra a jég. A 

jég 0°C foknál vízzé alakul. Majd energia bevitellel visszaalakítható jéggé. A szilárd-szilárd 

átalakulási fázisnak esetén van a legkisebb hőtároló képessége. A hőtároló anyag kristályos 

szerkezete változik az energia felvétel és leadás ideje alatt, a változás nagyon lassú, relatív 

alacsony látens hővel.  
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A hőtároló anyagoktól eltérően, a PCM anyagok, amíg elérik azt a hőmérsékletet, amikor 

fázis váltanak (az olvadási hőmérsékletet), nagy mennyiségű hőt tárolnak, anélkül, hogy 

felmelegednének. Amikor a környezet hője csökken, a PCM anyag megkeményedik, leadva a 

tárolt látens hőt.  A szilárd-szilárd átalakulás előnyei, az, hogy egyszerűbben méretezhető, 

kicsi az erózió veszélye, nincs szivárgás, hosszú élettartam, tették az egyik legkedveltebb 

fázisváltó anyaggá. A szilár-gáz fázisváltás magasabb látens hővel történik. Viszont ennek a 

két fajta PCM anyagnak van hátrányos tulajdonsága is, tárolásukra komplex módszerek 

szükségesek, nagy nyomású tároló tartályokban. Erre azért van szükség, mert a fázisváltás 

nagy térfogat változással megy végbe, ezt kompenzálni kell. Ez az oka, hogy kevésbé kedvelt 

és drága ez az eljárás. Energiatárolásra, a PCM anyagok közül a szilárd-folyékony fázisváltó 

anyagok a kedveltebbek. Viszonylag sok energiát képesek tárolni kis hőmérséklet és térfogat 

változás mellett (térfogatváltozás ≤ 10%). A szilárd-folyékony fázisváltó anyagok három nagy 

csoportba és nyolc alcsoportra oszthatók. Mindegyik csoportnak sajátos jellemzői vannak, 

amik alkalmassá teszik hőtárolásra. Az alábbi ábra mutatja a PCM anyagok felosztását. 

Tanulmányok széles skálája bizonyítja a szilárd-folyékony PCM anyagok sokrétű 

alkalmazhatóságát. Például, elterjedt a használata a szoláris rendszereknél, de használják sport 

és űr ruhák gyártásánál. Az „energia” (EGP; energy and power) csoportban, a mértékadó 

szempont a PCM anyagok azon tulajdonsága, hogy a hőt tárolni tudják, legyen az meleg vagy 

hideg, minél hatékonyabban és biztonságosan 

 

 

  

30. ábra 

Fázisváltó anyagok hatása az épületszerkezetekre; Forrás: www.pcmproducts.net 

 

Ha fázisváltó anyagot használunk egy korszerű gipszakarton lapba, amelynek vastagsága 2,00 

cm, akkor, a hőtároló képessége megegyezik 25,00 cm vastag beton-, 36,00 cm vastag 

 

Jelmagyarázat: 

- Temperature - Hőmérséklet 

- Time - Idő 

- Heat emissin – Hő kibocsátás 

- Heat apsorption – Hő elnyelés 

-whit Delta Color 24- Delta Color használattal 

-whitout Delta Color 24- Delta Color 
használata nélkül 

-Outside air – Külső levegő 
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téglafal, 38,00 cm vastag fa vagy 226,00 cm könnyűszerkezetes fal hőtároló képességével 

(lásd 37. ábra).  Ez az építőanyag még csak kísérleti stádiumban van, de várhatóan egy 

könnyen beépíthető, hatékony és megfizethető lesz, ha elkezdődik a gyártása. Egyik fontos 

előnye, hogy a nagy hőtároló és hőátadó képességgel rendelkeznek, ezért nem szükséges, 

hogy közvetlen napsugárzás érje őket. A termék negatív tulajdonságai, hogy illó anyagokat 

tartalmaz, a fémekre korrozív hatása van, a tűzállósági határértéke sem a legjobb.  

 

 

31. ábra 

Fázisváltó építőanyagok alkalmazása; forrás: www.pcmproducts.net 

 

10. Megújuló energiák 

 

Magyarország fosszilis energiahordozókban szegény, erős az ország külső függése, másrészt a 

klímaváltozással szembeni harc is megköveteli, hogy minél több megújuló energiaforrás 

kerüljön hasznosításra. Emlékeztetek Szlovákia helyzetére, amikor az ország 2008/2009 telén 

mindössze 20 napra állt attól, hogy teljesen kifogyjanak gázkészletei, mint ahogy Szerbia is. 

Igaz, mindkét esetben a Magyarországi gáztartalékok mentették meg a háztartásokat, de 

hazánkban is volt gázkorlátozás (ipari fogyasztók esetében) január közepén.Minden 

előrejelzés arra mutat, hogy komoly gázellátási problémákkal és áremelkedésre lehet számolni 

a gázpiacon, ezért indokolt megújuló (HMV és hűtés is természetesen) fűtési rendszerek 

kialakítása, mert így a biztonságon túl megtakarításokat is érhetünk el és hosszútávra 

kiszámítható és biztonságos az energia ellátás. 

A Magyar Energia Hivatal összesítése szerint 2012-ben 2.689 gigawattóra áramot termeltek 

megújuló alapon, ami a végső áramfogyasztás 6,3 százalékát jelenti, egy százalékpontos 

csökkenéssel 2010-hez képest. A 2020-as magyar megújuló-vállalás 14,65 százalékos 

részarányról szól, amihez évi 5.597 gigawattóra zöldáram termelésére lenne szükség. 
(30.)Magyarország adottságai a megújuló energiaforrások terén jók, lehetőség van a 

geotermikus energia kiaknázására, a szél energiájának hasznosítása is gazdaságos, jelentős 
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mennyiségű biomassza áll rendelkezésünkre, a szolári energia hasznosítása is jó hatásfokkal 

üzemeltethető.  

 

32. ábra Villamosenergia-előállítás „üvegházgáz”-kibocsátása (g/kWh) 

forrás: (28.) 

Magyarországon, a víz energiájának hasznosítása ritkán kerül szóba. Igaz, a víz, csak 

korlátozottan megújuló energiaforrás, de mivel a vízierőművek nulla kibocsátásúak, törekedni 

kell a hatékony hasznosításra. Az ország adottságait figyelembe véve, törpe vízierőművek 

telepítése sikerrel kecsegtet. Jellemző, hogy a ma üzemelő 100 kW-nál kisebb teljesítményű 

vízierőművek kb. 58%-a a II. világháború előtt épült. (28.) A hazai lehetőségek az alapvetően 

kis esésű, de kedvező hidrológiai és topográfiai adottságokkal rendelkező vidékeken teszik 

lehetővé a törpe vízierőművek üzemeltetését.   

 Nem túlzás azt mondani, hogy a földi élet minden folyamatának energiaforrása a 

napsugárgáz. A Föld felszínét elérő globális besugárzás a közvetlen napsugárzásból és az 

égbolt háttérsugárzásából tevődik össze. A légkör külső határán a sugárzás erőssége, a 

napállandó 1,35 KW/m2. Közepes földrajzi szélességen az előbbi érték kb. 70%-a éri el a 

tengerszintet. A világűrbe visszavert energia az albedo (a sugárzás kb. 30%-a), növekedése a 

Föld lehűléséhez, csökkenése (pl. a CO2 vagy más szennyeződés felhalmozódásának hatására 

és több más tényezőnek is köszönhetően) a Föld felmelegedéséhez is vezethet. A napsugárzási 

energia kb. 45%-a (400-700 nm hullámhossz) látható fényként éri el a földfelszínt. Ebbe a 

tartományba eső sugárzás tehát lényegében a földfelszínt melegíti. A Föld a felvett energiát 

hosszúhullámú infravörös sugárzás formájában közvetlenül visszasugározza a légkörbe, 

illetve a víz elpárologtatásával közvetetten adja át a légkörnek, ahol az újra elnyelődik (por, 

CO2, vízgőz, ózon), majd visszasugározódik a felszínre, ahol újabb felmelegedést okoz. (2.) 



 

 93

 

Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a napsugárzás formájában, milyen hatalmas mennyiségű 

energia érkezik, a világ energiafelhasználásához képest. Magyarország területére érkező 

napsugárzás alkalmas lenne az éves villamos energiafogyasztásunk 2900-szorosának is 

fedezetére. A napenergia közvetlen alkalmazása – direkt hőenergia, illetve hő- és elektromos 

energia előállítására - lehet passzív és aktív. A passzív alkalmazáshoz nincs szükség külön 

berendezésekre, a napenergiát az épületek megfelelő tájolásával, a megfelelő üvegfelületek és 

árnyékolás, valamint az épületszerkezetekkel hasznosítjuk. A napenergia aktív hasznosítására 

napkollektorok és napelemeket lehet használni. Ezek segítségével állítható elő a meleg víz, 

fűtésrásegítés, elektromos áram.  

 

33. ábra Napsugárzás 

A nap energiájának hasznosíthatósága szempontjából, Magyarország a közepes adottságú 

országok közé tartozik. 

Szakemberek számításai szerint, míg Ausztriában körülbelül 4 millió négyzetméter 

napkollektor üzemel, itthon mindössze 100-500 ezer. Szlovákiában a közelmúltban zárult egy 

napenergia-támogatási rendszer, amely az elmúlt években jelentős felfutást eredményezett. Az 

európai fotovoltaikus napenergia (EPIA) szövetség adatai szerint 2011-ben Magyarországon 

4,1 megawatt installált fotovoltaikus kapacitás üzemelt, miközben Szlovákiában már 488 

megawatt - pedig 2009-ben még gyakorlatilag nem rendelkezett ilyen kapacitással. 

Németországban a 10 éves, 10 milliárd eurós megújuló-fejlesztési program valósult meg. 

Érzékeltetendő a költségeket, itthon 1 megawatt fotovoltaikus kapacitás telepítése mintegy 

116 méter autópálya árával egyenlő. (30.) 
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A napenergia-hasznosító berendezéseknél általában a közvetlen és a szórt (diffúz) sugárzás 

összegével, vagyis a teljes sugárzási intenzitással számolnak. Ennek átlagos értéke tiszta 

légkörben 1.225 kW/m2 lenne, ám a civilizációs szennyeződés miatt a légkör 

sugárzáscsökkentő tulajdonságát az úgynevezett homályossági tényezővel jellemezzük, mely 

megadja, hogy az adott helyen a légkör a sugárzás mekkora részét engedi át. Tapasztalati 

értékei attól függően, hogy ipari, szennyezet környezetben, vagy zavartalan természetben 

számolunk vele 0,3 és 0,8-as érték közé esnek. (31.) 

 

Az aktív energiatermelésnek alapvetően két módja van: 

� A hőenergia gyűjtése és tárolása főképp napkollektorokkal történik. Ez az a 

berendezés, ami elnyeli a napsugárzás energiáját, átalakítja hőenergiává, majd ezt 

átadja valamilyen hőhordozó közegnek. 

� A másik módszer során az úgynevezett fotovoltaikus eszköz (PV), vagyis napelem a 

napsugárzás energiáját elektromos energiává alakítja. 

 

 

34. ábra 

A napenergia hasznosítási módjai; forrás: (31.) 

 

A két rendszer összehasonlításakor tudnunk kell, hogy ha veszünk egy csúcsidőben 2.000 

W hőteljesítménnyel működő napkollektort, és vele azonos árú napelemet, akkor ezen 

napelem elektromos teljesítménye nem éri el a 200 W-ot.(31.)  

 

A napkollektoros rendszerek napenergiából használati meleg víz előállítására és a fűtővíz 

melegítésére használhatjuk. A napkollektor elnyeli a napsugárzásból származó hőt és azt 

átadja a hőhordozó közegnek. A működési elve: a napsugárzás hatására a napkollektor 
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üvegborítása alatt elhelyezett energiaelnyelő (abszorber) felmelegszik, a hátsó felületére 

hegesztett csőkígyóban a hőátadó folyadék átveszi a meleget és a szolár vezetéken keresztül 

egy hőtárolóban vagy közvetlenül a medencében - megfelelően méretezett hőcserélőn 

keresztül - leadja a hőenergiát. 

 

A használati meleg vizet előállító napkollektoros rendszerek felépítésük szerint lehetnek 

egykörösek vagy kétkörösek. Az egykörös (integrált tárolós) rendszerekben, a kollektor 

belsejében a felfűtendő közeg (a használati meleg víz) kering, ezért csak a nyári időszakban 

használható. A kétkörös rendszer esetében a kollektor köre és a használati meleg víz köre 

elkülönül egymástól. A kollektor csöveiben fagyálló hőátadó folyadék kering, ezért, lehetőség 

van arra, hogy a rendszer az egész év során kihasználható legyen. A használati melegvíz 

felfűtése egy hőcserélőn keresztül történik.  

 

Fűtési célt szolgáló napkollektoros rendszerek, megegyeznek a használati melegvíz 

előállítására szolgáló rendszerekkel. A rendszerek mérete sokkal nagyobb mind amit HMV 

termelésre szolgálnak, a napkollektorok mérete, a fűtendő alapterület legalább 30% kell 

legyen.  

 

A kollektoroknak két fő típusát különböztetjük meg: 

� Síkkollektorok 

– Használati meleg víz előállítás 

– Használati meleg víz + medencemelegítés 

– Használati meleg víz + medencemelegítés + fűtés rásegítés 

� Vákuumcsöves kollektorok- Használati meleg víz + medencemelegítés + fűtés rásegítés 

Magyarországon mind több szélerőmű-park létesül, jelenleg összesen 37 szélerőmű van 

(2011-es adat), 172 toronnyal, 329 325 kW beépített teljesítménnyel. A legtöbb szélerőmű az 

ország északnyugati részén, főként Mosonmagyaróvár környékén található.(29.) 

 



 

 96

 

 

35. ábra 

Magyarország széltérképe; forrás: www.zoldtech.hu 

 

Több éven keresztül folytatott mérések adatainak felhasználásával készült Magyarország 

első energetikai széltérképe, 1993-ban. A 45. és 47. ábrákon látható térképek azt sugallják, 

hogy igazából csak a Dunántúl nyugati, észak-nyugati részén van kihasználható szélenergia. 
(29.)Megfigyelések szerint, egy 500 m magas dombtetőn mintegy 11-szer nagyobb fajlagos 

szélteljesítmény nyerhető, mint a síkságon. Számítások szerint Magyarország 500 m-t elérő 

vagy meghaladó olyan területe, amely alkalmas szélgépek telepítésére kb. 10 km2, ahová 

4.000 szélerőművet lehetne felállítani, amelyek együttes energiatermelése 3.220 MWh/nap 

(100 m2 rotor-felülettel és 30 %-os hatásfokkal számolva). Ez összesen 1,18*106 MWh/év, 

ami az ország villamos energia fogyasztásának körülbelül 3 %-a egy 1986-os adatok alapján 

készült kutatás szerint. Valószínű, hogy ez az arány most is megközelítőleg ennyi, mert az 

energiafogyasztással együtt nőtt a szélerőművek teljesítménye is. (29.)A magyarországi 

szélerőmű-létesítési engedélyekért tapasztalt nagy keresletet az magyarázta, hogy egy 2 

megawattos szélturbina évente mintegy 100 millió forint bevételt hoz. Az ebből nyert áramot 

ugyanis a helyi szolgáltató vagy a Magyar Villamos Művek törvényben rögzített áron köteles 

volt átvenni, és ez az ár majdnem a duplája a hazai erőművek átlagárának. (2011-ig létező 

KÁT esetében). 2010-ben összesen 39 gigawattnyi kapacitás kiépítésével, 24 százalékkal nőtt 

a termelő szélenergia kapacitások mennyisége a 2009-es szinthez képest a világon. 
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Magyarországon ezzel szemben 2006 óta nincs új engedély a szélenergia kapacitások 

bővítésére, amíg a kötelező átvételi (KÁT) rendszert felváltó Metár életbe nem lép. A tavaly 

szeptember napvilágot látott szabályozási koncepció alapján, a Metár, három pillérre 

épül(het), az áram-, a zöldhő- és az úgynevezett egyéb bónuszár, a biomasszánál kiegészítve 

egy úgynevezett (differenciált és a támogatási időszak után kérelemre kapott) "barna 

tarifával", az átvételi árakat pedig külön jogszabályban rögzítenék. A támogatás egységesen 

15 évre járna, amely időszak a beruházási támogatás függvényében csökkenhetne. (30.) 

A szélenergia hasznosítása, nemzetközi szinten, nagy eltéréseket mutat az országok között. A 

világ szélenergia-iparának nagyjából 90 %-a Európában összpontosul. Dánia 

energiaszükségletének 20 %-a, Németország és Spanyolország esetében 5-5 %-a származik 

szélenergiából. (30.)A szélenergia biztonságos hasznosítása (szélmotorok), az évi lineáris 6 m/s 

átlagsebesség felett ajánlott. Magyarország átlagos adottságai ennél kedvezőtlenebbek. 

A hazai lehetőségek ismeretében a kisebb teljesítményű (230 W – 10 kW), 15-75 m 

magasságú szélmotorok alkalmazása megfelelő. (28.) Ezek a szélkerekek tanyavillamosításra, 

vízszivattyú-tápegység ellátására (ivóvíz, öntözővíz), halastavak, szennyvíztavak dúsítására, 

távközlő állomás, szárítóberendezés, villanypásztor, belvízátemelő szivattyú működtetésére, 

melegházak, fóliasátrak tápegységének ellátására stb. alkalmazhatók. (29.) A hazai 

villamosenergia-hálózat jelenleg – további hálózatfejlesztés nélkül – mintegy 330–350 

megawatt szélerőmű-teljesítmény integrálására képes. (28.) Ez egyben az egyik korlátozó 

tényező, a kötelező átvételi ár körüli tisztázatlan helyzet mellett, a szélerőművek elterjedése 

előtt, amihez hozzájárul, hogy az energiatermelésre alkalmas szél általában nem akkor 

jelentkezik, amikor megnövekszik az energiaigény és, a jelentkező többletenergia hálózatba 

táplálása pedig problémát okozhat. 

A kisebb erősségű szelek energiájának felhasználása érdekében jelenleg is folynak 

kísérletek. A kutatások olyan szélkerekek megalkotására, továbbfejlesztésére irányulnak, 

amelyek hatékonyan tudnak áramot termelni váltakozó irányú és eddig gazdaságosan nem 

hasznosítható erősségű szelekből is (pld. épületre helyezett függőleges tengelyű szélkerék). 

Geotermikus energiából Magyarország a jól ellátott országok közé tartozik. Ennek oka a 

magas geotermikus gradiens (100 m-re eső hőmérsékletemelkedés a Föld belseje felé 

haladva), az átlagos 3°C/100 m-hez képest 5°C/100 m. A földhő hasznosítást, úgy 

számolhatjuk, hogy a felszínről sugárirányban a Föld középpontja felé haladva 1,00 km-

enként átlag 30°C fokkal emelkedik a hőmérséklet (geotermikus gradiens), de bizonyos 

területeken ennél nagyobb a hőmérsékletemelkedés, így Magyarországon is 50-60°C, azaz 2 
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km mélységben már eléri a 100°C-t. Annak ellenére, hogy Magyarország jelentős 

geotermikus energia készletekkel rendelkezik, a kapacitás nehezen kitermelhető. Óriási 

előnye, hogy a többi zöldenergiával szemben időjárás független és a leghosszabb (6.500 

óra/év) kapacitáskihasználással rendelkezik. 

 

 

36. ábra 

Európai termálvíz előfordulások eloszlása 

 (termálvíz az a rétegvíz, amelynek felszíni hőmérséklete meghaladja a 30 °C fokot) 

 

Hazánk, európai viszonylatban, kiemelkedően jó adottságú terület, a termálvíz előfordulás 

mértékét tekintve, ennek oka, hogy a Kárpát-medence üledékes eredetű, víztározó porózus 

kőzetekből áll, amelyek jó hővezető képességűek, és a földkéreg vékonyabb, mint más 

területeken. Magyarország geotermikus energiavagyonának felmérésére több kísérlet történt, 

az eredmények 4,2 x 1.016 kJ és 8 x 1.018 kJ közöttiek, amik nagyságrendbeli eltérést 

mutatnak. Az eltérő mérések ellenére, a szakértők szerint Magyarország hévízkészlete 

legkevesebb 500 milliárd m3-re tehető, amiből kb. 50 milliárd m3 termelhető ki. (31.) 
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37. ábra 

A hazai geotermikus potenciálok 

A napenergiához hasonló a helyzet a hőszivattyúkkal is. Annak ellenére, hogy a geológiai 

adottságai Magyarországot nagyon is alkalmassá teszi, ilyen berendezések tömeges 

telepítésére, érthetetlen módon mindösszesen 3-4 ezer hőszivattyú dolgozik az országban 

becslések szerint, ami szinte összehasonlíthatatlan a Svédországban működő, körülbelül 700 

ezer egységgel. (30.)A magas geotermikus gradiensnek köszönhetően a 2 ezer méteres 

mélységbe fúrt lyukakon lepumpált hidegvíz 200 fokosan érkezik vissza, ami hő- és villamos 

energia termelésére egyaránt alkalmas. A geotermikus energiának ily módú hasznosítása 

tekinthető teljes mértékben megújulónak, mert termálvíz kitermelésre nem kerül sor.  A 

termálvíz jelenlegi hasznosításával kapcsolatban problémát jelent, hogy a termálvíz-

hasznosítás túlnyomó részben hőhasznosítással egyenlő, aminek műszaki színvonala 

alacsony, hatásfoka kicsi. Jelenleg villamosenergia-termelést szolgáló geotermikus erőmű 

Magyarországon nem üzemel.(30.) A geotermikus energia kifejezetten helyi energiaforrásnak 

tekinthető, mivel a termálvíz nagyobb távolságra nem szállítható. Ma az országban 

nyilvántartott 30 °C foknál melegebb vizet adó kutak száma 1.250-1.300. A 60°C-nál 

melegebb víz az összes kút közel egynegyedéből nyerhető, valamint 4 % a 90 C-nál melegebb 

vizű kutak aránya. Az üzemelő hévíz kutak száma körülbelül 840, ezek 44 %-a szolgál 

mezőgazdasági, kommunális, ipari, fűtési, használati melegvíz-előállítási és egyéb célokat. 
(31.) Az ipari hasznosítók elsősorban üzemi épületeik fűtésére vagy technológiai célokra veszik 

igénybe. Hazánkban kilenc városban van geotermikus energiára kapcsolt távfűtés, villamos 

energiatermelés geotermikus energiával még nem valósult meg.  
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A geotermikus energia a napenergiához hasonlóan korlátlan, el nem fogyó (de megfontolt 

hasznosítás szükséges), azaz megújuló energia, de attól eltérően nem időszakosan érkező, 

hanem folytonos (körülbelül négyszeres a rendelkezésre állási idő a napenergiához képest), 

viszonylag olcsón kitermelhető és a levegőt nem szennyezi. Termálvíz formájában nem 

nevezhető kiapadhatatlan energiaforrásnak, ezért hőkinyerés után visszapótlása, 

visszasajtolása szükséges. (31.) A visszasajtolás azért jobb megoldás, mert elfolyáskor a 

termálvizek többé-kevésbé magas sótartalmuk miatt a talaj és a befogadó vizek minőségét 

jelentősen ronthatják, igaz, hogy ipari vagy más tevékenységből származó szennyeződést nem 

tartalmaz.A Föld belső hőjének már elterjedt módja a talajhő hasznosítása. Így az épületek 

fűtése és hűtése is hőszivattyúval oldható meg. A rendszer kiépítése viszonylag költséges, 

azonban alkalmazásával környezetbarát és olcsó módon biztosítható fűtéshez és hűtéshez 

egyaránt a szükséges energiaigény. A geotermális közeg hőmérsékletének függvényében az 

energetikai hasznosítás legjellemzőbb lehetőségei a következők (31.): 

� gőzalapú „hagyományos” villamosenergia-termelés, az ún. „flashed-steam” módszer, 

ahol a víz nyomáscsökkentéssel közvetlenül gőzként kerül a turbinákba (140–240°C); 

� kettős közegű „bináris” villamosenergia-termelés, az ún. „binari-cyc” módszer, ahol a 

termelő kút hőcserélő rendszeren keresztül adja a hőt a turbinát hajtó folyadéknak 

(80–150°C); 

� közvetlen hőhasznosítás, úgymint 

mezőgazdasági termékek szárítása (100°C) 

épületek fűtése (50–90°C) 

használati meleg víz előállítás (40–50°C) 

üvegházak fűtése (30–40°C) 

talajmelegítés (20–30°C) 

haltenyésztés (20°C) 

 

Az alternatív hőtermelésre több megoldás is létezik. Az, hogy melyik kerül, kiválasztásra 

függ az épület méretétől elhelyezkedésétől, funkciójától.  A korszerű, az alacsony környezet 

terhelésű fűtési és használati melegvíz előállító rendszereket a következőkben ismertetem. (31.) 

A hőszivattyú a környezet energiájának hasznosítására szolgáló berendezés, amellyel lehet 

fűteni, hűteni és meleg vizet előállítani. A berendezés működtetéséhez szükséges energiát 

nem közvetlenül alakítja át hővé, hanem külső energia segítségével a hőt alacsonyabb 

hőfokszintről egy magasabb hőfok szintre emeli. Hőszivattyú előnyei között megemlíthető, 
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hogy az energiaforrás nem időjárás vagy évszak függő, mindig rendelkezésre áll, káros anyag 

kibocsátás csak a segédenergia előállításakor van. 

A hőszivattyúk működési elve, jellemzően, a kompressziós elven való működés, azaz 

elektromos vagy gázmotoros meghajtással, vagy kettőt kombinációjával. A talaj kollektorban 

hő átadó folyadék kering zárt cirkulációs rendszerben, amely a talajban leadja a hőenergiát 

hűtéskor, és fűtéskor, a talaj hőenergiáját hasznosítja. A hőközlő folyadék vízből és 

fagyállóból áll. 

Föld kollektoros rendszerek: 

-Talaj kollektor rendszer  

A talajból a hőt 1,5-2,0 m mélyre vízszintesen lefektetett, műanyag csövek segítségével 

vonjuk el. Hátránya, hogy nagy felületen kell földmunkát végezni a csövek lefektetéséhez, ez 

a fűtött alapterület 1,5-3-szorosát jelenti. Ezzel a rendszerrel 20-30W/m2 energia nyerhető, 

ennek nagysága függ a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától, és az esetleges talajvíztől. 

- Talajszondás rendszer 

A talajból a hőt NA150 mm átmérőjű szondán keresztül nyerjük 50,0-200,0 m mélységből 

(200 m-en kb. 17 °C-os a Föld hője). Az „U” alakú szondák két ill. három körös kivitelűek 

lehetnek. 

-Víz - víz rendszer: 

Amennyiben ezt a rendszert alkalmazzuk talajvízből, vagy felszíni vízből vonjuk el a 

szükséges energiát. A talajvizet kútból nyert víz hőjének elvonása után a vizet egy másik 

kútba sajtolva, vagy felszíni vízbe vezetjük vissza. A talajvíz állandó hőmérséklete 7-12 C, jó 

a víz hővezető képessége, ideális hőforrás. 

-Levegő – víz rendszer 

A telepítendő hőszivattyú a környezeti levegőt ventillátorral beszívja, és azt kívánt 

hőmérsékletre fűti, illetve hűti a hőszivattyú. Hátrányként kell megemlíteni, hogy a külső 

levegő hőmérséklete nem állandó, megfelelő zajvédelemről gondoskodni kell. Az épület 

pincéjének levegője is felhasználható akkor, ha központi szellőzéssel ellátott a rendszer. 

Felhasználási területei: 

- Fűtés: A hőforrásból elvont hőt a berendezés zárt körében keringtetett víz fűtőközeg 

felmelegítésére használja fel. Elsősorban alacsony hőmérsékletű fűtési módokra alkalmazható 

(padló,- fal,- és mennyezetfűtés) 

- Melegvíz készítés 
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- Hűtés: A fűtésnél hőforrásként használt közegnek adja át hőjét a helyiségből elvont hőt. 

 A biomassza felhasználása Magyarországon a megújuló energiaforrások között az egyik 

legnagyobb lehetőséggel kecsegtető energiahordozó, amely hő- és áramtermelésre valamint 

üzemanyag előállítására egyaránt alkalmas. Előnyei közé tartozik, hogy a biomasszából 

előállított áram egyenletes és állandóan rendelkezésre áll. Az energetikai célú felhasználás 

szempontjából a biomassza forrásai az alábbiak (28.): 

� Lágyszárú energianövények (pl. energiafű) 

� Fásszárú energianövények (energiaerdő) 

� Élelmiszernövények (pl. gabona nem hasznosított részei) 

� Ipari növények (nem hasznosított részek) 

� Mezőgazdasági növényi hulladékok (szárak, levelek) 

� Erdészeti hulladékok (fahulladék) 

� Kommunális hulladékok (szerves anyagok) 

� Feldolgozási folyamatok maradékai (pl. fűrészpor, tejipari melléktermékek) 

� Állati hulladék (pl. vágóhídi hulladék) 

A fentiek alapján biomasszaként felhasználható a hagyományos mezőgazdasági termények 

melléktermékei és hulladékai (szalma, kukoricaszár, stb.), az erdőgazdasági és fafeldolgozási 

hulladékok (faapríték, nyesedék, fűrészpor, stb.), az energetikai célra termesztett növények 

(fűfélék, fák: akác, nyárfa, éger, fűz, takarmánynövények: cukorrépa, köles, rozs, repce, stb.), 

valamint a másodlagos (állati) biomassza (pl. trágya). (28.) A biomasszát felhasználható 

közvetlen eltüzelésre, villamos-energia termelésére, valamint üzemanyagok (biodízel, 

bioetanol) előállítására. A biomassza energetikai célú hasznosítása elvben „CO2-semleges”, 

mert elégetésekor csak annyi CO2 termelődik, amennyit a növény, élete alatt, fotoszintézissel 

felhasznált. De nem kell elfelejtkezni az égetéskor keletkezett többi káros gáz jelenlétéről. Az 

energiamérleg kiszámítása során az intenzíven gépesített növénytermesztés, a szállítás és a 

gyártás nagy energiaigényű folyamatát is figyelembe kell venni. Ha hozzászámítjuk az 

alapanyagok termeléséhez a szükséges mezőgazdasági és ipari gépek gyártásának, ill. az 

előállítás során kibocsátott káros anyagok közömbösítésének, a melléktermékek kezelésének 

energiaigényét is, akkor a növénytermesztés során nyert energia- alapanyagok veszítenek 

környezetbarát jellegükből, így előállításuk nem tekinthető CO2-semlegesnek. 
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Jelenleg Magyarországon a biomassza energetikai célú hasznosítása leginkább a fás szárú 

növényekkel fűtött biomassza-erőművekre terjed ki. Ilyen erőművek üzemelne Pécsen, 

Oroszlányban, Szentendrén, Pornóapátiban. Ezért több energiaültetvényt telepítenek 

(energiafűz, energianyár, energiafű stb.), amelyek alapanyagát feldogozva (pellet, brikett), 

lehet az arra alkalmas kazánokban elégetni. A környezetbarát működés a biomassza-tüzelés 

esetében akkor valósul meg, ha az alapanyagok között jelentős arányt képviselnek a 

feltanulmánylan mezőgazdasági hulladékok (szőlővenyige, szalma, fakéreg, gyümölcsfák 

nyesedékei, kukoricaszár stb.). (28.)A biomassza erőművek között külön kategóriát képviselnek 

a biogáz-erőművek, ezek, többek között, a szennyvíztelepeken spontán képződött gázokat 

hasznosítja. Magyarországon pl. Nyírbátorban, Sarródon, Szegeden működnek biogáz 

üzemek. Szeged esetében a Pick gyár sertéstelepein 6 biogáz üzem létesül, amely a dél-alföldi 

térség áramfogyasztásának 6 %-át adhatja.(28.)A biomassza-felhasználás, fejlődő területe a 

bioüzemanyagok (biodízel és bioetanol) előállítása. Magyarország számára a 

bioüzemanyagok közül főként a bioetanol alapanyagának előállítása, a gyártás jelent 

előrelépési lehetőséget. 

 A hőkomfort megteremtésre, a fal és záró födém hőszigetelése, valamint a nyílászárók 

cseréje a feladat.  A levegő minőségének javítása érdekében, javasolt levegő minőség mérő- 

és jelzőeszközöket használni (jól láthatóan, piros, sárga és zöld fény jelzi a levegő minőségét) 

Ezt az eszközt ablakmozgató berendezéseket is vezérelhetnek. Az ablaknyitó szerkezetek 

lehetnek manuális működtetésűek is.   A vizsgált épület az Alpok lábánál fekszik, ezért az 

éjszakai, kora reggeli hűtési lehetőség nyáron, megvalósítható (külső hőmérséklettől és időtől 

függően működő rendszerekkel). A régi ablakokat új, jobban hőszigetelt ablakokkal kell 

felváltani. Az üvegezés kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy az üveg fényáteresztő 

képességét nem szabad túlzottan csökkenteni, mert a terem nem lesz kellően megvilágítva. A 

teljes napenergia átbocsátás ne csökkenjen 50%-nál nagyobb mértékben, a régi ablakokhoz 

viszonyítva. Nyáron a hőkomfort és a nap elleni védelem javítása érdekében be kell építeni új 

és hatékony árnyékolókat vagy, hatékony (napsugárzás és káprázás elleni védelem) napvédő 

függönyt kell használni. Javasolt, automatikusan működő árnyékoló szerkezetek beépítése, 

hogy elkerüljék az osztálytermek felmelegedését, amikor nincsenek bent a diákok. Az 

árnyékolók manuális működtetésének lehetőségét is biztosítani kell. 

A közösségi létesítmények akusztikai javítása érdekében hangelnyelő álmennyezetet kell 

felszerelni és hangelnyelő falelemeket kell használni kb. 5 m x 1,2 m méretben a terem hátsó 
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falán. A szomszédos terembe nyíló kétszárnyú ajtót hangszigetelést biztosító ajtóra kell 

cserélni, A folyosóra nyíló ajtót is hangszigetelést biztosító ajtóra cserélni kell  

A szellőztetés és hőkomfort valamint világítás javítására tervezett intézkedéseket energetikai 

megfontolásokkal együtt kell megtenni. Az akusztikai intézkedések azonban általában 

függetlenek az energia megtakarítási megoldásoktól.  

Nem az épületenergetika, de a fenntarthatóság jegyében, meg kell említeni, hogy növényekkel 

is lehet befolyásolni a terem levegőjének szennyezettségét. Ilyen növények az alábbiak: 

 

 

Chrysalidocarpus lutescens, Azalea ,Musa ornata, Chrysantheumu 

 

 

Dracaena marginata      Páfrány  Ficus benjamina     Chlorophytum comosum 

38. ábra Levegőminőséget befolyásoló növények 

 

A hazai oktatási intézmények esetében is indokoltak a fentiekben felsorolt beavatkozási 

intézkedések (az akusztikai problémák egyedi megoldásokat igényelnek). A magyar 

kutatócsoport által végzett tanulmány (Csobod Eva, Rudnai Peter, Vaskovi Eva) szerint a 

mesterséges szellőzéssel ellátott oktatási intézményekben, a légúti megbetegedések száma 

kisebb, mint a hagyományos oktatási intézményekben. Ezért indokolt lehet, ennek beépítését 

figyelembe venni, különösen, ha geotermikus energiát is tudunk hasznosítani, így a fűtés és a 

hűtés is megoldott. A tervezési folyamat, szaktanulmányom keretében, a lehetőségek 

felvetésével befejeződik. A beruházónak több döntést kell meghoznia, egyeseket a tervezés 

elkezdés előtt, úgy, mint: 

- műszaki minimum és környezeti hatás maximum meghatározása 

- prioritások – energia megtakarítás, ÜHG kibocsátás csökkentés, egészségvédelem 

(mesterséges szellőzés és hűtés alkalmazása), környezetterhelés minimalizálása 
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- deficitek felszámolásának szándéka 

- pénzügyi források meghatározása 

- elvárt pénzügyi megtérülés – pld. BMI meghatározás 

A továbbiakban, az adatok ismeretében úgy kell kirakni a beruházást, mint egy puzzle-t. A 

döntések után kezdődik az a tervezési munka, ami korábban megelőzött mindent; azt is 

mondhatjuk, sablonos megoldások mentén lett elvégezve. A holisztikus szemlélet miatt 

sokkal több munkával, sokkal nagyobb felelősség vállalásával, határozottan magasabb 

költségekkel valósítható meg egy beruházás tervezése és lebonyolítása.  A klíma változása 

tény, nem csak divatos vitatéma. Azon lehet vitatkozni, hogy az emberi vagy a természeti 

tevékenység károsító hatása nagyobb. De ha azt állapítanánk meg, hogy a természet a 

„főbűnős” akkor is tenni kell valamit. A természetet megváltozatni nem lehet, de az emberi 

tevékenység pusztítását mérsékelni lehet. Ezek a károsanyaga kibocsátás, a környezetterhelés, 

továbbá mindazok, amelyek tovább súlyosbítják a helyzetet. A Kárpát medencében, ezen 

belül Magyarország esetében is az éghajlati övek akár kismértékű eltolódása komoly 

következményekkel járhat. Hazánk ökológiai sérülékenysége nagyon magas, az 

átlaghőmérséklet növekedése nagyjából másfélszerese a klímaváltozás mértékénél. Igaz, hogy 

hazánk üvegház hatású gázok kibocsátásának 0,5%-ért felelős, de a klímaváltozás hatása 

nagymértékben sújt minket (3.). 

 

39.ábra 

Ángyán féle ariditási index: Szeptemberi vegetációs időszak effektív hőmérséklet összege, 

valamint az éves összes csapadék hányadosaként számolható;  Forrás: (3.) 

 

Tudomásul kell venni, hogy környezetünkben a csapadék mennyisége csökken, a végletes 

időjárási jelenségek száma nő, a nyári hőség időszaka mind hosszabb lesz. Ezek 

figyelembevételével kell épületállományunk korszerűsítését, a klímaváltozás miatti adaptációs 

folyamatát megtervezni.  
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Az adaptációs folyamat tervezési itinerének összeállítása előtt meg kell határozni a 

prioritásokat.  Nem mindegy, hogy a költséghatékonyság a meghatározó szempont, vagy ezt 

hanyagolva a legtöbb ÜHG kibocsátás csökkentés, vagy netalán a minimális 

környezetterhelés életciklus szerint vizsgálva. Ezek együttesen nem teljesíthetőek. Mi 

élvezzen elsőbbséget? Mi legyen az abszolút igazság?  Jó lenne megválaszolni. 

Nem tudom mi a jó megoldás. Az épületenergetikai felújításokat hangsúlyosan költség 

oldalról akkor ésszerű elvégezni, ha az épület amúgy nem szorulna felújításra, korszerűsítésre. 

Ha sikerül felül emelkedni a fiskális szemléleten és képesek vagyunk meg fogalmazni egyéb 

szempontokat is, majd azokat végrehajtani, több évtizedig korszerűnek mondható épület 

valósítható meg.  Az oktatási intézmnyek felújításával kapcsolatban, személyes tapasztalataim 

is vannak. Két évvel ezelőtt, több szászországi felújított óvodát és iskolát látogattunk meg. 

Ezek az épületek a Passivhaus Institut előírásai szerint lettek felújítva, az alap szigeteléstől 

kezdve, a padló cserén keresztül a légfűtéssel bezárólag minden elkészült, az épületek 

minősítve lettek. Az óvónők tájékoztatása szerint, a tökéletesen kivitelezett épületek nem 

váltak be, ami a végtlen alacsony fűtési költséget illeti. Vagy a minősítés nem tudja kezelni, 

vagy más probléma volt, de mivel a 23-24°C hőmérsékletet a padló felületén is tartani kell (a 

gyerekek ott is a földön kúsznak egész nap), az épületet túl kell fűteni. Igaz a lepusztult panel 

épülethez képest nagyságrendekkel csökkent az üzemelési költség, de jócskán borult a 

megtérülési idő. Ha egyáltalán számolt vele valaki. Mert úgy tudom nem. Talán ez lenne 

kulcs?   
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II. Gazdasági-társadalmi szerepváltozások az élettér és életkörülmények 

figyelembevételével 

Dr. Laki Ildikó 

 

„ A város, az emberi civilizációnak ez a bonyolult képződménye első rápillantásra 

könnyen megállapodott, kihűlt formának látszik, tehát statikus jellegűnek, holott 

kétségtelen, hogy a város az időben él, alakul, fejlődik s különböző erők hozzák létre és 

alakítják ki formáit.” 

(Granasztói Pál: Építészet, városépítés, társadalom) 

 

A társadalom és a környezet örök szimbiózist alkotnak, miközben állandó változásnak, de 

legfőképpen megújulásnak vannak kitéve. A 20. század, még inkább a 21. század a gyors 

fejlődés, a technika és modernizáció időszaka, melyben a társadalom sem teheti meg, 

hogy figyelmen kívül hagyja a különböző eszközöket (politikai, gazdasági, stb.) 

Napjainkban számtalan kihívással, növekvő bizonytalansággal kell szembenéznünk, 

amelyeket hatalmas erőfeszítések árán igyekszünk a gazdasági fejlődés és a 

versenyképesség növelésével megoldani. E folyamatok ugyanakkor olyan környezeti és 

társadalmi változásokat is hoznak magukkal, amelyek az egész bolygó sorsát érintik, 

további nehézségek elé állítva a társadalmat. Az éghajlatváltozás, a környezeti 

degradáció, a csökkenő terméshozamok, a nemzetközi és az országokon belüli 

egyenlőtlenségek növekedése, a fokozódó elszegényedés, a szegényebb rétegek 

kirekesztődése mind e változások körébe tartoznak. A természeti feltételek megváltozása 

pedig kockázatot jelent számos környezeti, társadalmi és gazdasági területeken.2 

 

A gazdaságkörnyezeti változás nyilvánvaló a területi-társadalmi viszonyokban sem 

hagyható hátra. Területi átalakulások (települések közötti verseny, funkciók és 

tevékenységek áthelyeződése – itt gondoljunk csak az iparvárosok megváltozott 

szerepére), társadalmi változások (csökkenő gyerekszám, növekvő időskorosztály, 

munkanélküliség, tartós betegségek, életminőség javulás-életminőség romlás) mind azt 

mutatják a változások sokrétűek, de legfőképpen állandó mozgásban vannak. 

A jelen összefoglaló áttekintése ennek a gazdasági változásra reagáló társadalmi-területi 

kép bemutatásának, a fenntarthatóság jegyében. Kiemelt hangsúly helyeződik azokra az 

                                                           
2
 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl12.pdf Letöltés ideje: 2013. július 

29. 
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aktuális, jelenlegi tendenciákra, melyek az életminőség, a környezeti hatások, valamint a 

területi problémákat feszegeti.  

Mindehhez azonban szükségesnek ígérkezik ismertetni azokat a jellemzőket, amelyek a 

mai magyar társadalomra relevánsak. Ezek egyfelől az adatokon, másfelől a 

folyamatokon keresztül láthatóak, a mindenkori külső és belső körülmények 

függvényében.
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Magyarországon 2013. január 1-jén 9 millió 906 ezren éltek. A népesség száma több mint 

három  évtizede gyorsuló ütemben fogy, az országnak ma 803 ezer fővel kevesebb a lakosa, 

mint 1980-ban. A csökkenés a természetes fogyásból ered – azaz évről évre kevesebb 

gyermek jön világra, mint ahányan meghalnak. A nemzetközi bevándorlás és az elvándorlás 

pozitív egyenlege az ezredfordulótól napjainkig 40%-ban ellensúlyozta a népesség gyorsuló 

természetes fogyását. 3A népesség száma évről évre viszonylag kevéssé változik, a 

folyamatokat meghatározó alaptendenciák hosszabb távon érvényesülnek. A hazai 

népességszámot döntően a születések és a halálozások alakítják. A születések 1976-tól 

tartósan csökkenő, valamint a halálozások 1963-tól emelkedő trendje oda vezetett, hogy a 

születések és a halálozások mérlege az 1980-as évektől – Európában legkorábban – negatívvá 

vált. Az alaptendenciák annyiban változtak, hogy a halandóság az 1993-as negatív csúcsot 

követően csökkeni kezdett.  

 

40. ábra 

Lakosságszámarány változás 1980-2013 között 

 

Forrás: KSH Stadat 

Szerkesztette: Laki Ildikó 

 

 

A magyar társadalom fokozatos népességcsökkenése mellett igen komoly problémát okoz 

az  idősödő társadalom. Ez regionális szinten sem azonos, pozitív helyzetet a fejlett 

régiók élveznek; Budapest, valamint Pest és Győr-Moson-Sopron megye. Itt lakosság 

száma inkább növekedő tendenciát mutat, mint a régiók többsége. További dilemmát 

                                                           
3
 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2012.pdf Letöltés: 2013. július 30. 
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jelent a belföldi népességmozgás, melyben szintén Pest megye, Budapest, Győr-Moson-

Sopron és Vas megye népességmegtartó ereje erőteljes, a további 16 megyével szemben. 

Mindez számos megoldandó társadalmi-gazdasági kérdést tesz maga mögé. Elvándorlás, 

gyerekvállalás, helyi szintű beruházások csökkenése, növekvő kihasználatlan területek, 

elhanyagolt környezet.   

Magyarország termékenységi rátája jelenleg az egyik legalacsonyabb az Európai 

Unióban, ráadásul azon országok csoportjába tartozik, ahol az utóbbi években nem került 

sor a termékenységi arányszám növekedésére. Annak ellenére viszont, hogy ilyen 

alacsony a termékenység a családtámogatásra fordított költségek aránytalanul magasak az 

EU-s átlaghoz képest. Az alacsony gyermekvállalási hajlandóság folyamatos csökkenése 

a gyermekvállalási kor kitolódásával is magyarázható, a nők később és kevesebb 

gyermeket szülnek, vállalnak. A népesség erőforrásait tekintve Magyarország tartalékai 

kimerülőben vannak, amennyiben nem történik fordulat, az ország jelenleg is fogyó 

népessége várhatóan 10%-al csökken 2050-ig és az időskori ellátottsági ráta az EU27 

átalagos szintje fölé emelkedik 2060-ra.  

 

41. ábra 

Élveszületések és halálozás 1980-2012 között 

 

 

Forrás: KSH Stadat 

Szerkesztette: Laki Ildikó 

 

 

A fenti ábrából látható tehát, hogy az 1980-as évekbeli születési és halálozási 

számarányok szinte kiegyenlített helyzetét az 1990-es években már a magasabb 
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halálozási arányszámok váltották fel. Az ezredfordulót követően pedig egyértelműen 

látható, hogy  a még inkább csökkent a születések számaránya, ugyanakkor csökkenő 

tendenciát mutat a halálozási számarány is. Némi változás a 2012-es időszakra tehető, 

mely valószínűleg a különböző ösztönző programok támogatásának, az új 

társadalompolitikai törekvéseknek köszönhető.  

 

A népesség száma évről évre viszonylag kevéssé változik, a folyamatokat meghatározó 

alaptendenciák hosszabb távon érvényesülnek.  

 

42. ábra 

Természetes szaporodás 1970 és 2011 között 

 

Forrás: KSH Stadat 

Szerkesztette: Laki Ildikó 

 

Összességében 1970 és 2012 között a szülőképes korú nők száma 13, a születésszám 

40,5%-kal esett vissza. A rendszerváltást követően indult meg, illetve gyorsult fel az a 

folyamat, amely során paradigmaváltás történt a gyermekvállalási magatartásokban. 4 

Ebből a szempontból a társadalmi fenntarthatóság kérdése fontos állomást jelent a hazai 

népesedéspolitika szempontjából. Egy ország népességszáma akkor fenntartható, ha a 

teljes termékenységi arányszáma eléri a 2,1-et. Az 1990-es években a termékenység 

erőteljesen csökkent, a 2000-es években ingadozott és alacsony szinten maradt. 1990 és 

2011 között 1,84-ről 1,24-re mérséklődött a termékenységi mutató értéke, ez történelmi 

mélypont a hazai születési statisztika történetében. 2000 és 2011 között 1,24 és 1,35 

                                                           
4
 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2012.pdf Letöltés ideje: 2013. augusztus 4.  
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között ingadozott a mutató értéke. Míg 1990-ben mintegy 13%-kal maradt el a 

termékenység a reprodukció szintjétől, addig 2011-ben már 41%-kal. A termékenység 

alacsony szintje a későbbre halasztott születésekkel és a kevesebb gyermek vállalásával 

indokolható. A későbbi gyermekvállalás nem feltétlenül jár együtt a nők befejezett 

termékenységének csökkenésével, mivel életük során pótolhatják elhalasztott szüléseiket. 

Ezzel együtt megnő az esélye annak, hogy akaratuk ellenére az eredetileg tervezettnél 

kevesebb gyermeket vállalnak. A társadalomban kialakult termékenységi minta a 

felnövekvő fiatal generációk gyermekvállalási magatartását is befolyásolja. 5 

Mindez azt jelenti, a fenntarthatóság egyik alappillére a társadalmi reprodukció a magyar 

társadalomban veszélyeztetettnek mutatkozik, melyre megfelelő eszközöket jelenthet egy 

olyan politikai irányvonal, amely kedvező feltételeket teremt a gyermekvállalás 

tekintetében. 

Összesítő táblázat a népességváltozás tényezőiről 

Idős

zak 

Élveszü

letés 

Halál

ozás 

Termés

zetes 

szaporo

dás, ill. 

fogyás 

(-) 

Vándor

lási 

különb

özet 

Tényle

ges 

szaporo

dás, ill. 

fogyás 

(-) 

Lakónépe

sség az 

időszak 

végén 

198

0-

198

9 

1 309 

583 

1 451 

823 

-142 

240 

-192 

400 

-334 

640 

10 374 

823 

199

0-

200

1 

1 222 

922 

1 595 

784 

-372 

862 

196 

354 

-176 

508 

10 198 

315 

200

1-

201

1 

1 021 

668 

1 408 

873 

-387 

205 

126 

518 

-260 

687 

9 937 

628 

 

                                                           
5
 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/fenntartfejl/fenntartfejl12.pdf Letöltés ideje: 2013. augusztus 6. 
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Változás az időszak eleji népesség százalékában 

198

0-

198

9 12,2 13,6 -1,3 -1,8 -3,1 96,9 

199

0-

200

1 11,8 15,4 -3,6 1,9 -1,7 98,3 

200

1-

201

1 10,0 13,8 -3,8 1,2 -2,6 97,4 

Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 

 

Az elmúlt évtizedben a korábbinál kevesebb gyermek születése, a halálozások 

mérséklődő trendje, a várható élettartam növekedése együttes eredményeképpen 

idősödött az ország népessége. 2011. október 1-jén csaknem 250 ezerrel kevesebb 

gyermekkorú, 171 ezerrel 

kevesebb 15–39 éves (a továbbiakban fiatal aktív korú), 92 ezerrel kevesebb 40–59 éves 

(idősebb aktív korú) élt Magyarországon, mint tíz évvel korábban. Az időskorúak száma 

csaknem 250 ezer fővel több lett.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_00_2011.pdf Letöltés helye: 2013. 

augusztus 8. 
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A népesség korcsoport és nemek szerint 

Korcsoport, 

éves 
1980 1990 2001 2011 

–4 865 704 

617 

232 488 456 

475 

245 

5–9 772 680 

656 

150 581 985 

482 

346 

10–14 702 789 

857 

167 624 495 

490 

068 

15–19 650 492 

766 

856 668 609 

593 

534 

20–24 813 917 

678 

653 809 302 

618 

235 

25–29 891 551 

620 

290 786 991 

611 

301 

30–34 755 987 

774 

415 700 857 

765 

317 

35–39 720 569 

847 

341 608 734 

815 

596 

40–44 651 984 

716 

675 708 584 

714 

521 

45–49 685 447 

674 

954 824 725 

601 

672 

50–54 694 238 

597 

701 704 742 

657 

571 

55–59 673 973 

607 

543 609 276 

781 

111 

60–64 380 686 

585 

924 535 309 

653 

991 

65–69 547 372 

529 

668 490 297 

522 

971 

70–74 416 237 

267 

782 437 347 

423 

844 
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75–79 274 669 

316 

584 338 823 

331 

073 

80–84 146 356 

172 

429 154 224 

234 

215 

85– 64 812 87 459 125 559 

165 

017 

Összesen 

10 709 

463 

10 374 

823 

10 198 

315 

9 937 

628 

Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 

 

 

A  népességen belül a bölcsődés- és óvodáskorúak száma is kevesebb, mint 2001-ben, 

ennél még rosszabb adatokat mutat  az általános iskolások köre, itt  több mint 20%-val 

csökkent a számarány. Megjegyzendő, ennek a tendenciának a negatív következményei a 

következő időszakban érhető majd tetten ( a munkavállalás, a szociális támogatások, a 

gazdaság tartós fenntarthatósága területén).   A legerősebb munkavállalási korú 20–59 

éves lakosság száma 2001-ben 5 753 211 főt tett ki,  2011. évben ez a számadat márcsak 

5 565 324 főre tehető - 188 ezer fővel kisebb, mint 2001-ben volt.  

A 2011. évi adatokat tekintve elmondható, hogy a 60–69 éves korosztály létszáma 

emelkedett meg leginkább (A 70–79 évesek mintegy 21 ezer fővel kevesebben vannak, 

mint 10 éve, a 80 évnél is idősebbek száma pedig csaknem 120 ezerrel több, mint 2001-

ben, és a növekedés túlnyomó része a nőknél következett be. Az ország lakosságából 

minden tizedik lakos 70 éves vagy idősebb. 

Magyarország évtizedek óta küzd elaprózott településrendszerének, a központi és megyei 

városok előnyös pozíciójának, valamint a kistelepülések, különös tekintettel a 

halmozottan hátrányos települések és térségek – itt megjelenő halmozott társadalommal – 

problémájával. Amennyiben a fenntarthatóság oldaláról tekintjük, úgy elmondható, hogy 

egyértelműen a gazdaságilag fejlettebb régiók (a nyugati és közép területen elhelyezkedő) 

élveznek minden tekintetben előnyt.  

A területi koncentráció legfőbb pontja a főváros és agglomerációja, mely erőteljesen 

megterheli a főváros különböző területeit (infrastruktúra, környezet). A környezeti 

tényezőkön túl a területhasználat  kérdésköre sem elhanyagolandó, hiszen az főváros és 

agglomerációja szinte egy megaváros képét mutatja, amelyet inkább csak igénybe 
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veszünk, használunk, de kevésbé foglalkozunk a fenntarthatóságával. Ugyanilyen súlyos 

a gazdasági oldalról történő megközelítése, e koncentráció által az ország többi 

megyéjének népességmegtartó ereje gyengül, a vándorlások következtében a súlypontok 

minden tekintetben pólusokat képeznek.  

A magyarországi településállomány nagyságrendi tagolódása messzemenően kihat a 

települések fejlődési lehetőségeire, szolgáltatásaik minőségére, lakóik életminőségére, 

munkaerő-piaci pozíciójára, jövedelmi helyzetére stb. Az 1990-es évek előtti időszakban  

- az 1970-es Országos Területfejlesztési Koncepció döntéseinek köszönhetően – a 

kistelepülések különösen hátrányos helyzetbe kerültek. A keresők jelentős hányada 

ingázóvá vált, vagy a különböző új városok létrejöttével, vagy  a helyben nem található 

munkaerőpiac okán. Ez azonban egy amorf szerkezetet hozott létre a területi szintű 

társadalmi fenntarthatóságában, hiszen a települések között  hangsúlyeltolódás alakult ki.  

A rendszerváltozást követően a településméretéből fakadó hátrányok mérséklődtek, 

egyfelől a közigazgatás újtípusú rendszerének köszönhetően (pl. a település 

önkormányzatok létrejöttével és feladataik meghatározásával – többek között a helyben 

maradás esélyével), másfelől azoknak a gazdasági és gazdaságpolitikai változásoknak 

köszönhetően, amelyek segítették a társadalom mobilizálódásának esélyét. Ilyennek 

tekinthető a mobiltelefon elterjedése, a lakosság gépkocsival való ellátottsága, a 

települések infrastrukturális ellátottsága. A lakóházak és épületek minőségének javulása, 

az energiahasznosítás új eszközeinek bevezetése (épületek korszerű felújítása, 

életminőség és lakó/életkörülmények koherenciájának kialakítása, megtalálása, finom 

társadalmi kényszer az újrahasznosítás megismertetésére, illetve alkalmazására).  

A települések nagyságrendi csoportjai és azok főbb adatai 

Településkategóri

a 

(fő) 

Települése

k 

száma 

Ebbő

l 

város 

Lakónépessé

g 

(fő) 

Ebből a 

városi 

népessé

g (fő) 

-199 379 - 45 087 - 

200-499 707 - 239 255 - 

500-999 672 - 483 718 - 

1 000- 1 999 635 6 917 217 9 003 

2 000- 4 999 482 80 1 446 430 292 725 

5 000- 9 999 133 99 917 729 696 242 
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10 000- 19 999 83 82 1 159 174 1 149 

045 

20 000- 49 999 41 41 1 204 848 1 204 

848 

50 000- 99 999 11 11 712 905 712 905 

100 000-199 000 7 7 959 135 959 135 

200 000- 2 2 1 928 826 1 928 

826 

Összesen 3 152•••• 328 10 014 324•••• 6 952 

729 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2012.pdf  

Forrás:  Magyarország térképekben 

A táblázatot szerkesztette: Laki Ildikó 

 

(•••• Magyarország közigazgatási helynévkönyve (2012. január 1.) szerint 3 154 település 

található Magyarországon. ) 

(••••2011. október 1-jén Magyarország lakónépessége 9 937 628 fő volt) 

Magyarországon 1945 óta a városok száma hatszorosára emelkedett. Az 1980-as évek 

lassabban, később gyorsabb ütemben nőtt a városi rangú települések száma.7 Az 1990-es 

évek közepére azonban a városi funkciójú települések városi jogállást nyertek, azóta 

nagyszámú, földrajzi-szociológiai-funkcionális értelemben falunak minősülő település 

emelkedett város rangra. A városi rangú településeken élők száma 2010. január 1-jén 

6 952 729 fő volt, az ország népességének 69,5%-a. Ezzel egyébként Magyarország 

némileg elmarad az európai urbanizációs átlagtól. 1990 óta 162-vel növekedett a városok 

száma, de a városi népesség aránya csak 7,4%-ponttal nőtt. 8  

Azonban sajnos  a városodás dinamikus változását kevésbé követte a városiasodás, a 

településeken élők  életkörülményeinek javulása, az infrastrukturális ellátottság fejlődése: 

az új kisvárosok egy része nem rendelkezik valódi városi funkciókkal, infrastruktúrájuk, 

intézményi ellátottságuk hiányos, lakókörnyezetük falusias jellegű. Mindez elsősorban a 

tulajdonviszonyokban, a lakás minőségében, valamint a felújítások gyakoriságában 

érhető tetten. 

                                                           
7
 Magyarországon a városi funkciójú és a városi rangú települések köre nem felel meg egymásnak. 

8
 Magyarország térképekben. Szerk. Kocsis Károly &Schweitzer Ferenc (2011): MTA Földrajztudományi 

Kutatóintézet,  128 p.  
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A magyar lakásállomány döntő hányada a rendszerváltást megelőző évtizedekben épült, 

így ma is őrzi az elmúlt évtizedek lakásrendszereinek számos szerkezeti, minőségi, térbeli 

sajátosságát. A rendszerváltozást megelőzően, illetve azt követően létrejött viszonyok, a 

lakásrendszer működési sajátosságai továbbélnek, és tartósan hatnak a háztartások 

lakáspiaci viselkedésére (Társadalmi helyzetkép 2010, 2012). Mindez elsősorban a 

tulajdonviszonyokban, a lakás minőségében, valamint a felújítások gyakoriságában 

érhető tetten. 

A magyarországi lakáskérdések további kritikus pontja közé tartozik a mobilitás, jelen 

esetben a lakásmobilitás. Az európai tendenciákkal szemben Magyarországon igen 

alacsonynak tekinthető a térbeli mobilitást, mindez leginkább a városokba, nagyobb 

városokba történő költözésben merül ki, a kistelepülések, - legfőképpen a területi 

hátrányokkal küzdő, rossz minőségű ingatlanokkal rendelkező települések - esetében igen 

alacsonynak mutatkozik. A kistelepülések és a városok közötti szakadék társadalmi szintű 

megjelenésében a lakás- és életkörülmény tartalmi elemei elengedhetetlenek. 

Magyarországon a vidéki települések esetében még mindig igen magasnak mondható a 

komfort nélküli, rossz fűtési és infrastruktúrával ellátott lakások számaránya, melyek a 

rendszerváltás óta még inkább rosszabb, mint jobb minőségi mutatókkal jellemezhetőek. 

A lakás mobilitást akadályozó tényezők között egyfelől a magyar társadalom röghöz 

kötöttségét kell kiemelni, másfelől a munkahelyek területi elhelyezkedésének, 

tömörülésének jellemzőit.  Hazai viszonyok tekintetében kedvelt területnek a nyugati 

országrész, valamint a főváros és közvetlen agglomerációja minősül.  Ebből adódóan a 

mobilitás leginkább ezekre a területekre helyeződött.  

E két terület mellett további fontos egységet képez a lakások minőségének kérdése. E 

tárgykörbe tartozik a lakások élhetősége, lakóterülete, lakhatósága, berendezése és 

hangulata egyaránt, úgymint a különböző fejlesztések, kivitelezés és rekonstrukciós 

tevékenységek egyaránt.  A rendszerváltást követően pótolták a korábban elmaradt vidéki 

közműfejlesztéseket, az 1990-es években előbb a gázhálózat, majd a közcsatorna-hálózat 

is kiépült, ezáltal általánosan javult a lakások komfortossága.  

Magyarországon 2001 és 2011 között 352 ezer lakás épült. A vizsgált időszakban a 

legtöbb lakás Budapesten és Pest megyében épült, itt koncentrálódott a lakásépítések 

45%-a. Mintegy 20 ezer lakást vettek használatba Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar 

megyében, miközben Nógrád és Tolna megyében 3–4 ezret. Budapesten az újépítésű 

lakások háromnegyedét vállalkozások valósították meg, vidéken ez az arány jóval 
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kevesebb, 10–40 százalék közötti. 2001 és 2011 között évente országosan 2500–6500, 

összesen közel 49 ezer lakás szűnt meg. 

A megszűnések mintegy négytizede avulás miatt következett be, az új lakás építése miatti 

megszűnések hányada ennél valamelyest kisebb (37 százalék). Az átlagosnál nagyobb 

arányban (52 százalék) pótolták új lakások a megszűnteket Pest megyében, továbbá 

Baranya, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 

Ugyanakkor Nógrád, Fejér és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ez az arány 20 százalék 

körüli volt.9 

A lakóegységek rendeltetése, lakók, laksűrűség 

Év 

Lakás 
Lakott 

egyéb 

lakó- 

egység 

Lakóegysé

g összesen 

Lakók 

Száz lakott 

lakásra jutó 

lakó 
lakott nem lakott együtt lakásban 

egyéb 

lakó-

egységben 

1980 3 371 417 171 001 3 542 418 11 086 3 553 504 10 348 847 28 351 307 

1990 3 607 688 245 600 3 853 288 1 904 3 855 192 10 119 256 4 573 280 

2001 3 690 773 373 880 4 064 653 5 167 4 069 820 9 933 033 12 267 269 

2011 3 912 429 477 873 4 390 302 5 171 4 395 473 9 687 682 9 517 248 

 

Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 

 

A fenti táblázatból látható, hogy 2001 és 2011 között a lakott lakások száma 

megközelítőleg 8%-kal nőtt, ugyanígy emelkedett a nem lakott ingatlanok/lakások száma 

is. Ennek oka többrétű, továbbra is jelentős számú azoknak a lakásoknak a száma, 

amelyek tartós lakhatásra nem alkalma A lakásadatokra vonatkozóan további recenziót 

mutatnak a 2012-es lakásstatisztikai adatok. Ebből Budapesten igen élesen látható a 

befejezett lakásépítéseket illusztráló adatok száma, 2012-ben 48%-val kevesebb lakást 

vettek használatba, mint az előző évvel korábban.  Ettől eltérően a megye jogú városok 

esetében van némi javulás (Szeged, Debrecen, Kecskemét és Győr esetében), a többi 

településen normális mértékű csökkenés tapasztalható. 2012-ben építési engedélyt kapott 

összesen 6 099 lakóépület, melyből dominánsan az egylakásos lakóépületek szerepeltek 

(5 019 db), amíg a három vagy annál több lakásos épületek száma 333 db-ot tett ki.  A 

lakóépületek lakás számainak alakulása szintén az egylakásos ingatlanoknak kedvez. Az 

összes új lakóépületben létesített lakások száma 9 565 db-ot tett ki, ebből az egylakásos 
                                                           
9 www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/tarsatlasz.pdf Letöltés helye és ideje: 2013. augusztus 11. 
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lakóépületben található lakások száma 5 019, a három vagy annál több lakásos 

lakóépületekben 3 116 db.  

A lakásépítés további elemzési egységét adja a lakások építési formák szerinti értékelése. 

Az új lakóépület formájában megjelenő lakások száma 9 333, melyből 14,2% Budapesten 

épült, 25,7%-a pedig a megyei jogú városokban.  Tehát a lakások többsége (60,1%) 

városokban és a nem városi rangú településeken található.  

A lakásmegszűnés kérdése a jelenlegi lakáspolitika szempontjából hasonlóan kiemelt 

szereppel rendelkezik, mint a lakásépítés. 2012-ben 2 183 lakás szűnt meg összesen, 

melyből 1 631 volt személyi tulajdonú, és 407 állami, illetve önkormányzati. Az 

önkormányzati tulajdonú lakások 54%-a budapesti székhellyel rendelkezett, a további 

46% egyenes arányban oszlott el a megyei jogú város, többi várostípus és község között. 

A 2001. évi népszámlálás óta a lakások tulajdonosi szerkezetében érdemi változás nem 

történt. A magánszemélyek tulajdonában levő lakások aránya további 1 %-val nőtt, 

ugyanennyivel csökkent az önkormányzatok és egyéb szervezetek birtokában lévő 

lakásoké. A lakott lakások 96 %-a magánszemélyek tulajdonában, 2,7 %-a a települési 

önkormányzatok, 1 százaléka egyéb intézmények, szervezetek tulajdonában van. 

Budapesten és a megyeszékhelyeken ez a számadat némileg alacsonyabb, de az európai 

átlaghoz képest igencsak hátrányban vagyunk. A lakások kihasználása és magántulajdoni 

„volta” a városokra jellemző, kb.  97 %-a magántulajdonú  lakásként funkcionál, a 

községekben pedig majdnem 100%-ig magántulajdonban vannak az ingatlanok. 

(Érdekességként kell megemlíteni, a lakások 0,7%-a önkormányzati vagy egyéb 

tulajdonban van.   

A hazai lakáskérdés évek óta megoldatlan vagy részben megoldatlan részét képezi a 

panelhelyzet, valamint az ezzel összefüggő jövőbeni feladatok. Magyarországon a 4 

millió 65 ezer lakásból 837 ezer található lakótelepeken, ebből 772 ezer lakott, s a 

lakótelepi lakásokban jelenleg közel 1,9 millió ember él. Budapest 121 lakótelepén 260 

ezer lakásban (ez a lakott lakások 34,8%-a) mintegy 622 ezer ember él. A megyei jogú 

városokban még a budapestinél is magasabb arányokat találunk, mivel a lakások 43,3%-a 

van lakótelepi környezetben. A lakótelepi lakásoknak ugyanakkor csak körülbelül 62%-a, 

összesen 517 ezer lakás épült házgyári paneles technológiával. 10 

A hazai lakások 62%-a családi házban, a többlakásos épületek lakásainak nagyobb 

része (21%) lakótelepeken, illetve városias beépítésű vagy zöldövezeti területeken 

                                                           
10

 Egedy Tamás (2006): A városrehabilitációs stratégiák szerepe az épület- és lakásállomány megújulásában. Tér 
és Társadalom 20. évf. 43.p. 
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épült (11-4%). A lakások minőségi mutatói továbbra sem kedvezőek. A 2005. évi 

mikrocenzus eredményei szerint a lakások több mint 10%-a (13-15% körül mozog) nem 

felel meg a 21. századi elvárt legelemibb minőségi követelménynek. Így például nincs 

wc, fürdőszoba. Ezekben az ún. substandard lakásokban él a magyar lakosság 13-15%-a,  

mely területi megosztásban a vidéki, elmaradottabb területeken, településeken jellemző. 

A városi substandard lakások számaránya kb. 5%.  

Mindez mit jelent a lakásfenntartás oldaláról?  A hazai lakáskérdés sarkalatos pontja az 

energiahatékony lakásfenntartás és a felújítási, valamint a rehabilitációs törekvések köre. 

A substandard lakások mellett további problémát jelent az összkomfortos, de rossz 

energiahatékonyságú lakásokkal összefüggő fenntartási költségek finanszírozása. A 

fenntartási költségek fedezése a tulajdonosok mellett a lakástámogatásokat nyújtó 

önkormányzatokat és a költségvetést egyaránt/ugyanúgy terhelik. Itt egyértelműen 

kiemelendő – a régi bérház jellegű lakások mellett – az az 580 ezer lakótelepi panellakás 

és a 160 ezer öntött betonból, közép-vagy nagyblokkból épült lakás, ahol az elavult fűtési 

rendszerek és épületszerkezetek  növelik a fűtési kiadásokat.  
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III.  Energia és szegénység 

Dr. Laki Ildikó, Széman György 

 

1. Az épületenergetika jelentősége a lakás-életmód alakulásában 

 

Tosics Iván az európai városnövekedés visszaszorulása okai között említi, hogy az 

információs technológia elterjedésével, az otthoni munkavégzés elterjedése csökkenti a 

városokba áramlás folyamatát, ugyanakkor ellentétes hatásként a bevándorlók számának 

növekedésével számol. A városok fenntarthatósága új kihívások elé néz, mely Európa 

gazdasági lemaradása következtében újraértékeli a funkcionalitás és a környezeti minőség 

fogalmát.11  A legfontosabb veszély-tényező az üvegházhatású gázok kibocsátása, 

melyért felelős tényezők közül a lakóépületek emelhetők ki. A globalizációs folyamat 

évszázadok alatt átalakította a társadalom élettereit és térszerkezetét.  A transznacionális 

vállalatai központok hálózata a termelő-szektorok visszaszorulásával, a tercier-szolgáltató 

szektor megerősödésével erőteljes vonzást gyakoroltak az urbanizációs folyamatokra. 

Ugyanakkor a kilencvenes években Európában  egy ellenkező, a városból való kiáramlási 

folyamat is kezdetét vette. 

Az Európai Unió lakóépületekre vonatkozó kibocsátási értéke 16%, ezen belül a 

magyarországi lakóépületek kibocsátása 30% 12. A  kibocsátás-csökkentésre tett 

világméretű intézkedések között kiemelendő az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye13 (UNFCCC), illetve az Európai Unió Zöld Könyve az 

Energiahatékonyságról14, illetve az épületekre vonatkozó irányelv (EPBD) előírja, hogy 

2020 után csak nulla kibocsátású épületek épülhetnek, illetve 2012-től nem támogatható 

olyan épület felújítás, vagy új építés, maely nem teljesíti a kibocsátás-csökkentésre 

vonatkozó irányelvek előírásait. Magyarországon a környezetvédelem és az 

energiapolitika a rendszerváltást követően került a politikai napirend alakításának 

homlokterébe, közelebbről az 1998. választási évben a Fidesz programjában láttak 

                                                           
11 Tosics Iván: A nagyvárosok fenntartható fejlődése és Budapest jövőképe –in Fenntartható fejlődés 
Magyarországon. Szerk: Bulla Miklós-Tamás Pál Stratégiai kutatások –Magyarország 2015, 5.kötet-Új 
Mandátum Könyvkiadó, 2006. 420-443pp 
12 Magyar Építőanyagipari Szövetség: Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi Program www.measz.hu  
13 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény  
http://zbr.kormany.hu/download/b/72/00000/ENSZ%20%C3%89ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1si%20Keretegy
ezm%C3%A9nye%20HUN.pdf   Letöltés ideje: 2012.09.24. 
14  Zöld Könyv az energiahatékonyságról – Brüsszel 2005.06.22.   http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2005/com2005_0265hu01.pdf  Letöltés ideje: 2012.09.24. 
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napvilágot az otthonteremtés és az épület felújítás kérdései. Korábbi, a témáról írt 

szaktanulmányomban írok erről: (vö: Civil szervezetek és közpolitikák - Civil 

szervezetek a közpolitika alakításában. A Komplex Klímavédelmi és Épületenergetikai 

Program bemutatása, mint jó gyakorlat)„A választásokon győztes FIDESZ-KDNP-FKGP 

koalíciós kormány integrált környezetpolitikai programot jelentetett meg a „Az új évezred 

küszöbén-kormányprogram a polgári Magyarországért” címet viselő dokumentumban.15  

A kormányprogram célkitűzése olyan társadalompolitika, ahol a fenntartható gazdasági 

növekedés, az ország biztonságos energia ellátása a környezeti értékek megóvása mellett 

valósuljon meg. A program számos fejezete, közöttük iparral és energiával, a növekedés 

politikájával, a mezőgazdaság-és vidékfejlesztéssel, az idegenforgalommal, a 

fogyasztóvédelemmel foglalkozó részek tartalmaznak környezetpolitikai összefüggéseket. 

A program – tanulmányunk számára kiemelten fontos eleme -, hogy ösztönözte mind a 

vállalati, mind a háztartási szektorokban az energiatakarékos megoldások elterjesztését, 

közöttük a megújuló energiák felhasználását is. Az épített környezet védelme, a közösségi 

célú hasznosítása is a kormányprogram kiemelt elemeként jelent meg.  Az I. Széchenyi 

Terv prioritásai között szerepel először egy átfogó épületenergetikai támogatási rendszer 

bevezetése, amely elsősorban az iparosított technológiával épült épületek energia 

hatékony felújítását szolgálták.  A program a köznyelvbe „Panel-program”-néven került, 

és amely később több kormányzati cikluson keresztül fennmaradt.”16 Szakértői adatok 

szerint 2001-2010 között az 837 ezer panellakásból az állam 190 ezer lakás felújítására 

mintegy 45 milliárd forintot biztosított.17  

Az épületek energia hatékonyságának mérésére kialakított intézkedések közé tartozik az 

ún. Energiatanúsítvány bevezetése is. A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek 

energetikai jellemzőinek tanúsításáról kötelezően írja elő mind a köz-, mind a 

magánépületek építése, bérbeadása, illetve értékesítése esetén az energetikai jellemzők 

                                                           
15 „Az új évezred küszöbén-Kormányprogram a polgári Magyarországért” Elhangzott az 1998-2002.évi 
Országgyűlés 2.ülésén 1998.július 2.-n, Országgyűlési jegyzőkönyv. (pp.1653-1665)  -Országgyűlési Könyvtár  -
in Széman György:  Civil szervezetek és közpolitikák - Civil szervezetek a közpolitika alakításában. A Komplex 
Klímavédelmi és Épületenergetikai Program bemutatása, mint jó gyakorlat – szaktanulmány –Konzulens: Szabó 
Tamás főiskolai tanársegéd –Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi és Politikai Tudományok Intézete-Budapest, 
2012. (30.p) 
16

 Széman György:  Civil szervezetek és közpolitikák - Civil szervezetek a közpolitika alakításában. A Komplex 
Klímavédelmi és Épületenergetikai Program bemutatása, mint jó gyakorlat – szaktanulmány –Konzulens: Szabó 
Tamás főiskolai tanársegéd –Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi és Politikai Tudományok Intézete-Budapest, 
2012. (30.p) 
17 Csider László: (volt főosztályvezető - Önkormányzati Minisztérium) Energiatakarékosságot ösztönző pályázati 
rendszerek áttekintése – Miniszteri célfeladat teljesítésének dokumentuma. –Budapest, 2010.január 27. A szerző 
engedélyével-(felhasználási engedély és az eredeti dokumentum mellékletben) 7.p 
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tanúsítását. A tanúsítvány I, mint leggyengébb értéktől, A+, mint legjobb energetikai 

jellemzők meghatározásáig terjed. 

A fenntarthatóság szempontjából fontos tényezők, mint például a lakhatási kiadások 

részét képező energetikai mutatók alacsony volta egyaránt megfigyelhető mind az 

alacsonyabb státuszúnak tekintett iparosított technológiával épült (panel)lakótelepeken, 

függetlenül attól, hogy elhelyezkedésüket tekintve szegmentáltak, mint az új építésű 

társasházak esetében.  

Magyarországon  energetikai célú lakóépület-felújításokra az állam 2001-2010 között 

közel negyvenöt milliárd Forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott, 120-200 ezer 

frint /lakás mértékben, mely a fűtés-szabályozás mérés kialakításával 12-18%, 

homlokzatszigetelésnél közel 30%, nyílászáró cseréknél 30%-os energiamegtakarítást 

eredményezett. A komplex felújítások megtakarítási értéke a monitoring jelentés szerint 

elérte a 45-60%-os mértéket 18. A jelentés kitér arra hogy a felújításokban érintettek 

döntően a társadalom alacsonyabb jövedelmi szintű rétegeit érintette, illetve a 

lakókörnyezetük megújítása városképi, illetve életminőségi szempontból is javulást 

eredményezett. 

A 2008-ban elindult és Magyarországon gyorsan begyűrűzödött nemzetközi hitelválság 

elsődlegesen a hitelezés beszűkülését, a korábban olcsónak tűnt ún. devizahitelek 

törlesztőrészleteinek drasztikus emelkedését, ezzel együtt a háztartási kiadások 

növekedésével jártak együtt. A DEM Információs és Gazdaságkutató 2013. januárjában 

közzé tett elemzése szerint 2010 és 2013  között a lakossági építési tevékenység 420Mrd 

forintról 220 milliárd forintra esett vissza, míg a felújításokra fordított összegek a 

2010.évi 212 milliárd forintos értékről 225 milliárd forintra emelkedtek.19 

Ürge Vorsatz Diana, a CEU professzora szerint a vélemények szerint az 

energiafelhasználási és ezzel egyidejűleg megtakarítási potenciál a lakóépületeknél 

mutatható ki20, amely mérték 30% lehet 

 

 

                                                           
18 Csider László, (volt főosztályvezető - Önkormányzati Minisztérium) Energiatakarékosságot ösztönző pályázati 
rendszerek áttekintése – Miniszteri célfeladat teljesítésének dokumentuma. –Budapest, 2010.január 27. A szerző 
engedélyével-(felhasználási engedély és az eredeti dokumentum mellékletben) 27-29pp. 
19 Építési Piaci Prognózis 2013. Téli Kiadás- DEM Információs és Gazdaságkutató Iroda –Budapest, 2013.január 
http://dem.hu/prognozis.htm Letöltve: 2013. február 1. 15:00  58-70 pp. 
20 Ürge-Vorsatz Diana prof.dr.: Klímaváltozás és építészet -előadás a a Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag-
gyártók Egyesülete (MEPS) konferencián a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 2009. május 
20-án http://3csep.ceu.hu/prezentaciok  
Letöltés: 2012.10.08. 10.00  
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43..ábra 

CO2 kibocsátás  Magyarországon, végfelhasználókra lebontva, 2004 

Forrás: CEU 

 

 

Jelmagyarázat  

Industry – Ipar 

Transport – Szállítás 

Residential sector – Lakás szektor 

Commertial sector – Kereskedelmi szektor 

Agriculture – Mezőgazdaság 

Transformation sector and non-energy use – Átalakítási vesztesség és nem energiacélú 

felhasználás 

A professzor szerint  „a lakossági épületek esetében, a legnagyobb megtakarítási 

potenciál a családi házaknál van. Ettől a lehetőségtől jóval elmarad a hagyományos 

szerkezetű társasházakban rejlő potenciál mértéke, de még az iparosított technológiával 

épült épületeké is. 
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44.ábra 

Kumulatív CO2 megtakarítási potenciál a magyar lakossági szektorban, 2008 - 2025 

 

Jelmagyarázat a 3.sz.ábrához:  

Space heating, old sigle-family houses (constructed before 1992) – Fűt – szabadonálló 

régi építésű családi házak (1992 előtt épített) 

Space heating traditonal multi-residential buildings – Fűtés - Többlakásos lakóépület  

Space heating, buildings constructed using industrialized technology – Fűtés – iparosított 

technológiával épített (lakó)épületek 

Space heating, buildings constructed after 2008 – Fűtés -2008 után épített (lakó)épületek 

Electric apliances (incl. freezers, fridges, clothes washers, LOPOMO of PC, and TV 

related peripheris) and lights – Elektromos berendezések, úgy mint fagyasztók, hűtők, 

mosógépek, számítógép készenléti állapotban, TV, stb. – valamint a világítás 

Magyarázat: LOPOMO – Low pover mode 

Water heating (including electric) – Használati melegvíz előállítás (elektromos is) 

Millions tonnes CO2 – Co2 kibocsátás, millió tonna 

Forrás: CEU21 

 

A lakótelep-felújítási problémakörről Csizmady Adrienn a panelépületekről szóló, 2005-

ben írott tanulmányában társadalmi és fizikai problémákat különböztet meg.22 Fizikai 

problémaként az épületek technikai leromlását említi, melynek okaként a városok forrás-

                                                           
21 Klímavédelem gazdasági világválság alatt: Megengedhetjük magunknak? – Central European University 
(CEU); prof. Ürge-Vorsatz Diana Igazgató, Éghajlat- és Fenntartható Energiapolitikai Kutatóközpont; letöltés: 
http://www.meps.hu/userfiles/file/eloadasok/SzigetelosKonf2009majus_Urge-Vorsatz.pdf; 2012.10.08. 10.00 
óra 
22 Csizmady Adrienne:   A paneles lakótelepek jövője –epiteszforum.hu 2005.október 10.  
http://epiteszforum.hu/csizmady-adrienne-a-paneles-lakotelepek-jovoje letöltés: 2013.február 1. 16:05 
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allokációjának nem megfelelő voltát, ti. a belső városrészek felújítására fordították a 

pénzeket. Itt jegyzem meg, hogy a városközpontok felújítása az EU 

támogatáspolitikájának is köszönhető, hiszen közösségi források nem voltak lakóépületek 

korszerűsítésére fordíthatók. Csizmady a társadalmi problémák között a szociális 

problémákkal küzdő változó jövedelmű lakónépesség arányának és összetételének 

megváltozását említi, a díjhátralékosság megjelenését, a jobb jövedelmi helyzetűek 

elköltözését, a társadalmi és etnikai szegregációt. 

Az energiafaló lakóépületek felújítására vonatkozóan több elképzelés látott napvilágot. 

Ezek közül kiemelendő a Magyar Építőanyagipari Szövetség által 2010-ben elkészített 

Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi Program. E program  bevezetője  célként az 

alábbiakat fogalmazza meg: „Magyarországnak a gazdasági válságból való kilábalását 

számottevően hátráltatja az alacsony energiahatékonyság, amely legkisebb költséggel és 

legnagyobb társadalmi és éghajlatvédelmi haszonnal az épületek energiatakarékos, 

fenntartható felújítása terén javítható. A mintegy 4.000.000 lakást kitevő állomány 

legalább fele nem felel meg a korszerű funkcionális- műszaki, illetve hőtechnikai 

követelményeknek; a középületek esetében az arány még rosszabb. Hazánkban az energia 

pazarlás megfékezése azért is aktuális, mert energia import-függőségünk eléri a 90 %-ot. 

Magyarország évi 1096 PJ energiafelhasználásából a fűtési célú energia 30-40 %-ot tesz 

ki.”23 

 

2. Energiaszegénység 

 

      A háztartásjövedelmek inflálódása, a jövedelmek csökkenése a lakások  energetikai 

fenntarthatóságát is csökkentik. Az energiaszegénység korábbi fogalmát (Fuel powerty) 

az Európai Unió  Gazdasági és Szociális  Bizottsága feltáró véleménye helyezi a 

korábbaktól eltérő értelmezési keretbe.24 A hagyományos megközelítés az 

energiaszegénységet, mint a háztartások energiahordozókhoz való hozzáféréseként 

értelmezi. A Bizottság értelmezése a háztartások vonatkozásában azt jelenti, hogy az 

energiahordozók szolgáltatóktól való megvásárlásának anyagi források hiánya miatti 
                                                           
23 Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi Program –Magyar Építőanyagipari Szövetség. Témafelelős: 
Dr.Pálvölgyi Tamás, Kidolgozó: Dr. Csoknyai Tamás -2010 április 6. www.measz.hu 

24Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Energiaszegénység a liberalizáció és a gazdasági 
válság kontextusában (feltáró vélemény) Az EU Hivatalos Lapja_2011.2.1 (2011/C 44/09) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:044:0053:0056:HU:PDF Letöltés: 
2012. október 20. 15:00 
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korlátozottsága (pld. számlatartozások) a hőérzet, hő komfort csökkenésével, közvetett 

hatásként egészségügyi kockázatokkal is járhat. A bizottság megállapítja azt is, hogy az 

érintett –rendszerint a legszegényebb társadalmi csoportok – közöttük az idősek, 

gyermeküket egyedül nevelő szülők, szociális segélyezettek – rendszerint nem hőszigetelt 

lakásokban laknak.  Az energiaszegénység Kelet-európai dimenzióiként említik 

tanulmányukban Ürge-Vorsatz Diana és Sergio Tirado Herrero 25 is, akik a 

jövedelemcsökkenés, az energiaárak emelkedése és a lakások energiateljesítményének 

alacsony voltát említik egy hármas tipológiai megközelítést alkalmazva: A hőmérsékleti, 

a költségalapú és a konszenzuális megközelítést. A szerzők megállapítják, hogy 

Magyarországon jelenleg (2010) sincs statisztikai adatgyűjtés az energiaszegénység 

mérésére, ugyanakkor statisztikai adatokkal támasztják alá, hogy Magyarország az EU27 

országok közül az első tízben található, ami az otthonok négyzetméterenkénti 

energiafogyasztását illeti.  

    Az Energiaklub 2011-es tanulmánya is a költség-jövedelem kontextusban definiálja az 

energiaszegénységet:” Azokat a háztartásokat tekintjük energiaszegénynek, amelyekben a 

következő három kritérium egyszerre áll fenn: - a háztartás éves összjövedelme elmarad a 

magyar háztartások jövedelmi mediánjának 60%-tól, - a lakás 20 °C-ra történő fűtéséhez 

és a meleg víz előállításához elméletileg szükséges energia éves költsége és a háztartás 

összjövedelmének aránya meghaladja az összes háztartás tényleges, bevallott adataiból 

képezett medián érték kétszeresét, azaz 34%-át, - az épület energetikai besorolása F-nél 

rosszabb.”26 Jelen munkám a költségalapú megközelítéssel foglalkozik, egyetértve és 

relevánsnak tekintve az értékelésekben foglaltakat, mely kiegészül a KSH 2012-es adatai 

alapján vett állítással, mely szerint Magyarországon a teljes népesség 24,2%-a él olyan 

lakásban, amely beázik, nyirkos, az ablakkeretek és padlók rossz állapotúak.  Ugyanakkor 

meg kell említenem azt a tényt, hogy a statisztikai adatok alapján a háztartási kiadások 

növekedésének nem elhanyagolható részét teszik ki azok a státusz-beruházásnak 

tekinthető tartós fogyasztási cikkek (elsősorban elektronikai termékek) számának 

emelkedése, amely mára a státusz-szimbólumok meghatározó elemeivé váltak, 

ugyanakkor a készülékek többletfogyasztása (még a használati útmutatóban 
                                                           
25 Prof. Diana Ürge-Vorsatz-Sergio-Tirado-Herrero: Energiaszegénység Magyarországon –projektbeszámoló, 
első értékelés-Éghajlatváltozási és Fenntartható Energiapolitikai Központ (3csepp)-Közép Európai Egyetem 
(CEU), Védegylet, Környezeti Igazságosság Munkacsoport –Budapest, 2010.  
http://www.vedegylet.hu/doc/eudevesz.pdf      2013. március 12. 
26 Fellegi Dénes-Fülöp Orsolya: Szegénység vagy energiaszegénység- Az energiaszegénység definiálása 
Európában és Magyarországon –Kutatási projektvezető: Ámon Ada)- Energiaklub Szakpolitikai Intézet 
Módszertani Központ-Budapest, 2012 2.p. Letöltés:2013.január 6 
http://energiaklub.hu/sites/default/files/energiaklub_szegenyseg_vagy_energiaszegenyseg.pdf  



 

 134

meghatározott alacsony energiaosztály esetén is) összeadódik és növeli a háztartási 

kiadásokat. 

 

3.  Épülethasznosítási irányok, trendek, elvárások 

 

 Számos szakértő egyetért abban, hogy a lakások energiahasználatának mértéke és 

összetétele inkább társadalmi probléma, mint technikai, hiszen az épület építési módja, 

szerkezete, az esetlegesen felszerelt megújuló energiát hasznosító rendszerek mellett a 

háztartási és a (többlet) energiafogyasztó-berendezések és a lakók szokásai egyaránt 

hatással vannak az energia-felhasználásra. A használati motiváció attitűd-változással, a 

magatartási stratégiák változása révén befolyásolható. Egyik ilyen stratégia az 

energiatakarékos berendezések vásárlása, a másik az energiatudatos használat. Az 

energiafogyasztás emelkedéséért a lakosságszámhoz képest növekvő ingatlan-szám is 

felelős.  Lakás-statisztikai adatok alapján a családi házak mérete a benne lakók 

szükségleteit messze meghaladják, miközben a fenntarthatóság az épület méretéhez 

igazodik, így a háztartási kiadások aránytalan növekedése következik be. Az emberi 

tényező vizsgálatakor számos attitűd-mérés mutatta ki, hogy az energia-megtakarítás 

szempontjából az emberek a kényelmüket nem akarják feladni, illetve a környezet 

terhelése a saját háztartási fogyasztása visszafogásával nem növekszik releváns módon. 

Az energiatudatos viselkedés kialakítása többféle módon valósítható meg: információk és 

tanítás révén a szocializációs folyamat részeként interiorizálható, másrészt a példaadás.  

Ezek közül megemlíthetőek a kampányok, az „okos” berendezések és épületek 

energetikai tanúsításának széleskörűvé tétele, tanácsadói hálózat kialakítása, az iskolai 

oktatásba való integráció. A gyakorlatban, egy átfogó audit elkészítése a legjobb eszköz a 

használók tudatos viselkedésére való ösztönzésére. 

 Az embereknek nehéz megbecsülni a döntéseik, lépéseik költség vonzatát, előnyeit. Az 

elmúlt negyedszázadban e témában végzett kutatások azt mutatják, hogy az energia 

használatról adott visszajelzés segít az „információs lyuk” áthidalásában így elősegíti a 

fogyasztáscsökkentést. A megtakarítás magasabbnak bizonyult, ha a visszajelzés 

közvetlen volt, és alacsonyabbnak közvetett visszajelzés esetében. A közvetlen 

visszajelzés formái között szerepel a valós időben történő mérőeszköz és a hozzá kapcsolt 

monitor (a fogyasztónak minden pillanatban rendelkezésre állnak azonnali adatok); a 

közvetett visszajelzés (pl. számla). 
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Az energiahatékonyság növekedése, a háztartási kiadások csökkenése tehát életmód-

racionalizálás és az épület-felújítás komplex egységeként valósítható meg. Ha a forrás-

szükségletet vesszük alapul, az állami támogatások csak egy részét képezhetik a 

beruházás forrásigény biztosításának. A sikeres felújításokhoz szükség van a lakók 

tudatformálására, gazdasági aktivitásuk ösztönzésére, korrekt és kompetens pénzügyi-

technikai mentorációra. Ez a komplexitás teszi érdekeltté a tulajdonosokat a beruházások 

elhatározására, ha a saját forrásaik aktiválását nyereséget és megtérülést hozó 

tőkebefektetésként kezelik, mindehhez olyan szakértői segítséget kapnak, amely 

garantálja a megfelelő hozam elérését a beruházás végén, ti. a háztartási kiadások arányos 

csökkentését, az ingatlan piaci értékének növekedését. 

 

4. Életmód, háztartási fogyasztás, mint a státusz-növelés eszköze 

 

Az életmód és a lakásmód szervesen összekapcsolódó fogalmak. A lakás használati 

értéke nem csak a természethez való viszonyát fejezi ki, hanem Dr. Hideg Éva 

megfogalmazása szerint „a lakás a mindenkori életmód legfontosabb feltételrendszere, az 

emberi élethez nélkülözhetetlen használati érték, anyagi-műszaki tárgy, és olyan 

objektiválódott  funkciórendszer hordozója, amely funkciórendszer elemei és azok 

működési módjai a mindenkori társadalmi-gazdasági …és természeti környezettel való 

kölcsönhatásban determinálódtak, alakultak ki.”27
 Vizsgálatának központjában a lakás 

használati értéke, a lakásfunkciók tárgyiasulása, a lakterületek intézményi ellátottsága, 

valamint a lakásfunkciók és a természeti környezet kölcsönhatásainak változása állt. Már 

1984-ben (!) foglalkozott a fenntarthatóság korai problémáival, a „vonal-alatti 

energiákkal”, mint a jövő, lakásmódot meghatározó alternatív megoldások (szélenergia, 

geotermia) használati lehetőségeivel és a hulladékhasznosítás kérdéseivel. A 

lakásfunkciók és a lakásban végzett tevékenységek és a közösségi kapcsolatok, közöttük 

elsődlegesen a szomszédsági kapcsolatok összefüggést mutatnak.  

Jírí Musil a lakóterek belső és külső determinánsait különböztette meg funkcionális 

lakáselméletében.28 A belső determinánsok közé sorolta a lakásban élők (család) háztarás 

összetételét, a lakáshasználati funkciókat (rekreáció, munka, biológiai és higiéniai 

szükségletek kielégítése, nevelés, gondozás, vendégfogadás, tárolás), a háztartás tagjai 
                                                           
27

 Dr.Hideg Éva: A lakás, mint a környezet nagy távlatú kérdése –in Egyetemi Szemle Vol. 6.2/3 1984. Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (82.p) 
28 Jirí Musil: Lakásszociológia (Sociologie Bydlení, Nakladtelství Svoboda, Praha, 1971. fordította: Dr. Pfeifer 
Dániel) –Kossuth Kiadó-Budapest, 1974 – 126.p 
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közötti interakciókat, az ott élők preferenciáit és értékrendjét. A külső determinánsok 

közé tartoznak a külső környezet elemei, a biológiai, fiziológiai ritmusok, gazdasági és 

politikai meghatározottság, a felhasznált építési termékek, életszínvonal, életstílus, és a 

téralakítási, esztétikai szempontok. 

A lakásmód-preferenciákat nagymértékben határozzák meg a valós társadalmi státusz, 

vagy az elérni kívánt státuszkifejezésére irányuló igények. Musil is utal arra, hogy a 

státusz-kifejeződése szempontjából a lakás földrajzi elhelyezkedése, nagysága és típusa 

egyaránt meghatározó. Számos kutatás szerint a családi házas lakásmód a legelterjedtebb, 

- legalábbis a gyermekes családok körében. A társasházban élők preferenciáit az életkor 

az anyagi helyzet, családi állapot, illetve a lakáskörnyezeti infrastruktúra határozzák meg, 

míg a munkahely távolsága nem jelenik meg a meghatározó. A státusz-kifejeződés igénye 

gyakran jelenik meg a vélt, vagy valós magasabb státuszú lakásmód-választásával. Ez 

megnyilvánulhat magasabb státuszú helyre való költözéssel, ahol vagy a földrajzi 

elhelyezkedés (pld. Budapest XII. kerületi hegyvidék, vagy pld. Pécs-Tettye), vagy az 

alacsonyabb státuszú helyen a szükségletnél nagyobb lakásba költözéssel és a 

státuszkülönbség anyagi különbözetét a lakás átalakítására, belső komfortjának 

növelésére, esetleg luxus használati eszközök beépítésével kompenzálják. Csizmady 

Adrienn kutatásában29 szereplő interjúk a státusváltó-költözéseket életmód-váltással, új, a 

megváltozott (magasabb) státuszhoz kötődő, korábban nem gyakorolt új fogyasztói 

életmód felvételével is erősítik: (pld. a lakóhelyen található szauna, szolárium, belső 

uszoda használata). Ugyanúgy hozzátartozik ehhez az új életformához az elit 

szegregációra törekvés a lakóparkokba költözők esetén: a kényelmi szempontok 

hangsúlyozása, a lakópark biztonsági szolgálata, a zárt, őrzöttnek mondott belső parkolók 

használata, a közös területek szolgáltató általi gondozása könnyebbé teszik az életet. 

(Csizmady megállapítása szerint ezek többnyire csak látszólagos szolgáltatások).  

„A térbeli kapcsolatok éppen azért olyan fontosak a társadalom és az emberi természet 

hangsúlyozása szempontjából, mert a földrajz, a foglalkozás és mindazon egyéb tényező, 

amely a népesség eloszlását determinálja, feltartóztathatatlanul és véglegesen 

meghatározza azt a helyet, a csoportot és a társakat, melyekkel mindnyájunk élete 

összekapcsolódik.”30 Robert E. Park találó megfogalmazása a közösségek ki-és 

                                                           
29 Csizmady Adrienne: A lakóteleptől a lakóparkig-Új Mandátum Kiadó, 2008   272 p. 
30 Robert E. Park: A városi közösség, mint  térbeli mintázat és morális rend (The Urban Community as a Social 
Pattern and a Moral  Order 1925-fordította: Pál Eszter) -in Olvasókönyv a szociológia történetéhez II. 
Szociológiai irányzatok a XX.században.-Szerk . Némedi Dénes, Felkai Gábor, Somlai Péter. Eredeti 
forrás:Ralph H Turner (szerk):Robert E. Park on social and Collective Behaviour –Chicago 1967 ( 239 p) 
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átalakulására, interakcióira a térhasználat városi formáira utal, azonban a társas 

kapcsolatok valamennyi térbeli megnyilvánulására alkalmazható.  

A közösségi mintázatok folyamatos alakulása jól nyomon követhető a lakásmódokon 

keresztül. A legjellemzőbb, a családi, háztartási közösségek utáni legfontosabb 

mikroközösségek a szomszédsági kapcsolatok, melyek többféle mintázatúak lehetnek a 

formális és informális interakciókon keresztül a nulla intenzitású kapcsolatokig, vagy 

éppen ellenkezőleg, a legintenzívebb, a családi kötődésű és intenzitású kapcsolatokig. A 

társadalmi státusz befolyással van a szomszédsági kapcsolatokra, ez jól látható például a 

szegregált, slumosodó területeken élőknél, például a közelmúltban megszüntetett 

budapesti Dzsumbujban élők esetében is. A másik fontos kohéziós erő az adott területen, 

lakásban élés ideje, az épületek kora is. A generációs együttélés régi mintázatai a 

kapcsolatokat is újratermelheti, függetlenül az új generáció vertikális státusz-mozgásától. 

A magyarországi mennyiségi lakáshiány, amely a második világháború végétől a 

szocialista politikai rendszer bukásáig, tartott, a kilencvenes években induló, a 

piacgazdaság körülményei között megszűnt. A lakáshiány időszakában az állami 

lakáspolitika a lakásgazdálkodást gyakorolta, amely nem csak új lakótelep építésével, 

hanem az újjáépített, történelmi gyökerű lakásállomány felszabdalásával, gyakran a 

társbérletek kialakításával járt együtt. A szocializmus társadalmi egyenlősítő törekvései 

korábbi státuszukat elvesztő, és új státuszt nyerő lakók egymás mellett élését, generációk, 

értékek megvallását és változását hozta minden településtípusnál. A hatvanas-hetvenes 

évek vidéki életmódja, az egymásra utaltság, a kalákában végzett munka és közösségi lét 

lenyomata megtalálható volt a nagyvárosok régi típusú bérházain belül is. A szomszéd-

kapcsolatok erősségét a ház közös ügyeinek meg-és kibeszélése jelentette, melyek erős 

közösségi szolidaritást is kialakítottak. (pld. családi állapot változása, születés, halál, 

betegség stb.) Ezek a közösségi mintázatok a lakókörnyezet megváltozásakor gyengülése 

volt tapasztalható e régi házakból az új (építésű, panel) épületekbe költözés során, 

melyről a korabeli sajtó, mint a lakótelepek elidegenítő hatásairól értekezett, pedig itt is 

az idő-tényező volt az, amely áthidalta a kezdeti nehézségeket.  A budapesti óbudai 

lakótelepen (Faluház) élők beszámolói ezt igazolták: 31”„Én a férjemmel élek itt, a 

gyerekek már kirepültek egy fiú és egy lány. Ez a lakás egy önkormányzati bérlemény 

nem tudtuk megvenni. Mi a városból költöztünk ide. Nagyon rossz körülmények között 

éltünk, kicsi lakás víz és a WC kint. Akkor még csak a kisfiam volt meg. Nagyon örültünk 

                                                           
31

 Óbuda Szőlő utcában készült interjú. Készítette:Halász Zsuzsa főiskolai hallgató 2012. április 8. 
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ennek a lehetőségnek. Végre tiszta nagy lakásba élhettünk. Ötvennyolc négyzetméteres a 

lakás. Mikor idejöttünk kilencszázhetvenegyben nagyon jó közösség volt itt. Mindenki- 

mindenki ismert köszöntünk egymásnak és összejárunk, buliztunk, a Duna partra játunk a 

családokkal, jöttek a gyerekek is, a szilveszterek is nagyon jók voltak, csillagszórókat 

dobáltunk ki, ittunk, ettünk. Volt közösség, de, most csak elmegyünk egymás mellett és azt 

sem tudjuk, hogy itt lakik vagy csak látogató. A fiatalok ilyenek. Az idősek, mint mi, már 

kihaltak és az újakat már nem érdekli, hogy ki a szomszédja.” 

A kilencvenes években a város és környéke kapcsolatrendszere alapvetően 

megváltozott.32 A szabad, piacgazdasági körülmények, a mennyiségi lakáshiány 

felszámolódása, a külföldi beruházások hatása komoly befolyást gyakorolt a települések 

szerkezetére is. Számos városkörnyéki település (főleg a budapesti agglomeráció 

települései) felértékelődése és a belvárosi területek elhanyagoltsága –az állami források 

hiányában elmaradt felújítása miatt elsősorban az anyagilag tehetősebb középosztály által 

a városkörnyéki területek irányába szuburbanizációs folyamatot indított el. A fogyasztási 

szerkezet átalakulásának elsődleges tényezője a személygépkocsi park teljes cseréje és 

gépkocsiállomány növekedése az „urban sprawl” (város szétfolyás) folyamatot indukálta, 

ami a városkörnyéki településekre irányuló szuburbanizáció az egyfunkciós lakó-ipari és 

kereskedelmi övezetek irányába hatott.  A nagyvárosi területfogyasztás térbeli társadalmi 

problémái: város és környék dichotómiák33 c. tanulmány szerzői a témában folytatott 

kutatási eredményeikről beszámolva a különböző társadalmi csoportok térfogyasztási 

szokását dichotóm dimenziók alapján tipizálták: a Budapest magas és alacsonyabb 

státuszú csoportjainál erőteljesebb a térhasználatnál a lokális jelleg figyelhető meg, a 

fejlett város környéki települések magas státuszú csoportjainak térfogyasztási 

tevékenységei erős globális jellemzők mellett inkább lokális jellegűek; ugyanitt az 

alacsonyabb státuszú csoportnál egyszerre van jelen  a lokális és globális jelleg, míg a 

fejletlen városkörnyéki településeken a magas és alacsony státuszú csoportok erőteljes 

lokális és egyszerre globális térfogyasztási mutatókkal bírnak. A városi terjeszkedés a 

szerzők szerint a lakosság költözési törekvéseitől, demográfiai és anyagi lehetőségeitől 

függ. A gazdasági válság következtében a jövedelmek visszaesése negatív hatást 
                                                           
32 Szirmai Viktória, Váradi Zsuzsanna, Kovács Szilvia, Baranyai Nóra, Schuchmann Júlia: A nagyvárosi 
területfogyasztás térbeli társadalmi problémái: város és környék dichotómiák –in  A fenntartható fogyasztás 
környezeti dimenziói –Tanulmánykötet. Szerk: Kerekes Sándor, Szirmai Viktória, Székely Mózes –Aula Kiadó-
Budapest, 2011. 153-168 p elektronikus hivatkozás az irodalomjegyzékben 
33

 Szirmai Viktória, Váradi Zsuzsanna, Kovács Szilvia, Baranyai Nóra, Schuchmann Júlia: A nagyvárosi 
területfogyasztás térbeli társadalmi problémái: város és környék dichotómiák –in  A fenntartható fogyasztás 
környezeti dimenziói –Tanulmánykötet. Szerk: Kerekes Sándor, Szirmai Viktória, Székely Mózes –Aula Kiadó-
Budapest 2011 152.- 169 pp elektronikus hivatkozás az irodalomjegyzékben 
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gyakorolt a költözési hajlandóságra is. A nagyvárosi népesség közel 80%-a nem akar 

költözni, és hasonló arány mutatkozott a városkörnyéki lakosság körében végzett 

felmérések értékelésénél. A költözési hajlandóság 2010-ben jóformán csak a magas és 

nagyon magas jövedelműeknél mutatkozott. A költözési szándék iránya jellemzően mind 

a fejlett, mind a fejletlen agglomerációban élők részéről Budapest, mely még mindig a 

legtöbb munkahellyel rendelkezik. A költözési szándékot erősen befolyásolja a 

lakáshitelek növekedése, a felmérés szerint a megkérdezettek több,  mint felénél 

mutatkoztak törlesztési nehézségek.  A kutatás megállapította, hogy a területhasználat 

különféle, társadalmi és környezeti konfliktusok forrása is egyben. A városban és 

városkörnyéken élők státuszbeli különbségei kihatnak a környezeti fenntarthatóságra is: a 

gépkocsi használat emelkedése a magasabb státuszúaknál, illetve az alacsonyabb 

státuszúak tömegközlekedési szokásai növelik a környezeti károkat és konfliktusok 

forrásaivá is válhatnak  

A lakásmód vizsgálata szorosan összefügg a lakáshasználat és a háztartási fogyasztás 

fogalmaival. Maslow jól ismert motivációs piramisában34 a szükséglet-kielégítés szintjein 

lakáshasználat kifejeződése is tetten érhető. Hetesi Erzsébet a Fogyasztás szociológiája c. 

tanulmányában35 a fogyasztás funkcionalista megközelítését vizsgálja többféle definíció 

áttekintésével. Megállapítása szerint a fogyasztás ciklusa magában foglalja a 

„kiválasztást, a használatot, fenntartást, javítást, a hulladékok eltávolítását”36. 

Véleménye szerint a fogyasztás kommunikációs eszköz is, amely nem csak a társas 

kapcsolatokra van kihatással, de az identitás és a státusz képződés dichotóm 

kapcsolatában is értelmezési keretet jelent. E rétegződést a GFK és a TÁRKI 

fogyasztásszociológiai modell vizsgálatában öt fogyasztási típust különböztet meg37, 

melyek közül négyet tartok fontosnak megemlíteni: 

- a mindennapi megélhetés dimenziói, (élelmiszer és ruházkodás) 

- a háztartás felszereltségét 

- a kulturális és szabadidős javakat 

- az info-kommunikációs eszköztárat  

                                                           
34

 Maslow-piramis-Eszterházy Károly Főiskola 
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/maslow_motivcis_piramisa.html Letöltés: 2013.01.15. 10:00 
35 Hetesi Erzsébet : A fogyasztás szociológiája –in Czagány L-Garai I. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az 
információ és a piac -SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 267-281.pp 
36 Hetesi Erzsébet : A fogyasztás szociológiája –in Czagány L-Garai I. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az 
információ és a piac -SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 272 p 
37 Kozák Ákos: A településtípus és a regionalitás összefüggései a fogyasztással és fogyasztói életstílussal –in Tér 
és Társadalom XXIV.évf. 2010.4. 143-219pp.  http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1795   149p 
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A kutatás megállapítja, hogy a fogyasztási preferenciák a modellen belül területi eltérést 

mutatnak a főváros, a megyeszékhelyek és a kisebb települések vonatkozásában38. Kolosi 

Tamás, Fábián Zoltán és Róbert Péter Fogyasztási csoportok címmel a Tárki 

gondozásában 2000-ben megjelent kutatásában39 megállapítják, hogy a nagymértékben 

függ az iskolai végzettségtől, illetve a társadalmi hierarchiában elfoglalt helytől. E 

megállapítás értelmet nyer a szükséglet-kielégítés látens és gyakran felesleges fogyasztási 

szokások kialakulásában. A tanulmány az életszínvonal-megítélés során fogyasztási 

csoportok szerint az alábbi említéseket teszi: az elit leggyakoribb választása (hasonulási 

szándéka) a Nyugat-európai országok lakóinak életszínvonalához, a jómódú és a 

felhalmozó, illetve a szabadidő-orientált típus a magyarországi átlag-életszínvonalhoz, a 

jó lakású deprivált a lakókörnyezetében élőkhöz, míg a deprivált szegények, a 

lakókörnyezetükben élők életszínvonalát tartja mérvadónak. 40Tanulmányom 

szempontjából azért fontos ez a tipológia, mert összefüggést látok a háztartási 

jövedelmek emelkedése, a tartós fogyasztás cikkek használatának emelkedése, a 

lakossági eladósodás mértéke és az lakossági energiafogyasztás emelkedése között. A 

társadalmi státuszt számos szimbolikus fogyasztás is meghatározza, erre a legjellemzőbb 

példa az autó. Ugyanakkor a rendszerváltozást követően Magyarországon a privatizáció, 

a munkahelyek tömeges elvesztése a korábban soha nem tapasztalt létbizonytalanság 

sokkja a lakásprivatizációra gyakorolt hatást, mint felhalmozási törekvést jelentette meg. 

A kilencvenes évek közepe-vége a világban a globalizáció és a poszt-indusztriális 

korszak, ahol az információ-áramlás vált a társadalmi lét egyik nélkülözhetetlen 

eszközévé: a mobil kommunikáció elterjedése, az internet penetráció ugrásszerű 

növekedése teljesen átformálta a társadalmi szokásokat és kapcsolatokat. 

Magyarországon ez az időszak a gazdasági konszolidáció és a státusz-fogyasztás 

megjelenésének időszaka. A társadalomban tetten érhetők a mertoni látens-és manifeszt 

funkciók41 változásai a nyugati, fogyasztói típusú társadalom követendő kulturális és 

anyagi mintázatának utánzásában, bourdieu-i megfogalmazás szerint inkorporált 

                                                           
38 Kozák Ákos: A településtípus és a regionalitás összefüggései a fogyasztással és fogyasztói életstílussal –in Tér 
és Társadalom XXIV.évf. 2010.4. 143-219pp http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1795 152.p 
39 Fábián Zoltán-Kolosi Tamás-Róbert Péter: Fogyasztási csoportok –TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 
20. –TÁRKI Budapest, 2000 február  (16-17p) 
40 Fábián Zoltán-Kolosi Tamás-Róbert Péter: Fogyasztási csoportok –TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 
20. –TÁRKI Budapest, 2000 február  19 p. 
41 Anthony Giddens:Szociológia-Második kiadás –ford: Farkas András, Kovács Ferenc, Rohonyi András, Szalai 
Éva, Tóth Zsuzsanna-Osiris Kiadó –Budapest, 2008 37.p. 
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kulturális tőke42 megszerzésében mely valós gazdasági teljesítménnyel és jövedelemmel 

nem járt együtt. Azt a folyamatot erősítette a társadalmi divezifikáció, mint kulturális 

minta, illetve a jövedelmi olló szélesre tárulásával a különbségek óriásira emelkedése.  

 

5. Háztartások energiafelhasználása – „észrevétlen” költségemelkedés 

 

A háztartási fogyasztás emelkedésének egyik fő indikátora a villamosenergia-fogyasztás. 

A Világbank ECONSTAT 201343 jelentése jól mutatja ezt a magyarországi trendet, 

miközben az európai fogyasztási adatok drasztikus növekedése tapasztalható. A 

magyarországi fogyasztási adatok azt mutatják, hogy az 1990-előtti – jelentős állami 

támogatással bíró fogyasztás visszaesését követően lassú, szinte lineáris növekedés 

tapasztalható. 

45.sz.ábra 

Az egy főre jutó villamosenergia-fogyasztás évente KW/h 

 

Forrás: EconStat44 2013,  Ábra:  saját készítésű ábra 

A magyarországi háztartási kiadások emelkedő tendenicát mutatnak valamennyi 

statisztikai csoportban. 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Pierre Bourdieu:gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke –(„Ökonomische kapital, kulturelles Kapital, 
soziales Kapital”- soziale Welt, sonderband 2. 183-198 pp. fordította: Bogdán Éva) - in A társadalmi rétegződés 
komponensei –tanulmánykötet-szerk:Angelusz Róbert  -Új Mandátum Kiadó Budapest, 2004 122-137pp. 
43 EconStat http://www.econstats.com/wdi/wdiv_373.htm   Letöltés: 2013.január 20. 16:00 
44  EconStat http://www.econstats.com/wdi/wdiv_373.htm   Letöltés: 2013.január 20. 16:00 
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46.sz.ábra 

A háztartási kiadások alakulása 2000-2011 között háztartás/fő/év 

 

Forrás: KSH 45 Ábra: saját készítésű ábra 

 

Az ábrán nyomon követhető a villamosenergia-felhasználás nagyobb márvű növekedése a 

gázfelhasználásnál, illetve a vízfogyasztásnál 

Az épületekben, így a lakásokban is rendkívül fontos az energiafelhasználás mérséklése. 

Az energiafelhasználás a statisztikákban gyakran a fűtésre, világításra szolgáló 

teljesítményt értékeli, miközben a technikai eszközök sokasága kerül a háztarásokba. Az 

EU energetikai direktívája, szerint az energia-felhasználást az épületek tervezése, és 

üzemeltetése, használata  egyaránt befolyásolja, ebben a folyamatban résztvevőket egy 

értéklánccá formálva. 

A  „Fogyasztási szokások és trendek vizsgálata európában és az USA-ban c. tanulmány46 

szerint Az energiafelhasználás növekedésében szerepet játszik a fűtési energia, mely 

kb.22 %-ot tesz ki a kiadások között, a hűtő-és fagyasztógépek, melyek 15%-ot 

jelentenek, az átlagos teljesítményű, nem energiatakaékos izzók használatát figyelembe 

véve a világítás költségei 12%, az elektromos vízmelegítők és tárolók 9%, míg a tartós 

fogyasztási cikkek használata 6%-ot jelent. A szerzők megállapításai szerint a tartós 

fogyasztási cikkek használata, közöttük a szórakoztató elektronikai eszközök száma és 

használata is emelkedő tendenciát mutat (pld. televízió-nézési szokások, virtuális játékok, 

stb. 

                                                           
45

 KSH KSH Népszámlálás 2011. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 letöltés ideje: 
2013.március 20. 15:00 
46

 Mózner Zsófia: Fogyasztási szokások és trendek vizsgálata európában és az USA-ban-in Fenntartható 
fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon –Otka 68647 sz.kutatás eredményei, szerk. Kerekes Sándor 
és Csutora Mária-Aula Kiadó-Budapest 2012 http://korny.uni-corvinus.hu/otka/zarokotet_06_11-2.pdf letöltés: 
2013. február 10. 19:00   (28.p) 
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47. ábra  

A lakások energiahatékonysága a fűtési energiafelhasználás figyelembevételével   

Forrás: EEA47 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

Trends in heating energy consumption and energy efficiency of housing, EU-27 – 

Lakóépületek fűtési energia fogyasztása és energiahatékonysági trendjei (EU-27)  

Growth in floor area of housing (19 EU members States) – Lakott felület növekedés (EU-

19) 

Total energy consumption of housing stock for space heating – A lakásállomány összes 

fűtési energia fogyasztása 

Energy consumption per dwelling for space heating – Fűtési energiafogyasztás 

lakásonként 

Energy consumption per m2 for space hetaing – Fűtési energiafogyasztás lakóterület m2-

re vetítve 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 The European Envinronment State and Outlook 2010 –Consumption and the Envinronment –European 
Envinronment Agency (EEA) (31.p)   http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-
Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=TH3110694    Letöltés: 2013. március 1. 
17:00 31.p. 
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48.ábra 

A háztartási készülékek energiahatékonysága és a háztartások energiafelhasználása az 

EU 27 országokban 

 

Forrás: EEA48 

Jelmagyarázat a 7.sz.ábrához 

Trends is appliance energy efficiency and ownership, EU-27 – Az elektromos 

berendezések számának és energiahatékonyságának trendjei (EU-27) 

Ownership – dish washer – Mosogatógépek száma lakásokban 

Ownership – TV – TV készülékek száma lakásokban 

Ownership – washing mashine – Mosogatógépek száma lakásokban 

Specific energy consumption -TV – TV készülék jellemző energia fogyasztása 

Specific energy consumption – washing machine – Mosógép jellemző energia 

fogyasztása 

Specific energy consumption – dish washer – Mosogatógép jellemző energia fogyasztása 

 

6. Vizsgálat 

Az észrevétlen költségemelkedés vizsgálatára országos-nem reprezentatív felmérést 

végeztünk, melynek lebonyolításában a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos 

Szövetsége megyei szervezetei munkatársaitól kaptunk segítséget. A kérdőíves 

lekérdezés 2012.év végén és 2013 elején zajlott. A vizsgálat célja a felújított vagy 

felújítás előtt álló társasházak és családi házak energetikai jellegű felmérésének 

                                                           
48 The European Envinronment State and Outlook 2010 –Consumption and the Envinronment –European 
Envinronment Agency (EEA) (31.p)   http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-
Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=TH3110694    Letöltés: 2013. március 1. 
17:00 
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tapasztalatainak bemutatása.49  A kérdőív A modulja az általános demográfiai jövedelmi 

adatokon túlmenően és valamennyi megkérdezettre vonatkozó lakáshasználati kérdéseket 

tartalmaz. A kérdőív a továbbiakban B, és C modulra oszlik. A B modult kitöltők az 

állami támogatásban részesült épület felújításon átesett házakban lakók tapasztalataira 

vonatkozó kérdéseket tartalmaz, míg a C modulra válaszolók a felújítási pályázatokon 

nem szerepelt házakban lakók véleményére volt kíváncsi. A két eltérő modul az 

operacionalizáció szempontjából azért volt fontos, mert választ akartunk kapni arra, hogy 

rendelkeztek-e megfelelő információkkal a felújítás háztartási kiadások 

csökkenthetőségéről, kaptak-e információkat az állami támogatás lehetőségeiről, 

jelentett-e a megvalósult felújítás szubjektív megítélés szerinti értéknövekedéssel, egyben 

státusz-emelkedéssel, valós kiadás-csökkenéssel járt-e, továbbá a lakók hajlandók-e akár 

állami támogatás nélkül is önerős felújításra, akár hitelfelvétellel is?  Vizsgálatunkban a 

lakásmód területi megjelenése összefüggésben van az energiafelhasználás háztartási 

kiadásokra gyakorolt hatásával. A mintába került települések és lakástípusok alapján 

felvett adatok statisztikai kiegyenlítést mutatnak.  

Az „A” modulban felvett adatok szerint  teljes minta elemszáma 337 fő, melynek 49%-a 

férfi, 51% nő, a megkérdezettek átlag életkora 40 év. A megkérdezettek kétharmada 

(68%) szellemi foglalkozást végez, 25% volt a nyugdíjasok aránya, míg 6% a fizikai 

munkát végzőké. Az egyetemi diplomával rendelkezők aránya 20%, a főiskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya 27%, a felsőfokú szaktanfolyammal rendelkezőké 

16%, érettségije a megkérdezettek 29%-ának volt, míg 9% a szakmunkások aránya. 

  A vizsgált ingatlanok 93%-a megkérdezett saját vagy családja tulajdonában volt, ez 

tükrözi a KSH 2011.iévi népszámlálási adatait, amelyek szerint a magyarországi 

lakásállomány magántulajdon-aránya 91%.50  Többségük (86%), többlakásos lakóépület, 

míg a családi házak aránya 14% volt. Az ingatlanok 20%-ában éltek egyedül, míg 80%-

ban többen. A gyerekes családok aránya 30% volt. A háztartásjövedelmi adatok 

lekérdezéséhez hat jövedelmi kategóriát alakítottam ki. A megkérdezettek háztartásainak 

23%-a 50 és 150 ezer Ft, további 31%-uk pedig 150 és 250 ezer Ft havi 

összjövedelemmel rendelkezik – saját bevallásuk szerint. A legalacsonyabb jövedelmi 

kategóriával mindössze a minta 2%-a rendelkezett, a legmagasabb jövedelmi kategóriába 

(havi 500.000.-Ft) a minta csupán 6%-a vallotta magát. 
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 A kérdőív a mellékletben található 
50 KSH Népszámlálás 2011. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00  Letöltés: 2013. február 6. 18:05 
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49..ábra 

Az egy háztartásban élők összes jövedelmének megoszlása kategóriák szerint 

 

Saját készítésű ábra 

 

A jövedelmek forrása legnagyobb részben valamilyen munkabér (80%), de minden 

harmadik esetben (33%) valamilyen segély vagy járulék (leginkább természetesen 

valamilyen nyugdíj jellegű ellátás) volt az egyedüli vagy részleges jövedelemforrás. Az 

országos jövedelmi helyzet a KSH statisztikai adatai szerint az egy főre jutó éves nettó 

jövedelem tekintetében 2010-ben 939 ezer Ft/fő volt, 2011-ben 989 ezer Ft/fő. A 

mintában modellezett háztatások lakás alapterület – háztartás - jövedelem-és 

lakásfenntartás-háztartási energiaköltség tekintetében megegyezik az országos statisztikai 

átlaggal 26%-36%-os szóródást mutat. Az értékek a vizsgált mintában az energetikai 

felújításon átesett és nem felújított lakások között oszlottak el.  A KSH adatai szerint51 

országos átlagban 2011-ben fejenként átlagosan 198 ezer forintot költöttek 

lakásfenntartásra és háztartási energiára.  Az egy főre jutó lakásfenntartási és háztartási 

energia-kiadás Közép-Magyarországon volt a legmagasabb, 241 ezer forint, az országos 

átlagot 21,5%-kal haladta meg. Összevetésül a 2013-a mintánkban ez az érték 255 ezer 

Forint, a háztartási energia és lakásfenntartási költségek átlaga 53 ezer forint volt havi 

szinten. Az ingatlanok döntő többsége az 1970-es és 1980-as évek intenzív lakásépítési 

hullámai során épült. Emellett csupán néhány olyan épület volt, amely az ezt megelőző 

1950-1960-as években, illetve a 2000-es éveket követő újabb lakásépítési boom idején 

készült el.  

                                                           
51 A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete –in KSH Statisztikai Tükör VI.évf. 108.sz. 2012. 
december 20. 2.p. 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogy11.pdf    Letöltés: 2013.január 9. 16:00 
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A többlakásos lakóépületek 16% található földszinten. Tízből hat épület épült panelből, 

28%-uk téglából, míg 8% volt a csúsztatott zsalus technológiával készült épületek aránya. 

(A válaszadók 4%-a nem tudta megmondani, hogy milyen technológiával épült az 

ingatlana.) A vizsgált ingatlanok átlagos alapterülete 64 m2 volt, a medián 57 nm2, míg a 

módusz 54 m2. A minta legkisebb lakása 30, míg legnagyobb 150 m2 alapterületű volt. 

Az alábbi ábrán látható (az a nem túl meglepő adat), hogy a leggyakoribb lakásméret a 

vizsgált mintában az 50-55 nm2.  

Összességében az ingatlanok 35-35%-ában távfűtés vagy egyedi gázfűtés volt. Cirkófűtés 

17%-ban, míg elektromos fűtés 13%-ban volt jelen. Értelemszerűen a panel épületekben 

volt leginkább jellemző a távfűtés, míg a téglaépületekben az egyedi gázfűtés. 

 

50.. ábra 

A fűtés típusainak megoszlása az épület jellege szerint 

 

Saját készítésű ábra 

 

A lakások döntő többségében (88%) van mód a fűtés szabályozására. Az ablaknyitással 

történő „szabályozás” nem túl meglepő módon a panelépületekben és a csúsztatott zsalus 

épületekben az átlagnál valamivel magasabb volt (12-15%). Érdemes megemlíteni, hogy 

a valamilyen energiahatékonysági beruházáson át nem esett ingatlanok esetében is 77% a 

szabályozható fűtéssel rendelkező ingatlanok aránya. 
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Tíz lakásból nagyjából hatban (62%) az elmúlt évek során már sor került valamilyen 

energiahatékonysági felújításra. Ezekre a felújításokra többségében 2008 és 2011 között 

került sor. 

Ehhez hasonló megoszlásokat mutat az általános jellegű lakásfelújítások idejének 

megoszlása is. Ezeknek a felújításoknak a 60%-a volt részleges, míg 40%-a teljes. 

Részleges felújításnak tekinthető a lakások, és/vagy közös helyiségekben a nyílászárók 

cseréje, illetve a fűtési rendszer átalakítása, mérhetővé tétele, a födém, és pince 

szigetelése, a homlokzat szigetelése közül az állami támogatási pályázat kiírásának  

megfelelően  egy, vagy két felújítási elem elvégeztetése. A kiírt pályázatok során –

általában több lépcsőben – mód volt a teljes körű, valamennyi elemet tartalmazó 

felújításra is. 

 

51..ábra 

A lakásfenntartás összegének megoszlása 

 

Saját készítésű ábra 

 

Átlagosan a panel épületekben élők lakásfenntartási költségei magasabbak, mint a 

csúsztatott zsalus, illetve a téglaépületekben élőké. A lakásfenntartási költségek háztartás-

jövedelemhez viszonyításában jelentős változónak tekinthető a háztartások 

hitelállománya. A megkérdezés során nem vizsgáltam a hitelek összetételét, tehát 

feltételezhetően lakáscélú és fogyasztási hitel egyaránt jelen van. A megkérdezettek 

ingatlanjainak 30%-án volt valamilyen összegű hiteltartozás a kérdőív kitöltésének 

időpontjában.  A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint országosan a lakossági 

lakáscélú deviza alapú hitelállomány 2011.-ben 2645 Mrd forint volt, mely meghaladta a 
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GDP 10,5%-át, ez az összes lakáshitel 15%-a.  A korszerűsítésre, bővítésre fordított 

hitelállomány 25 Mrd. forintot tett ki (összesen 16.736 db szerződéssel), átlagosan 1,5 

millió Ft/lakás értékben.52  2011. III. negyedévben a háztartások hitelállománya már 

8254,2 milliárd forint volt.53 A lekérdezésben nem vizsgáltuk a mintában szereplő 

háztatások hiteltartozásait. Tízfokú skálán a lakás elhelyezkedésével és fekvésével, a 

lakás nagyságával, felszereltségével és komfortfokozatával, illetve a szomszédokkal való 

viszonnyal 1-10-ig terjedő skálán összességében leginkább a csúsztatott zsalus 

épületekben élők voltak elégedettek. A különbségek azonban nem jelentősek, továbbá 

nyilvánvaló, hogy ezt a szubjektív elégedettséget nagyon sok más faktor is 

meghatározhatja. (A kérdőív elemszáma azonban ennél részletesebb bontást nem tett 

lehetővé.) 

52..sz.ábra 

Szubjektív elégedettség átlagos értékei az egyes lakóépület-típusok alapján 

 

Saját készítésű ábra 

 

A jelenlegi lakásukkal a panelban élők 79%-a elégedett annyira, hogy saját bevallása 

szerint „szeret itt élni”. Ugyanakkor 15%-uk legszívesebben elköltözne. A téglából 

készült épületekben élők ennél valamivel kedvezőbben ítélik meg saját lakóhelyüket.  Az 

iparosított technológiával épült lakások (csúsztatott zsalus épületek, illetve panel 

épületek) lakói jellemzően elégedettek lakókörnyezetükkel. Ennek a magyarázata ezen 

                                                           
52 KSH lakáscélú hitelek  http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zrh001.html Letöltés:2012.12.10. 
10:00 
53 Banki Hiteltanácsadók és Kihelyezők Egyesülete Lakossági hitel helyzet -2011.III.negyedév 2011.12.05. 
11:17 http://www.hitelmediator.hu/lakossagi-hitel-helyzet-2011-iii-negyedev  Letöltés: 2013.január 6.19:30 
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épületek építési idejében működő, szociális alapú lakáspolitikában keresendő. Az 

épületek életkora 

A lakóknál tapasztalt  negyvenéves átlag életkor és a jövedelmi változók azt mutatják, 

hogy e lakásokban jellemzően már a második generáció él, illetve ilyen típusú lakásban 

született, s számukra ez a lokalitást és a megfizethető lakásmódot jelenti. 

Az adat alátámasztására szolgálnak a Budapesten végzett mélyinterjúk során tapasztaltak 

is:  

„………Elmondták, hogy amikor 1971. január hóba beköltöztek ebbe a házba, neki egy 

paradicsom volt, mert a csapból melegvíz folyt, a lakás szép világos, egészséges és száraz 

volt. Mindennek volt helye. A fűtés, világítás, víz, WC. Fürdési lehetőség megoldott volt. 

Ők, Zuglóból költöztek ide és egy penészes, nedves egy szobás lakosból jöttek, egy pici 

gyerekkel. A WC. az udvarba volt és közös, a víz ismét az udvarba volt és télen volt mikor 

befagyott, fürdési lehetőség egy lavór volt. Hálásak voltak a rendszenek, hogy ilyen 

lehetőséghez jutatták őket és mindez elérhető pénzért.”54 

Azok körében, akik jelenleg nem felújított ingatlanban élnek, 95% volt azok aránya, 

akiknek volt tudomása arról, hogy az állam különféle energia-hatékony felújításokhoz 

támogatást nyújthat pályázati formában. A kutatás mintanagysága és reprezentativitása 

természetesen nem adott arra lehetőséget, hogy a teljes népességre releváns 

megállapításokat tegyek, az azonban mindenképpen említésre méltó, hogy a pályázati 

lehetőség ismerete – ha nem is számottevő mértékben -, de magasabb volt azok körében, 

akik a lakásukat még nem újították fel. A családi házban élők körében valamivel 

alacsonyabb volt a pályázati lehetőségekről már hallottak aránya, de még így is közel 

90%-os  

A felújítások legnagyobb részében a nyílászárók cseréjére (64%), illetve a homlokzat 

szigetelésére (62%) került sor. Ennél jóval kisebb arányban történt meg a tető szigetelése 

(41%), a fűtési rendszer felújítása (36%), a lift felújítása, esetleg telepítése (24%), a 

pincefödém szigetelése (24%), a kéményfelújítás (14%), a hőközpont cseréje (9), illetve 

napkollektorok telepítése (2%).  

 

 

                                                           
54

 Óbuda Szőlő utcában készült interjú. Készítette:Halász Zsuzsa főiskolai hallgató és Széman György főiskolai 
hallgató 2012. április 8. (Az interjú teljes szövege mellékletben)  



 

 151

53. ábra 

A ház/lakás milyen részeit érintette a felújítás? 

(az ’igen’ válaszok megoszlása százalékban) 

 

Saját készítésű ábra 

 

Természetesen az ingatlan jellege nagymértékben meghatározza azt, hogy milyen 

energiahatékonyságot növelő felújítás és/vagy beruházás végezhető el. Ebből 

következően az egyes típusoknál az alábbi munkálatok voltak a leginkább jellemzőek: 

- panel: ablakcsere, tetőszigetelés, tető szigetelés, pincefödém szigetelés, homlokzat 

szigetelés, lift felújítás, fűtési rendszer felújítása 

- csúsztatott zsalus: ablakszere, tetőszigetelés, homlokzat szigetelés, fűtési rendszer 

felújítása 

- tégla (társasház): ablakszere, homlokzat szigetelés 

- tégla (családi ház): homlokzat szigetelés, kéményfelújítás, tetőszigetelés, fűtési 

rendszer felújítása 

Az energiahatékonysági felújításon átesett lakásokban élők 88%-ának tudomása volt 

arról, hogy az állam különféle pályázati formákban támogatásokat nyújthat. Az egyes 

demográfiai változók, illetve alapvető lakásjellemzők tekintetében nem volt jelentősebb 

eltérés abban, hogy volt-e valakinek tudomása a pályázati lehetőségekről.  Konkrét állami 

támogatást a felújítások 70%-ában vettek igénybe, értelemszerűen ez leginkább a 

panelből készült (89%), illetve valamivel kisebb mértékben a csúsztatott zsalus épületek 

(65%) esetében volt jellemző. A családi házak felújításához a kutatásban résztvevők 
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közül senki sem vett igénybe külső pályázati forrást. A családi házak és kisebb 

társasházak energetikai felújításához 2011-2012-ben nyíltak pályázati források a fűtési 

rendszerek korszerűsítéséhez, megújuló energiaforrások használatához szükséges 

berendezések felszereléséhez a Környezet és Energia Operatív Program keretében, 

melyek összege messze alulmúlta az igényeket. E pályázatok tapasztalatai még nem 

állnak rendelkezésre. 

A társasházak esetében a leggyakrabban (az esetek 43%-ban) alkalmazott finanszírozási 

konstrukció az volt, amely szerint a tulajdonosok részéről nem volt szükség közvetlenül 

saját forrásra, azonban a beruházást követően meghatározott ideig magasabb közös 

költséget fizetve törlesztik a költségek meghatározott részét. A felújítások közel 

harmadában (30%) viszont szükség volt a tulajdonosok közvetlen hozzájárulására is, amit 

saját erőből vagy családi segítséggel meg tudtak oldani. Az esetek 13%-ában azonban 

ehhez a tulajdonosoknak hitelt kellett felvenniük. Csupán a felújítások 15%-a valósult 

meg úgy, hogy a társasház rendelkezett a szükséges forrásokkal.  Mindebből jól látható, 

hogy az energiahatékonysági beruházások finanszírozási konstrukciói közül az ún. 

ESCO-típusú (megtakarítás-érdekelt) megoldások a legnépszerűbbek. (43%) E 

konstrukció lényege, hogy egy beruházó vállalkozó szerződést köt a társasházzal, illetve a 

hőszolgáltatóval, biztosítja a felújítás forrását és lebonyolítását, egy projektbe allokálva a 

támogatásokat és hiteleket.  A lakások tulajdonosai kevés önerőt, vagy önerőt kiváltó 

társasházi hitellel vesznek részt a programban, mely a közös költség meghatározott idejű 

magasabb értéken történő fizetésével jár együtt. A felújítás haszna a mért energia-

megtakarításban van, melyet az e konstrukcióban résztvevő lakók később – két-három év 

után – érzékelnek. A költségek növelik ugyan a háztartási kiadásokat, de nem jelennek 

meg közvetlen hitelként. 
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54. ábra 

A felújítás finanszírozási konstrukcióinak megoszlása 

 

Saját készítésű ábra 

Minden negyedik felújítás tartozott azok közé, ahol nagyon nehézkesen haladt a 

folyamat, illetve három esetben nem is sikerült a felújításra vonatkozó tulajdonosi döntést 

meghozni. Az esetek döntő többségében (60%) azonban a felújítás eldöntése kevésbé volt 

problematikus: a közös képviselő és a felújítást végzők teljes körű tájékoztatást 

nyújtottak.  

55. ábra 

A felújítás megvalósításának folyamata 

 

Saját készítésű ábra 

 

Értelemszerűen a folyamat nehezebb volt ott, ahol több tucat lakásnak kellett közös 

döntést hoznia. 

A munkálatok elvégzése során minden negyedik-ötödik házban volt a megkérdezett lakók 

beszámolója szerint sok probléma.  
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A felújítás eldöntése a társasházi
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A többség szerint a felújítás 20-30 százalékkal növelte a lakás értékét. A növekedés 

mértékét a panellakásban élők átlagosan 3,64-re, a csúsztatott zsalus épületekben élők 

4,0-ra, míg a téglaépületek tulajdonosai 4,45-re értékelték.  

56. ábra 

A lakás értéknövekedésének szubjektív megítélése 

 

Saját készítésű ábra 

 

Minden ötödik felújított lakásban (21%) a beruházást követően a rezsi mértéke 

lényegében nem változott, sőt 17 esetben (9%) a tulajdonosok arról számoltak be, hogy 

ez az összeg a korábbi állapotokkal összehasonlítva növekedett. Azok esetében, ahol 

csökkenésről számoltak be, a leggyakrabban említett százalékos arány 10 és 20% volt, de 

17 esetben ez a 30%-ot is elérte. Az átlagos csökkenés 20% volt.  
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57.ábra 

A lakás rezsiköltségének változása a felújítást követően  

(a csökkenés átlagos mértéke százalékban, saját bevallás alapján) 

 

Saját készítésű ábra 

 

A felújítást követően a megkérdezettek háromnegyede (75%) nyilatkozott úgy, hogy a 

lakás élhetőbb és értékesebb lett. A szomszédokkal való viszony az esetek döntő 

többségében (86%) nem változott. 17 esetben ez valamelyest még javult is, míg 10 

esetben sokkal jobb lett. Olyan válaszadó nem volt, akinél rosszabbá váltak volna a 

viszonyok. A lakók egymás közötti viszonya négy esetből háromban szintén nem 

változott. 19% esetében jobb lett, míg 5% esetében rosszabb lett.  A ház/épület 

felújításával párhuzamosan az ingatlantulajdonosok közel 20%-a a saját lakását is teljes 

körűen felújította, további 47% apróbb javításokat, felújításokat eszközölt, míg minden 

harmadik lakásban „minden úgy maradt, ahogy eddig volt”. 

Amint a vizsgálat is mutatja, az energia hatékony felújításokban a lakossági 

szerepvállalás aktivitása nagymértékben függ a kiszámítható és megfelelő intenzitású 

állami támogatás rendszerétől, a hitellehetőségektől, a felújításban résztvevők 

informáltságától.  A Budapesti Műszaki Egyetemen 2011-ben Bíró-Ligeti Szilvia 

megjelent doktori értekezése55 feltárja azokat a kockázati tényezőket, amelyek között az 

                                                           
55 Bíró-Ligeti Szilvia: Mikro-és kisvállalkozások marketingfeltételeinek vizsgálata az energiafogyasztás 
lakossági piacán –doktori értekezés. –BME Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan 
Tanszék –Budapest, 2011.  
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eladósodottság és a magas banki kamatok nem biztosítják a beruházások megtérülését. 

Hátrányként említi a projektekben résztvevők érdekeltségi viszonyait is: a tervező-

kivitelező az alkalmazott anyagok tekintetében gyakran ellenérdekelt ár és jutalék 

szempontjából, az állam a gyors forrás-allokációban szorgalmazza politikai szempontok 

alapján  A felújításban leginkább érdekelt lakók műszaki-pénzügyi és a támogatási 

pályázatok terén járatlanok. A többlakásos lakóépületek, illetve a távfűtéses épületek 

felújításánál alkalmazott – megtakarítás-érdekelt (ESCO) konstrukciók számítanak a 

leginkább költségérzékenynek. 

Az állami pályázati lehetőségeket a megkérdezettek legnagyobb része ismerte (97%). A 

vizsgálat eredményei alapján az energia-hatékonysági felújítások pozitív hatása a lakás 

fenntartási költségeinek csökkentésére lényegében minden megkérdezett számára 

egyértelmű volt: 95%-uk szerint a kiadások ezen a módon csökkenthetők.  

Az épületet, amelyben laknak a megkérdezettek 42%-a tervezi felújítani, további 26% ezt 

nem tervezi, míg 32% volt azok aránya, akik nem tudtak a kérdésre értemben válaszolni. 

Leginkább a családi házban élők (57%) tervezik a felújítást. A panelban és tégla 

épületben élők esetében ez az arány 41-43%, míg a csúsztatott zsalus épületeknél 33%. A 

felújítási szándék kimagaslóan magas a családi házak esetében. A magyarországi 

lakásállomány legnagyobb hányada a statisztikai adatok szerint 61%-a családi ház,56  

melyek releváns szakértői becslések szerint az összesített energetikai jellemzői (EP) a 

legrosszabbak.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
(http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Gazdasag_es_Tarsadalomtudomanyi_Kar/2011/Biro-
Szigeti_Szilvia/ertekezes.pdf letöltés. 2013. március 8. 09:00  112-114p 
56 Forrás: KSH Népszámlálás 2011   http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00  
57 Csoknyai Tamás egyetemi docens,  a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és 
Létesítménymérnöki tanszék oktatója közlése szerint. Épületek energiafelhasználása -Energocity Projekt- a 
szerző engedélyével (felhasználási engedély a mellékletben) (felhasználási engedély és a táblázat a mellékletben 
található) 
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58.ábra 

Épületek energiafelhasználása Kwh/m2 

 

 

Forrás: Dr. Csoknyai Tamás58 

 

A leginkább belátható és tervezhető egy éven belül szinte senki sem tervezi a felújítást 

(5%), két éven belül 36%, míg ennél későbbi időpontban 59% tervez. Ami az esetlegese 

tervezett felújítást illeti: a megkérdezettek körében lényegében egyértelmű volt a vissza 

nem térítendő állami támogatás (94%), illetve a saját forrás (önerő) kombinációja (70%) 

az energiahatékonysági felújítások finanszírozásakor. 

 

57.ábra 

Felújítási tervek a lakóépület jellege szerint 

 

Saját készítésű ábra 

                                                           
58 Csoknyai Tamás egyetemi docens,  a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és 
Létesítménymérnöki tanszék oktatója közlése szerint. (felhasználási engedély és a táblázat a mellékletben 
található) 
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60.ábra 

A felújítás finanszírozása 

 

Saját készítésű ábra 

 

Konkrétumok ismerete nélkül a felújítási pályázat elkészítésében résztvevő szakembert 

(tanácsadót) a megkérdezettek 87%-a venne igénybe. Továbbá 61%-uk vélte úgy, hogy a 

házban élő tulajdonosok képesek lennének a ház megújulása érdekében az összefogásra. 

Az adatok egyrészt jól mutatják a környezeti felelősséget, és a társadalmi szolidaritást., 

bár a közösség összekovácsolására irányuló kérdésre a megkérdezettek 59%-a válaszolta 

azt, hogy kicsit, és mindössze 15% vélte úgy, hogy a közös ügy erősíti a kohéziót. Egy 

esetleges házfelújítással párhuzamosan a megkérdezett lakók 19%-a a saját lakását is 

felújítaná, 65% részleges felújítást csinálna, míg 16% azok aránya, akik nem terveznénk 

ilyet.  A döntő többség (82%) egyetért azzal, hogy a társasház felújítása után a saját 

lakásuk is értékesebb lenne amiatt, hogy a ház közös tulajdonban lévő részei megújulnak.  

A lekérdezés feldolgozott adatai minden esetben tükrözik az országos statisztikai 

helyzetet. Az energiahatékonyság növelése, az energiaszegénység felszámolása több 

tényező együttes meglétét feltételezi. A rendszerváltást követően –nagyrészt a lakosság 

pénzügyi tájékozatlansága és ebből eredő felelőtlensége a látens fenntarthatatlanságot 

figyelmen kívül hagyva manifesztálódott az olcsó hitelek ígéretéből eredő fogyasztás-

növekedésben. A 2008. évtől bekövetkező hitelválság nem csak a tartalékokat emésztette 

fel, hanem a bankok iránt máig tapasztalható bizalmatlanságot eredményezett.  

A tanulmányomban feltett kérdésekre mint a statisztikai, mint pedig a saját vizsgálat 

eredményét figyelembe véve választ kaptam. A háztartási költségek emelkedése nem 

vezethetők vissza egyértelműen az energiaárak folyamatos és tartós növekedési 

%

saját forrás (önerő)

vissza nem térítendő
állami támogatás

visszatérítendő állami
támogatás

bankkölcsön
(kamattámogatott)
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trendjeire. Az lakás-használat módja és a társadalmi státuszt erősítő fogyasztási cikkek 

folyamatos, akár áruhitelre történő beszerzése és használata, mintegy „lemaradási hatás”- 

gyengítésére szolgál, természetesen a mindennapi lakáshasználati komfort elégséges és 

szükséges mértékén túlmenően. A lakással összefüggő kiadások elemzése során a 

közeljövőben nagyobb hangsúlyt kell fordítani a háztartási fogyasztók mennyiségére, 

fogyasztási egységeire és időtartamára és céljaira. Az épület felújítások tapasztalatait 

célzó vizsgálatom tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy az épület felújításokra 

vonatkozó igény jelentős, a lakók tudatában vannak a felújítás háztartási- és fenntartási 

kiadásokat jelentősen csökkentő hatására, a lakóingatlanok értéknövekedésére. A 

megkérdezettek jelentős része az energia hatékony felújításokat állami támogatás nélkül, 

akár bankhitel felvételével járó többlet kiadás-növekedés árán is vállalná. A felújítások a 

megkérdezettek körében életmód-befektetésnek számítanak, amelyhez innovatív 

szemléletre, információkra és projekt-szemléletű technikai-pénzügyi mentorációra van 

szükségük. 

A fenntartható lakáspolitikai irányok egyike a felújítások támogatása. A költségalapú 

megközelítés szerinti forgatókönyvek egyik szélsőséges lehetősége az energia-

ártámogatás teljes megszüntetése és az energiahatékonysági lakossági programok, 

támogatások számának növelése lehet. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ez a 

lehetőség a politikai döntéshozók számára elfogadhatatlan. A rendkívül súlyos lakossági 

hitelállomány felszámolása mellett szélesíteni kell a társadalmi részvételt és aktivitást az 

energiahatékonyság lakossági fogyasztás-csökkentő, és értékalapú, költség-haszon elvű 

szemlélet kialakításával. Különösen igaz ez a megújuló energiák lakossági alkalmazása 

terén, amikor a háztartási kiadás-csökkentés mellett a közösségi energiatermelés, mint 

profithozó megoldás is szóba jöhet. Ennek kifejtése természetesen nem e tanulmány 

feladata. A lakossági-közösségi információáramlás és érdekeltségi rendszer 

összekapcsolható a felújítások koordinálásával megbízott, állami nyilvántartásba vett 

energia-mentori országos hálózat kialakításával. A mentorok műszaki-gazdasági 

tanácsadóként működnek, feladatok a felújítási projekteket teljes tervezésétől a 

lebonyolításig, és a célelérés nyomon-követéséig tart, bizalmi kapcsolatot alakítva ki a 

megbízóval, legyen az társasházi közösség, lakás-, vagy családi ház tulajdonos. A másik-

az előzővel párhuzamosan folytatható program a rendkívül magas magántulajdonú 

lakásállomány fenntarthatóság alapú mobilizálása egy átfogó bérlakás programba. Erre jó 
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példa lehet a Habitat for Humanity és a Városkutatás Kft. közelmúltban megjelent 

Szociális Lakásügynökség-koncepciója59 is.  

David McKay: „Fenntartható energia mellébeszélés nélkül” című könyvében az energia 

iránti igény csökkentésére három alternatívát javasol: az életvitel megváltoztatását, vagy 

az életstílus megtartása mellett új technológiák alkalmazásával csökkenteni az 

energiafelhasználást.60  

A fenntarthatóság témában számos tanulmány látott napvilágot, leginkább a magyar 

Építőanyagipari Szövetség gondozásában megjelent Komplex Épületenergetikai és 

Klímavédelmi Program Műhelytanulmányok kiadványban megjelent mentori rendszer 

leírása, ajánlható a döntéshozók figyelmébe. 61 

Végezetül egy jó példát említek a lakótelepek revitalizációjára. Szászországban 

Drezdában az NDK idején épült panelépületeket szövetkezeti lakás-gazdálkodás 

keretében újították meg, jelentős állami segítséggel. Ennek következtében a lakótelepek 

magas-házai között számos épületet lebontottak, mintegy kiritkították az épületeket, így 

nagyobb tér jött létre elsősorban a közös térhasználat céljaira: parkok és infrastrukturális 

létesítmények.  A házak teljes műszaki felújításon mentek keresztül, a nyílászárók, 

homlokzatok átstrukturálásával, a holisztikus építészeti szemlélet jegyében a megújuló 

energiák felhasználása mellett a lakások alapterületének növelésével, több lakás 

egybenyitása mellett. Az alacsonyabb, négy-hatemeletes épületekre utólagosan 

erkélyeket, teraszokat építettek. Az energiafelhasználás minden lakóegységben 

naprakészen mérhető és leolvasható lett, így a háztartási energiahordozók felhasználása, a 

háztartási kiadások tervezhetővé váltak. A szövetkezet valamennyi tulajdonosából igazi 

befektetők lettek, e városrész-megújítás révén az alacsony státuszú lakások 

                                                           

1. 59 HABITAT FOR HUMANITY: SZOCIÁLIS LAKÁSÜGYNÖKSÉG: GYORS ÉS OLCSÓ MEGOLDÁS A 
RÁSZORULÓK LAKÁSHOZ JUTTATÁSÁRA 2013.FEBRUÁR 27. - 

HTTP://WWW.HABITAT.HU/HU/HIREK/SZOCIALIS-
LAKASUGYNOKSEG-GYORS-ES-OLCSO-MEGOLDAS-A-
RASZORULOK-LAKASHOZ-JUTTATASARA?ID=97  LETÖLTÉS: 2013. 
MÁRCIUS 1. 15:00 

 
60 David JC McKay: Fenntartható energia mellébeszélés nélkül (-Suistanable energy-without the hot air.-VIT 
Cambridge, 2008.www.withoutair.com –(ford. Both Előd)-Vertis-Typotex Budapest, 2010. (139 p) 
61 Magyar Építőanyagipari Szövetség: Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi Program 
Műhelytanulmányok 2010./1.szám  (szerk.dr.Pálvölgyi Tamás) www.measz.hu Letöltés: 2011. február 1. 15:00
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presztízsértékűvé emelkedtek.  Azok a tulajdonosok, akik nem lakják lakásaikat, bérbe 

adják a működtető szövetkezet segítségével. A lakótelepből olyan lakópark született, 

melynek eredményeként a lakások tulajdonosaiknak –bennlakóknak és bérlőknek is 

profitot termel. 

 

A drezdai lakótelep-rehabilitáció 

  

Fotó: Széman György 

 

A gazdasági és morális válságból kivezető utak a társadalmi megújulás manifeszt 

szintjein keresztül vezethet. Az életünk  mindennapi színtereinek megújítása , az 

energiatudatos és fenntartható életvitel, mint szemlélet fokozatos kialakulása, az 

önmagunkról való gondoskodás képességének tudata erősíteni fogja  saját magunk  és 

környezetünk iránti felelősséget. 

 

Felhasznált irodalom: 

- Tosics Iván: A nagyvárosok fenntartható fejlődése és Budapest jövőképe –in 
Fenntartható fejlődés Magyarországon. Szerk: Bulla Miklós-Tamás Pál Stratégiai 
kutatások –Magyarország 2015, 5.kötet-Új Mandátum Könyvkiadó, 2006. 420-443pp 

- Magyar Építőanyagipari Szövetség: Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi 
Program www.measz.hu  

- ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény  
http://zbr.kormany.hu/download/b/72/00000/ENSZ%20%C3%89ghajlatv%C3%A1lto
z%C3%A1si%20Keretegyezm%C3%A9nye%20HUN.pdf   Letöltés ideje: 
2012.09.24. 

- Zöld Könyv az energiahatékonyságról – Brüsszel 2005.06.22.   http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2005/com2005_0265hu01.pdf  Letöltés ideje: 
2012.09.24. 

- Az új évezred küszöbén-Kormányprogram a polgári Magyarországért” Elhangzott az 
1998-2002.évi Országgyűlés 2.ülésén 1998.július 2.-n, Országgyűlési jegyzőkönyv. 
(pp.1653-1665)  -Országgyűlési Könyvtár  -in Széman György:  Civil szervezetek és 
közpolitikák - Civil szervezetek a közpolitika alakításában. A Komplex Klímavédelmi 
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és Épületenergetikai Program bemutatása, mint jó gyakorlat – szaktanulmány –
Konzulens: Szabó Tamás főiskolai tanársegéd –Zsigmond Király Főiskola 
Nemzetközi és Politikai Tudományok Intézete-Budapest, 2012. (30.p) 

- Széman György:  Civil szervezetek és közpolitikák - Civil szervezetek a közpolitika 
alakításában. A Komplex Klímavédelmi és Épületenergetikai Program bemutatása, 
mint jó gyakorlat – szaktanulmány –Konzulens: Szabó Tamás főiskolai tanársegéd –
Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi és Politikai Tudományok Intézete-Budapest, 
2012. (30.p) 

- Csider László: (volt főosztályvezető - Önkormányzati Minisztérium) 
Energiatakarékosságot ösztönző pályázati rendszerek áttekintése – Miniszteri 
célfeladat teljesítésének dokumentuma. –Budapest, 2010.január 27. A szerző 
engedélyével-(felhasználási engedély és az eredeti dokumentum mellékletben) 7.p 

- Csider László, (volt főosztályvezető - Önkormányzati Minisztérium) 
Energiatakarékosságot ösztönző pályázati rendszerek áttekintése – Miniszteri 
célfeladat teljesítésének dokumentuma. –Budapest, 2010.január 27. A szerző 
engedélyével-(felhasználási engedély és az eredeti dokumentum mellékletben) 27-
29pp. 

- Építési Piaci Prognózis 2013. Téli Kiadás- DEM Információs és Gazdaságkutató Iroda 
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IV. Foglalkozás, foglalkozási kompetenciák fejlesztése.62 

Széman György (szerk) 

 

Az energiahatékonysági programok multiplikatív hatást gyakorol az építésgazdaságra, az 

építési technológiák és kompetenciák fejlesztésére és a foglalkoztatásra. Az Európai Unió 

Intelligens Energia Európa (IEE) programja keretében készült el a Build Skills Up 

Hungary c, tanulmány, mely a megújuló energiák alaklmazásával kapcsolatos képzési 

programokkal foglalkozik.63  

A gazdasági válságban kitörési pontnak tartják a zöld gazdaságot, ahol több új szakma 

jött létre. Az eddig használt fehér- illetve kékgalléros elnevezésre rímelően jelent meg a 

zöldgalléros kifejezés. Igaz fogalmilag nem fedik egymást. A fehér- és kékgalléros 

fogalmak munkakörre utalnak, szakképzéstől függnek. De zöldgalléros lehet „bárki”, 

munkástól a kutatóig, mindenki aki a fenntarthatóság, a környezetvédelem érdekében 

dolgozik. Ilyen lehet az ökofarmokon gazdálkodó, a biomassza erőműben dolgozó 

szakmunkás, a napkollektor gyárban a szerelő, az építőiparban az épületszigetelő, de 

ugyanide tartózik az a mérnök is, aki a minél hatékonyabb fázisváltó anyagokat kutatja. 

Az építőiparban a zöld galléros munkahely nem utópia. Az épületek energetikai 

korszerűsítése fedi ezt a fogalmat. Csökken a károsanyag-kibocsátás, azonnal nincs 

szükség költséges és új technológiákra és sok új közvetlen és közvetett munkahelyem jön 

létre, de ennek ellenére a hozzáadott érték mértéke nagy. Azért, hogy mindez 

megvalósítható legyen, a  munkavállalók képességét kell formálni, a célorientált 

oktatással, a képzésekkel és átképzéssel. Az épületek energiahatékonyságát növelő 

intézkedések helyszíni megvalósítása, beépítés munkaigényesebb mint ezeket legyártani, 

előállítani. 

Annak megállapítására, hogy a energetikai korszerűsítési beruházások generálása milyen 

hatással van a foglakoztatásra, több nemzetközi kutatás, tanulmány készült64. Az alábbi 

ábra összefoglalja ezeket az eredményeket, azaz 1 millió euró befektetéssel hány 

munkahelyet lehet létrehozni.    

                                                           
62

 Tanulmány a A magyar épület-energiahatékonysággalés megújuló energia használattalkapcsolatos képzési adottságokról és 
igényekrőlBUILD UP SKILLS HUNGARY(BUSH Projekt) 2012.-Szerzők: Dr.Csoknyai Tamás, Elek csaba, Horváth Sára erzsébet, 
Hrabovszki Ádám, Karvázy eszter, Modláné Görgényi Ildikó, Palotai Péter, dr.Pálvölgyi Tamás.-Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft. -2012.szeptember—a tanulmány megállapításainak összefoglalása 
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 http://www.euroace.org/PublicDocumentDownload.aspx?Command=Core_Download&EntryId=433. 
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59.ábra Munkahelyteremtésbe való befektetés mértéke 

 

forrás:www.euroace.org 

 

Nagy különbségek láthatóak, aminek oka az országonként eltérő pénzügyi, jogi környezet 

lehet, és a tanulmányokban alkalmazott eltérő számítási módszerek (a tanulmányok 

eredményeinek átlaga 19 munkahely 1 millió euró befekteéssel). Az alkalmazott 

módszerek: 

- analitikai módszer – csak a közvetlen hatásokat vesz figyelembe, a multiplikáló 

hatásokat nem 

- input/output elemzés – a leggyakrabban alkalmazott, top-down előrejelzés 

- kiszámítható általános egyensúlyi modellek (CGEM) – a különböző ágazatok, a 

fogyasztók és a kormány közötti kapcsolatot modellezi, és figyelembe tud venni 

bonyolultabb dinamikus hatásokat is  

- a tapasztalati eredmények felhasználása – korábbi kutatások eredményeinek 

felhasználása, de ezeket csak korlátozottan szabad alkalmazni, az eltérő gazdasági és 

foglakoztatási környezet miatt 

Az EED előírja a tagállamoknak, hogy korszerűsítsék a „public sector” 250m2 

alapterülete meghaladó épületeinek 3%-át évente. MAGYAR JOGSZ MI A PUBLIC 

SECTOR. Az Európai Unió épületállományát 21,500km2-re becsülik, ennek körülbelül 

25%-a nem lakóépület, azaz 5375km2. E „public sector” épületei az 5 375 km2 

épületállomány 12%át teszik ki, becslések szerint. A 250 m2 alapterületet meghaladó 

épületek becsült alapterülete 537,5 km2, és ennek körülbelül 1%-a felújított. Amennyiben 

ennek a kötelezettségének mindenki eleget tenne és min. 60% energia megtakarítást 

eredményező felújítást végeznének el ez évente körülbelül 29.000 új munkahelyet hozna 

létre, az átlag éves 200.000 fő foglalkoztatás mellett 2020-ig.    
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Nemzetközi kitekintésben például a  csehországi „Zelená Usporam” (Zöld Megtakarítás) 

épületenergetikai korszerűsítési program keretében, 2011-tól 792 millió euró támogatás 

került kifizetésre, ami évente 19 000 munkahely megtartását tette lehetővé65. A 

németországi program keretében 100 milliárd euró „mozdult” meg az elmúlt évtizedben, 

ami 300.000 közvetlen munkahelyet hozott létre.2 

Magyarországon az épületenergetikai programok a kormányzat gazdaságfejlesztési 

törekvéseiben is helyt kaptak. A Nemzeti együtműködés Programja a zöld technológiák 

széleskörű elterjesztését tűzte ki célul, a Nemzeti energiastratégia  és a megújuló 

energiahordozók hasznosítására vonatkozó cselekvési terv konkrét, közel 20%-os 

mértéket irányoz elő az épületek klimatikus viszonyainak javítása, pontosabban a fűtés és 

hűtés tekintetében. Az Új Széchenyi Terv  Otthonteremtési és Zöld gazdaság Fejlesztési 

programjai prioritásai között konkrét feladatokat határoz meg az épületenergetikai 

felújítások területein. A Bush-tanulmány megállapítja, hogy mindezen intézkedések 

optimális költséghatékonysággal, foglalkoztatás-bővítési lehetőségekkel, a köz-és 

lakóépületek felújításával valósíthatók meg.  Az ország kedvezőtlen gazdasági helyzete 

nem teszi lehetősé a foglalkoztatás-bővítésének jelentős anyagi támogatását. A keresleti 

oldalon a banki hitelfelvételek akadályát képezik a devizahitelek kedvezőtlen 

tapasztalatai miatti bizalomvesztés, a lakosság eladósodottsága, az állami támogatási 

források szűkössége. A Bush- tanulmány megállapításai  szerint az energiahatékony új 

építéshez és felújításhoz szakképzett, de nem felsőfokú képesítéssel rendelkező 

szakemberekre van szükség.   

Az építőipar foglalkoztatási helyzete a KSH adatai szerint 2000-2012.között az évtized 

közepén emelkedő, 2008-tól folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. 

61.ábra     

Foglalkoztatás az építőiparban 2000-2012. (forrás KSH) 

 

 

                                                           
65

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hu&pubId=7585&type=2&furtherPubs=yes 
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A hazai építőipari foglalkoztatás csökkenése nem kizárólag a kereslet visszaesésével, a 

gazdasági válsággal okolható. Jellemző probléma többek között a szakképzés leépülése, a 

tartós és  biztos megélhetést nyújtó pályakép elvesztése, továbbá a kényszervállalkozások 

nagy száma. Területi vonatkozásban a munkaerő-piaci helyzet a foglalkoztatás 

tekintetében legrosszabb helyzetű  

A foglalkoztatottság drasztikus csökkenése következtében a felszabaduló munkaerő 

átképzése nyújthat lehetőséget a foglalkozatás bővítésére. A kompetencia-fejlesztés, mind 

az iskola-rendszerű képzésben, mind pedig az iskolarendszeren kívüli, rugalmas 

lehetőségeke nyújtó képzések által. Az energiahatékony  építés mint építészeti, mint 

alkalmazástechnikai, mint kivitelezési oldalon megújulást kíván. A hagyományos 

technológiák és képességek nem elegendőek az új, holisztikus szemlélettel megvalósuló 

beruházásokhoz. A kompetenciák egyidejű fejlesztésére van szükség mint a megrendelői, 

mint a kivitelezői oldalon. A megrendelők, beruházók érdeke az alacsony emissziós szint 

elérése mellett a magas lakhatási, használati komfort elérése, optimális költségszint 

mellett. A tervezői szemlélet változása együtt jár a felhasznált anyagok és megoldások 

gyors  fejlődésével, amely a hagyományos képzési modell-mint alapképzés) mellett teszi 

szükségessé a rugalmas, és folyamatos továbbképzéseket. A Bush-tanulmány a 

szakképzési rendszerrel kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg:” A szakképzési rendszer 

azonban nem tart lépést az új tendenciákkal, azokra csak késve 

reagál. Az építőipari szakmunkások képzésével leginkább államilag finanszírozott iskolák 

foglalkoznak, mert a magas oktatási költségek miatt e képzés a magániskolák számára 

nehezen finanszírozhatók. Az állami képzés azonban mindig lassúbb, nehezebben reagál a 

megváltozott igényekre, és nem minden tekintetben felel meg a piaci és az uniós 

igényeknek. Ez többokra vezethető vissza. Az Unió fejlettebb országaiban jelentős 

forrásokat, támogatásokat fordítanak aképzésre, valamint kiemelt támogatást élvezhetnek 

azok is, akik a legújabb innovatív technológiákat alkalmazzák. Magyarországon az 

említett forráshiány mellett további nehézséget jelent, hogy kevés az olyan magasan 

kvalifikált szakoktató, aki a szakiskolában tanulóknak átadná a legújabb technológiai 

ismereteket, fejlesztéseket. A megfelelő képzettség hiánya mellett a hazai szakemberek 

többségének nyelvtudása sem megfelelő ahhoz, hogy külföldi tanulmányokon, workshop-

okon vegyenek részt, vagy idegen nyelvű szakirodalomból, illetve az interneten 

tájékozódjanak. Noha a számítástechnika sokat könnyít az építőiparban dolgozók 
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tevékenységén, számtalan esetben problémát okoz a megfelelő programok kiválasztása, 

azok használata.”66 

Az Európai Unió az építéspolitika területén új szabályokat vezetett be, melyek közvetett 

kihatással vanak a szakmai képzésekre. 

Az épületek energiahatékonyságáról szóló – EU irányelv (EPBD)67 többek között előírja, 

hogy 2020 után (közintézmények esetében 2018 után) csak közel nulla 

energiafelhasználású épületek épülhetnek. Szintén kötelező előírás, hogy 2012-től nem 

támogatható olyan új építés, vagy felújítás, mely nem teljesíti - a Bizottság által előírt - 

minimumkövetelményeket. Miképpen a 2009 márciusában megjelent az Európai Unió 

Gazdasági Fellendülési Terve is előírja a tagországoknak az alacsony CO2 kibocsátású 

gazdaság és társadalom felépítése kapcsán az épületek energetikai korszerűsítését, és az 

ezzel összefüggő munkaerő piaci élénkítést. Az Európai Unió energiapolitikájának 

alapvető meghatározói közé tartoznak az ellátás-biztonságára való törekvés, az 

energiahatékonyság és energiatakarékosságra és a megújuló energiaforrások széleskörű 

felhasználására, a Föld klímájának megóvása érdekében. A közösségi dokumentumok a 

szubszidiaritás elvének érvényesülése mellett továbbra is a tagállamok hatáskörébe utalja 

az energiapolitikát. Az energiapolitikáról szóló fehér könyv az energiapolitikát a 

gazdaságpolitika hosszú távú céljaként határozza meg, figyelemmel arra, hogy a 

társadalom alapvető érdekei, úgymint a fogyasztóvédelem, a társadalmi és gazdasági 

összetartó hatása sérelmet nem szenvedhet.  

Az Új energiahatékonysági Irányelv (Energy Efficiency Directive) a tagállamokban a 

középületek felújítására, a termékek és szolgáltatások megvásárlása során alkalmazandó 

energiahatékonysági követelményeket ír elő. Magyarországon az Országos 

Településrendezési és építési Követelmények (OTÉK) is tartalmaz energiatakarékosságra 

és hővédelemre vonatkozó szabályokat. 

A hazai vállalkozások körében végzett saját felmérés tapasztalatai alapján a Bush-

tanulmány szerzői megállapították, hogy a vállalkozásoknál alkalmazott szakmunkások 

aránya jelentős aránytalanságot mutat: 

 

 

                                                           
66

 Build Ups Skills hungary Status Quo Report 25.o. 
67

 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK irányelve (2002. december 16.) az épületek 
energiateljesítményéről –  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:02:32002L0091:HU:PDF  
Letöltve:2012.május 4. 
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62.ábra Leggyakoribb szakképesítések a képzőintézményekben 

 

Forrás: Build Ups Skills Hungary Status Quo Report  

A tanulmány szerzői megvizsgálták a hazai képzőintézményekben leggyakoribb 

szakképesítéseket. Megállapításaik szerint az épületgépészeti rendszereket szerelő 

szakmák a leggyakoribbak ( pld. gázfogyasztó-berendezés szerelő, központi fűtés és 

csőhálózat szerelő 65,52%, a hűtő-és klímaszerelő szakma 51,2%). A magasépítéssel 

kapcsolatos hagyományos szakmák 50% alatt reprezentáltak, míg a legalacsonyabb 

értékeket pontosan azon szakmák érték el, amelyek az épületenergetikai felújításokhoz 

nélkülözhetetlenek. (kéményszerelő 0%, nyílászáró-szerelő 0%, épületszigetelő 0%! 

A képet természetesen árnyalja, hogy számos építési technológiát, anyagot kínáló 

vállalkozás saját szakembereket képez, akiket ellenőriz.  

Érdekes adatokat mutat a szakemberek iránti igény: a tanulmányhoz felhasznált saját  

felmérésben szereplő vállalkozások szerint épületgépész technikus,  központi fűtés- és 

csőhálózat szerelő,  épületszigetelő  kőműves és  légtechnikai rendszerszerelő 

szakmákban kellene több szakembert képezni. A megkérdezett intézmények képzési 

tervében  továbbra is elsősorban az épületgépész szakmák vezetnek, a „hagyományos”  

szakmák előtt, rendszerint OKJ-s vagy akkreditált felnőttképzés keretében,   míg az 

épületvakoló, épületszigetelő, nyílászáró szerelő képzések  indítása nem szerepel 

terveikben.  
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A Bush-tanulmány szakképzésre vonatkoztató következtetései alapján a javasolt 

képzések megindítását. akkreditált felnőttképzés keretében találja célszerűnek. Felhívja a 

figyelmet a humánerőforrás-oldali problémák között például a fizikai munka 

megbecsülésének hiányát, az alacsony kereseti lehetőségeket, az elkötelezettség hiányát, 

az szakmából való elvándorlást. A gazdasági-pénzügyi problémák között vezető helyen 

említi a piaci kereslet-hiányát, a szakmai tananyagok korszerűtlenségét, illetve hiányát, a 

képzőintézmények megfelelő állami támogatásának hiányát, a vállalkozói szféra 

ösztönzését a szakképzésbe való befektetésre. 
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V. Bővülő foglalkoztatás-bővülő érdekartikulációs nehézségek  

Vasali Zoltán 

1. Érdekartikulációs teljesítmény az épület energetikai szektorban 

A környezetvédelmi kérdések jelentős része a hetvenes évek óta úgy illeszkedik egy 

szakpolitikai keretrendszerbe, hogy magában hordozza az egyes részterületre jellemző 

sajátosságokat. Az épületenergetikára vonatkozó környezetpolitikai döntések fejlődése 

már a kilencvenes évektől kezdve olyan lehetőséggel kecsegtetett, hogy a célkitűzések 

megvalósításában a politikai szereplők, a piaci érdekcsoportok és az érintett civil 

szervezetek között valódi konszenzus tapasztalható. Ennek jelentőségét értékelve 

érdemes figyelembe vennünk, hogy környezetvédelemmel kapcsolatos problémák 

többsége nem ilyen. Az egyes napirendre került ökopolitikai ügyek már társadalmi 

artikulálásuk idején vagy olyan elvárásokat támasztanak a gazdasági szereplők elé, 

amelyeket az érintettek túlzónak tartanak, vagy az adott célkitűzés mögött nincs valós 

társadalmi támogatottság. 

2. Társadalmi attitűdök változása 

Az épületenergetika kérdése azonban egyre inkább olyan kérdéskörnek számít, amely 

fejlesztéseknek társadalmi támogatottsága tendenciózusán erősödőnek tekinthető. Az 

Energiaklub 2013-as országos felmérése szerint a magyar lakosság negyede (24%) 

tervezi, hogy 3 éven belül végrehajt energetikai célú lakásfelújítást, 15% pedig már 1 

éven belül meg is teszi ezt a lépést. „A felújítást tervezők több mint fele szigetelni 

szándékozik, negyed részük a nyílászárók cseréjét, újabb negyed részük pedig a fűtés 

felújítását vagy ezek kombinációit tervezi. A felújítást tervezők 40%-a 

energiatakarékosság és rezsicsökkentés miatt vág bele az energiahatékonysági 

beruházásba, míg 35%-uk szükségből, a meglévő eszközök elöregedése vagy 

tönkremenése miatt. A beruházást végzők legalább 10, átlagosan 30%-os 

rezsicsökkenésre számítanak. Azok között, akik korábban végeztek már beruházást, 76% 

a várakozásoknak megfelelő vagy annál is nagyobb értékű megtakarítást ért el, s 

mindössze 7% számolt be a vártnál kisebb megtakarításról. A beruházást 79%-ban 

önerőből finanszírozták, 18% vett fel banki hitelt, 2% használt fel lakástakarék-

pénztárt.”68 Erre az egyre pozitívabb társadalmi hozzáállásra alapozhat az EU által 

                                                           
68 A háztartások negyede korszerűsítene (http://energiaklub.hu/hir/a-haztartasok-negyede-korszerusitene) 
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diktált, hazánk számára is megkerülhetetlen ritmus, miszerint a középületekre 2015-től, 

míg a magánépületekre 2019-tól szigorúbb hőtechnikai előírások vonatkoznak majd, a 

Közösségben pedig 2019-ben a középületekre, 2021-ben a privát épületekre is életbe lép 

a közel nulla energiafelhasználás követelménye.69 

Mindezt azért különösen fontos hangsúlyoznunk, mert Magyarország és a 2004-ben 

csatlakozott tagállamok többsége a társadalmi attitűdöket tekintve jelentős mértékű 

átalakulásban van.70 Jól érzékelhető mindez az atomenergia biztonságának vagy éppen a 

genetikailag módosított organizmusok kockázatainak megítélésében. Az 

épületenergetikai fejlesztések azonban egy olyan szakpolitikailag szerencsés konstellációt 

találhatunk, amelyben egymást erősítő szinergiákat alkot az egzisztenciális költségek 

csökkentésének megvalósítása a környezetvédelmi normák érvényesülésével. Mint látni 

fogjuk az ágazati érdekeket képviselők és a zöld NGO-k (Non-governmental 

organizations) között pont az jelenti a legjelentősebb konfliktusforrást, hogy a pozitívan 

változó attitűdöket milyen közpolitikai eszközökkel lehet a gyakorlatban is hatékonyan 

kihasználni. Az elmúlt évek szakpolitikai fejlődéséből látható, hogy kiszámítható 

kormányzati forráselosztás, az ágazati szervezetek szakmai támogatása és civil szervezete 

mobilizáló ereje nélkül ilyen kedvező feltételek mellett sem lehet elérni az EU által 

minden tagállam számára kötelező célkitűzéseket.71 

Másrészt a finanszírozási háttér megoldásában az Európai Unió kezdeményező és 

kényszerítő szerepet játszik a közpénzek vagy éppen a széndioxid kvótakereskedelemből 

származó korábbi bevételek felhasználása tekintetében. Mind arra a későbbiekben 

kitérünk, mindez az érdekszervezetek és a környezetvédelmi NGO-k közötti, valamint a 

kormányzati szektor és a szakpolitikailag fontos nem kormányzati szereplők közötti 

ellentétek felerősödéséhez is vezethet. A jelenlegi gazdasági, politikai és piaci környezet, 

amelyben szinte egy időben jelenik meg a rezsicsökkentés, az energiaszolgáltatók 

„közérdekű profitcsökkenése” valamint az épületenergetikai fejlesztések ösztönzése, ez a 

lehetséges ellentétet felerősödhet.72 A hozzáértők egyik része arra az álláspontra 

                                                           
69 2017-ben indulhat a régi épületek energetikai felújítása, MTI, 2013. május 23, 
http://hvg.hu/gazdasag/20130523_energetikai_felujitas_2017 
70 Gulyás Magda – Varga Attila: A környezeti attitűdtől a minőségi kritériumokig, Oktatáskutató és -fejlesztő 
Intézet (http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=TF-Gulyas-Varga-Kornyezeti) 
71 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK irányelve (2002. december 16.) az épületek 
energiateljesítményéről – http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:02:32002L0091:HU:PDF 
72 Bencsik János: A rezsicsökkentés rövidtávon megoldás, de radikális kormányzati beavatkozás nélkül néhány 
éven belül finanszírozhatatlanná válik a lakások fűtése, Sajtóközlemény, Budapest, 2013. március 19. 
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helyezkedik, hogy a mesterségesen csökkentett energiaköltségek egyrészt az éppen 

pozitívan változó társadalmi attitűdöket tompíthatják, másrészt a piaci szereplők 

támogató hozzáállását erodálhatják. Másrészt a környezetvédelmi szervezetek 

szempontjából különösen fontos, hogy a pozitív társadalmi attitűdök mellett az érintettek 

tisztában legyenek az egzisztenciális körülmények és a fogyasztói szokások változásával 

is. Mint látni fogjuk a későbbiekben a zöld NGO-k egyik legfontosabb szerepe lenne a 

tájékoztatás és épületenergetikában érintett csoportok egyedi problémáinak feltárása. 

Mindez elképzelhetetlen anélkül, hogy a folyamatosan változó attitűdökkel az érintett 

szervezetek pontosan tisztában legyenek és ezért is megkerülhetetlenek azok a 

reprezentatív felmérések, amelyekből a legfrissebbek egyikét, tanulmányunk első 

részében részletesen ismertettünk. 

3. Az uniós szakpolitikai dinamika változása 

Az Európai Unió (EU) 2010 után egy kifejezetten feszes határidőkkel operáló 

kötelezettséget fogadott el a tagállamokra vonatkozóan. Ennek egyrészt oka lehet az a 

sajátos szakpolitikai fejlődési út, amely már a kilencvenes évek óta kiemelte az 

energiafelhasználás szempontjából kifejezetten lemaradásban lévő szektorokat. Az Unió 

által diktált ritmust a nemzetközi felmérések is alátámasztják. A Nemzetközi Energia 

Ügynökség (IEA) 2013 júniusában jelentette meg évente kiadott „World Energy 

Outlook” összefoglalóját, amely szerint csak radikális energiahatékonysági változással 

lehet elérni, hogy a földi átlaghőmérséklet ne nőjön 2 C° fölé. Mint közismert, ez az a 

maximális szint, amely mellett még van esély rá, hogy az éghajlat változása ne legyen 

katasztrofális mértékű. A jelentés szerint: „A legnagyobb kibocsátás-csökkenéssel járó 

beruházási terület az energiahatékonyság, mind az ipari energiafogyasztásban, mind a 

lakossági fűtésben és áramhasználatban. Ez a terület a szükséges összes kibocsátás-

csökkentés majd felét adja.”73 A környezetpolitikában pont az különbözteti meg a 

lemaradó és a preventív politikai hozzáállást, hogy egy adott társadalmi, gazdasági és 

környezeti átalakulást – esetünkben radikális változást- a politikai döntéshozók mennyire 

valósnak ítélnek meg. Mint azt az elmúlt évtized klímaügyi nemzetközi tárgyalásainak 

sikertelensége bizonyítja, komoly jelentősége van az IEA-hoz hasonló jelentéseknek, 

                                                           
73 World Energy Outlook Special Report - released on 10 June 2013; 
http://www.worldenergyoutlook.org/energyclimatemap/ 
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amelyek megerősíthetik az EU-tagországok elkötelezettségét is az épületenergetikai 

beruházások támogatása mellett.74 

A jelentés kapcsán érdemes idézni dr. Bart Istvánt, a Magyar Energiahatékonysági Intézet 

igazgatóját, aki szerint: „A politika hajlamos arra, hogy látványos energetikai 

beruházásokkal próbálja megoldani minden problémánkat, így az éghajlatváltozást is. A 

valóság azonban az, amire az IEA is rámutat: a kevésbé izgalmas, de széles körben 

megvalósuló kisebb takarékossági beruházások (pl. a lakóházak szigetelése, 

kazáncseréje) sokkal hatékonyabb eszközök. Magyarországon ezért volna szükség 

mielőbb egy átfogó lakossági épületenergetikai támogatási programra, ami évente 

lakások tízezreihez jut el. Ilyen Szlovákiában és a balti államokban már régóta működik, 

mi is meg tudnánk valósítani ezt.”75 

Az ágazati érdekszervezetek, a zöld NGO-k és a mindenkori kormányzat kooperációja 

tehát egy sajátos uniós feltételrendszer keretei között zajlik. Ezt szakpolitikai adottságot 

elsősorban a Közösség által elfogadott 2011-2020 közötti időszakra vonatkozó 

energiastratégia határozza meg, amely az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es 

szint 85%-ára kívánja visszaszorítani. Ahogy IEA jelentésből is látható volt, ezek az 

ambiciózus célkitűzések csak az alacsony széndioxid kibocsátású energiarendszerek 

támogatásával érhetők el. Mind azt a későbbiekben a hazai energia-pazarlásara vonatkozó 

vita bemutatásakor is látni fogjuk, a energiahatékonyság megteremtése, 41% 

energiaigény-csökkenést eredményezhet. 

Az uniós közpolitikai gyakorlatra vonatkozó tanulmányok leírják, hogy az EU a 

szakpolitikai célkitűzések elfogadásakor nagymértékben támaszkodik a környezetvédelmi 

NGO tapasztalataira, az ökológiai problémákkal foglalkozó agytrösztök modelljeire és az 

érintett ipari szektor érdekeit képviselő lobbicsoportok véleményére.76 Az Európai 

Parlament és a Tanács által elfogadott épületenergetikai direktíva szerint a szektorban 

28% megtakarítás az előirányzott cél 2020-ig, mely az EU összes energiafogyasztás 

csökkentéséhez 11%-kal járulhat hozzá.77 A direktívában a Közösség elvárásként 

                                                           
74 Kötelező energiahatékonysági célokat sürget a Gyürk-jelentés, Brüsszel, 2009. január 22. 
75 IEA: Energiahatékonyság nélkül vége a mostani éghajlatnak; 2013 június 12. 
http://mehi.hu/sites/default/files/mehi_sajtokozlemeny_0617_iea.pdf 
76 Boda Zsolt, Scheiring Gábor (2006): „Zöld közpolitika-befolyásolás az Európai Unióban”. Politikatudományi 
Szemle, XV(4): 41-74. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2006_4szam/2006_4_boda.pdf  
77 Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai 
energiastratégia felé (2010/2108(INI)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:099E:0064:0077:HU:PDF 
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fogalmazza meg a tagállamok felé, hogy az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározását szolgáló számítási módszer hitelesen dolgozzák ki. Ez az elvárás majd 

azért lesz különösen fontos a témánk szempontjából, mert mint látni fogjuk, ezzel 

kapcsolatban jelentős ellentét tapasztalható az NGO-k és az ágazati érdekképviseletek 

között Magyarországon. Az uniós jogszabály továbbá tartalmazza az épületek energetikai 

jellemzőire vonatkozó minimumkövetelményeket meghatározásának követelményeit is: a 

meglévő, vagy felújításra kerülő nagyobb épületek minimumkövetelményei; az épületek 

energetikai tanúsítványainak kidolgozása; a fűtési-hűtési rendszerek felülvizsgálatának 

felgyorsítása. A 2002-ben elfogadott direktívát 2010-ben újította meg a Közösség 

(31/2010/EU EPBD), amely már előrevetíti azt a változtatást, miszerint egy optimalizált 

költségszinten kell meghatározni az energiahatékonyságra vonatkozó minimális 

követelményeket. Így a 2018 után épülő középületnek, illetve 2020 után épülő épületnek 

közel nulla energiaigényűnek kell lennie,  évente felül kell vizsgálni a az épületek fűtési 

rendszerét. Mindemellett a felülvizsgálati eredményeket központi adatbázisban kell 

tárolni, hogy a független monitoring rendszer bevezetése mellett pénzügyi ösztönzők 

alkalmazására is legyen lehetőség.78 Jelenleg tehát ezek azok az uniós keretfeltételek, 

amelyek között az érintett civil szervezetek, ágazati érdekképviseletek segítségével a 

mindenkori kormányzat kidolgozhatott egy stratégiát az épületenergetikai célkitűzések 

megvalósítására. 

4. Az épületenergetikában érintett szervezetek jellemzői 

Az épületenergetika kiemelt szerepe a környezetvédelmi területen azért érdekes és 

tanulságos állapot, mert pont olyan szervezeteket kényszerít egy érdekérvényesítési 

rendszerbe, amelyek amúgy riválisai vagy ellenfelei lehetnének egymásnak. A 

környezetvédelmi NGO-k esetében az épületenergetikával kapcsolatos elképzelések már 

a rendszerváltás idején integrálódtak az alapvetően más profillal rendelkező szervezetek 

normái közé.79 Egyrészt a környezetvédelmi civil szervezetek normaszintű 

hagyományaiban nagyon erős kötődést képviselnek azok az építkezési módszerek, 

amelyek talán a hazai mozgalom fejlődésében az egyre erősebb öko-faluhálózat 

kiteljesedésében tapasztalhatók. 80 A profiltól független támogatás és pozitív szakpolitikai 

                                                           
78 Tilesch Péter főosztályvezető - Magyar Energia Hivatal: Az EU hosszú távú energiastratégiájának lehetséges 
hatásai hazai energiastratégiára-előadás –elhangzott a XIX.Főenergetikusi Konferencián 2012. május 9.-én ppt.  
http://cwsolutions.hu/2012/05/16/xix-foenergetikusi-es-innovacios-szeminarium/ 
79 Szabó Máté: Globaziláció, regionalizmus, civil társadalom, Századvég Kiadó, 2004 
80 Borsos Béla: Egy év Gyűrűfűn, Ökotáj, http://www.okotaj.hu/szamok/25-26/zforum2.html   



 

 178

hozzáállás szinte minden érintett környezetvédelmi szervezet esetében fellelhető az 

országos lefedettséggel rendelkező NGO-k esetében. Jól példázza ezt a Hulladék 

Munkaszövetség, amely a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő kampányait össze tudta 

kapcsolni az épületenergetikai megoldások elfogadtatásával, hiszen a szervezet ilyen 

esetekben mindig reklámozta az elérhető pályázati lehetőségeket.81 Az ugyancsak más 

profillal rendelkező Levegő Munkacsoport, nem csak a meglévő pályázati források 

felhasználására hívja fel a figyelmet, hanem például alapos elemzésekben mutatja be 

azokat a nemzetközi tapasztalatokat, amely segítségével a középületek 

energiafelhasználást jelentős mértékben javítani lehet.82 

Az épületenergetikában érintett NGO-k alapvetően két terület esetében találhatnak 

maguknak közpolitikailag egyedi feladatot vagy szerepet. Mint látni fogjuk az 

épületenergetikában működő cégek érdekképviseleti szervei igen átfogó hálót képezve 

tulajdonképpen az országban tevékenykedő érintettek többségét képviselik.  Az érintett 

szervezetek másik szelete azokat a környezetvédelmi civil szervezeteket jelenti, akik az 

épületenergetikában meghatározó kérdések napirendre vételében meghatározó szerepet 

játszottak. Az épületenergetika szakpolitikai fejlődés tehát azért tekinthető 

játékelméletileg összességében pozitív játszmának, mert mind a két érintett oldal 

sikeresen volt képes befolyásolni a témakört maghatározó törvényeket és a finanszírozási 

rendszer kereteit. 

Az egyik oldalon az ágazat legfontosabb vállalkozásait tömörítő Magyar Építőanyagipari 

Szövetség (MÉASZ) található. Az 1991-ben alakított ernyőszervezet transzparens 

módon, az építőanyag-gyártó és az építésgazdasághoz kapcsolódó érintettek által 

elfogadható konszenzusok útján hozza döntéseit. Összehasonlításban érdekes, hogy a 

magát politikailag semlegesként definiáló, szakmai hitelességre törekvő érdekvédelmi 

fórum képes volt érdemben befolyásolni Magyarország, már EU-tagállamként 

megalkotott épületenergetikai célkitűzéseit. „Az épületenergetikai stratégiai terv szerint, 

az ország 4,2 millió épületének mintegy 70 százaléka ugyanis felújításra szorul, majd 

következik az állomány feltérképezése, hatástanulmány készítése, az épületleltár 

                                                           
81 Energetikai pályázat iskoláknak, óvodáknak http://www.humusz.hu/hirek/pedagogusok/energetikai-palyazat-
iskolaknak-ovodaknak/4798 
82 Beliczay Erzsébet: A távhőellátás bővítésének lehetőségei a közintézmények korszerűsítése kapcsán, Levegő 
Munkacsoport, Budapest, 2012 
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összeállítása, a támogatások, finanszírozások, és az épületminősítési rendszer 

kidolgozása.”83 

Annak ellenére, hogy a szervezet tagjai többségében alaptevékenységük miatt már került 

környezetpolitikai konfliktusba, az érintettek meg tudták őrizni piaci befolyásukat és 

felépíteni szakpolitikai kompetenciájukat. Olyan hasonlóan érzékeny piaci alapon 

működő környezetvédelmi területeken, mint például a hulladékgazdálkodás esetében – 

ahol már korábban is megjelent a fejlesztésekben az uniós vagy a kormányzati források 

dominanciája- a szakpolitikai kompetencia megteremtése és megőrzése sokkal több belső 

konfliktussal járt együtt.  

A MÉASZ húsz éves története természetesen fel tudja mutatni az összes olyan 

megkerülhetetlen stációt, amely révén közpolitikailag megkerülhetetlen befolyásoló 

képességüket megalapozták.84 Így például hazai és nemzetközi szakmai konferencia 

szervezésével olyan fontos problémákat tudtak leírni és politikai napirenden tartani, mint 

például az épületenergetikai beruházások megtérülési lehetőségei. Annak ellenére, hogy a 

terület mögött álló financiális lehetőségek és a politikai támogatás dinamikája változó, a 

MÉASZ körül létrejött egy jelentős tekintéllyel bíró szakértői bázis. Így nem csak a KÉK 

program kidolgozását koordinálták és annak megvalósításában vehettek részt aktívan, 

hanem a közpolitikai döntéshozatal „visszacsatolásában” is közreműködnek.85 Jól mutatja 

a probléma szakpolitikai jelentőségét Sárközi Károly, Építésügyi Minőségellenőrző 

Innovációs és Nonprofit Kft. (ÉMI) vezérigazgatójánák álláspontja, miszerint „A 4,2 

milliós magyarországi épületállomány legalább kétharmada felújításra szorul, miközben 

az ország energiafelhasználásának 40 százaléka az épületekhez köthető, főként a 

fűtéshez-hűtéshez. Lakóházaink, irodáink, középületeink a legjelentősebb szén-dioxid 

kibocsátók, jócskán megelőzve az ipart, a közlekedést és a földhasználatot”.86 

MÉASZ 2010-ben készített Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi (KÉK) 

Programjának legfontosabb elemei a négyeves kormányzati ciklus végén és az EU új 

                                                           
83 Jön az épületenergetikai cselekvési terv 2013 február 12., http://www.vg.hu/vallalatok/energia/jon-az-
epuletenergetikai-cselekvesi-terv-398291 
84 www.measz.hu (A Magyar Építőanyagipari Szövetség olyan politikailag semleges, szakmailag hiteles, 
etikailag mértékadó szakmai érdekvédelmi fórum, amely az építésügy jog- és stratéga alkotásának 
megkerülhetetlen egyeztetési partnere.) 
85 Kormányzati szerepvállalást sürgetnek az építőanyag-gyártók; http://epulettar.hu/cikk/kormanyzati-
szerepvallalast-surgetnek-az-epitoanyag-gyartok 
86 Stop az energiafaló épületeknek, Világgazdaság 2013. június 24. http://www.vg.hu/vallalatok/energia/stop-az-
energiafalo-epuleteknek-406266 
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kohéziós költségvetésének kezdete előtt még részben megvalósulásra várnak.87 A KÉK 

kiindulási pontja, miszerint hazánkban az energia 40 százalékát az épületek használják 

fel, ennek kétharmada jut a fűtésre-hűtésre sem az NGO-k, sem a kormányzati 

döntéshozók álláspontja szerint nem megkérdőjelezhető.88 MÉASZ elképzelései szerint 

felújítani csak azokat a lakásokat lenne szabad, amelyek még 20 évig korszerű 

életkörülményeket biztosítanak és az új lakásokat pedig eleve alacsony energiaigényűként 

kell megépíteni. 

A MÉASZ tevékenysége tehát jól mutatja, hogy a kormányzati programalkotásban 

milyen alapvető szerepet játszhat egy ágazati érdekképviselet. A program 

végrehajtásában a szövetség szakpolitikailag kompetens részvételét egy olyan mentori 

státusz biztosítaná, amely koordinálná az összes folyamatban résztvevő szereplő 

tevékenységét, a tervezéstől a pályázat elkészítésén át a kivitelezésig. Ez a státusz eddig 

nagyon hiányzott a közpolitikai szereplők közül, hiszen ezt bizonyítja az előző 

kormányzati ciklusban a panelprogram felemás sikere is. Abban az esetben nem csak az 

érintett lakóközösségek voltak híján a pontos szakmai információknak, hanem koordináló 

és mentori szereplő nélkül, az adminisztratív problémákat is csak nehézkesen tudták 

kezelni. Mind a tanulmány zárófejezetében is látni fogjuk az épületenergetikai 

fejlesztések az új minősítési rendszerekhez való alkalmazkodást is megkövetelik. Erre a 

feladatra az EU tagállamok többsége csak igen vontatottan tudott felkészülni, de a 

MÉASZ koncepciója már képes volt ezt az európai tapasztalatot is beépíteni a kiépítendő 

rendszer működtetésébe. A program már azzal számol, hogy a tervezőkkel és a 

kivitelezőkkel szembeni minőségi elvárásokat, csak a megfelelően akkreditált 

szakemberek végezhetik el, hiszen például egy hőszigetelés vagy egy ablakcsere látszólag 

egyszerű munkafolyamatnak tűnik, de egy gépi szellőzés vagy egy komplett fűtési 

rendszer átalakítása már komoly és minősített kvalitásokat igényel. 

A környezetvédelmi szervezetek és a zöld NGO-k közötti szakpolitikai vitát elsősorban a 

finanszírozás kérdése okozta. A MÉASZ javaslata abból indult ki, hogy a program csak 

akkor megvalósítható, ha az állam vállalja évi 200 ezer lakás felújítását, mivel ezt lehet 

folyamatosan követni anyaggal és szakemberrel. Ha az állam évi 200 milliárd forintot 

                                                           
87 Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi (KÉK) Program –Tanulmány a KÉK Program támogatási 
rendszeréről –takarékos otthonok és közintézmények-felemelkedő magyar építőipar-éghajlatvédelem –
tamulmány   Kidolgozó: Dr. Csoknyai Tamás, Témafelelős: Dr. Pálvölgyi Tamás – Magyar Építőanyagipari 
Szövetség –Budapest 2010 
88 Épületenergetikai programot készített a MÉSZ, MTI, 2010. április 14. 
http://www.alternativenergia.hu/epuletenergetikai-programot-keszitett-a-mesz/16862 
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invesztál a rendszerbe - ideértve az uniós forrást is - akkor ez további 500-700 milliárd 

forintot mozgathat meg. A közpolitikai keretek között természetesnek tekinthető 

ellentétek az épületenergetikában, pont ebben a kérdésben találhatók az egyes szervezetek 

között. A Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Kft. és az Energiaklub közös 

állásfoglalása szerint a 2013-ban meghirdetett új lakásfelújítási pályázat, az abban 

szereplő összeg olyan kevés, hogy a felújításra váró lakások 0,04 százalékára lesz csak 

elég. „Ebben a tempóban 660 évbe telne a lakások felújítása. A probléma alapját az 

képezi, hogy az NFM által kiírt pályázat társasházak energiahatékonysági felújítására, 

fűtéskorszerűsítésére és a megújuló energiaforrás-felhasználásuk növelésére 

összességében 830 millió Ft forrást tartalmaz, amelyből a szervezetek számításai szerint 

félmillió lakásonkénti támogatási értékkel számolva kb. 1500 lakás felújítási 

finanszírozható, 50-60%-os utófinanszírozásos állami támogatással.”89 

5. A finanszírozás, mint szakpolitikai ellentét 

Az épületenergetikával foglalkozó civil szervezetek feladatai az épületenergetikai 

célkitűzések megvalósításában elsősorban a financiális problémák átláthatóságának 

megteremtésében kerültek konfliktusba a mindenkori államigazgatással és a kormányzati 

apparátussal. Kormányzati hatékonyságot a források felhasználása tekintetében érdemes 

összehasonlítani különböző kormányzati ciklusokat. A 2010-es éveket megelőző időszak 

ilyen meghatározó, a civil szervezetek álláspontját is megosztó kérdés volt a 

széndioxidkvóták felhasználásának problémája. Ahhoz, hogy ezt a 2010 után is fennálló 

dilemmát megértsük, át kell látnunk, hogy az épületenergetikai fejlesztéseknek milyen 

korábbi, forrásokkal kapcsolatos problémái merültek fel. Az ezredforduló után átalakuló 

energia és iparpolitikában a környezetvédelmi feltételek megvalósításának egyik 

legjelentősebb forrásának szánták az EU szintjén elinduló széndioxidkvóta-kereskedelmi 

rendszert.90 

2006-ban induló hazai kvótakereskedelemben a magyar állam az éghajlatvédelmi 

rendszerben részt vevő közel 330 magyarországi vállalat üzemeltetőinek hatvan millió 

szén-dioxid kibocsátási egységet utalt át egy különleges számlára. Ezzel az aktussal 

tulajdonképpen elkezdődött a napjainkig is működő kereskedelmi rendszer 

magyarországi pályafutása, amiben a kezdetekkor a cégek az összesen mintegy 435 

                                                           
89 Csepp a tengerben az új lakossági energiahatékonysági pályázat 2013. július 11., http://mehi.hu/rolunk-
irtak/greenfo-csepp-a-tengerben-az-uj-lakossagi-energiahatekonysagi-palyazat 
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milliárd forint értékű – egy éves késéssel bevezetett, azaz dupla akkora – kibocsátási 

egységekkel gazdálkodhattak. A cégek elsősorban nem „pénzt akartak csinálni” a 

megszerzett kibocsátási jogokból, hanem a saját szennyezésüket akarták fedezni ebből a 

lehetőségből. Ezért a kezdeti időszakban az érintett kereskedők és a vállalatok nem 

számoltak az összes kvóta mennyigének öt százalékát meghaladó forgalommal.91 2007-

ben már olyan terveket hozott nyilvánosságra a magyar pénzügyminisztérium, miszerint 

az arra az évre rendelkezésre álló összes kvótát értékesíteni akarja a piacon. A magyar 

állam a rendszer elindítása óta eltelt egy év alatt közel kétmillió kvótaegységet 

értékesített egy 2006-os aukción, amire 2007-ben még felkínált megvételre 1,2 millió 

darabot.92  

A kezdeti lépések annak tükrében különösen érdekesek, hogy a mindenkori magyar 

kormány hogyan tekintett a kvótaeladásokból származó forrásokra. A gazdasági 

világválság kirobbanása előtt a szaktárca egyértelműen olyan környezetvédelmi 

beruházások finanszírozására fordította – kommunikációs szándékai szerint – a befolyt 

pénzt, ami a fogyasztás környezetvédelmi feltételeit javítja, és ezzel együtt növekedési 

esélyeinket is erősíti. 2008 után viszont érzékelhető, hogy akár a transzparencia kárára is, 

de a költségvetési hiány egyes részeit is megpróbálták ezekből a forrásokból 

finanszírozni. A Bajnai-kormány idején kirobban kvótaeladási botrány abból alakult ki, 

hogy a már egyszer értékesített kvótákat, egy közvetítő cégen keresztül próbálták meg 

újra eladni unión kívüli országoknak. Az ügyletre fény derült, és ez megrendítette az 

egész karbonpiac hitelét, hazánkat pedig diplomáciailag is nehéz helyzetbe hozta. 

Jelenleg, a 2010-es politikai „kurzusváltás” után érzékelhető, hogy az új kormány a 

szűkös források és a nagy fiskális szigor ellenére még tesz próbálkozásokat arra, hogy a 

kvótabevételeket egyre értékesebb tartalékoknak tekintse, aminek azonnali felhasználása 

vagy beváltása nem feltétlenül helyes politikai stratégia lenne. Lengyelország sem lóg ki 

ebből a kelet-európai sorból, hiszen EU-tagként talán ők vívták a leghosszabb harcukat az 

Európai Bizottsággal, hogy széndioxidkvóta számítási módszerüket a brüsszeli hivatal 

elfogadja. 2008-ban Magyarország tehát a kvótakereskedés központi érdeklődési körébe 

került azzal, hogy a világon elsőként értékesített az ENSZ által a kiotói jegyzőkönyvben 

hitelesített, és a kormányok közötti ügyletekben használt úgynevezett AAU-egységeket. 

A transzparenciával kapcsolatos problémák már ekkor jelentkeztek, hiszen a Belgiumnak 

                                                           
91 „A szén-dioxid-kvóták 5 százaléka kelhet el”. MTI-Origo, 2006. április 01. 
http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20060401hetfon.html, internetről letöltve: 2010. június 20. 
92 „Ismét szén-dioxid-kvótát értékesít az állam”. MTI, 2007. március 09. 
http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20070309ismet.html, internetről letöltve: 2010. június 20. 
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eladott kétmillió egység, majd később Spanyolország által megvásárolt több mint 

hatmilliót kvótakredit vételárának felhasználását a kormány nem akarta nyilvánosságra 

hozni.93  

Az akkor harminc milliárd forintra becsült tranzakció magas kvótaáron történő 

értékesítést feltételez (tonnánként 13 euró), amit a magyar kormány úgy érhetett el, hogy 

előre garanciát vállalt arra, hogy a befolyó pénzt a kormány az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentését célzó beruházásokra fordítja, elsősorban az 

épületenergetikai projektek támogatásával.94 A 2010-es kormányváltás előtt nem csoda, 

ha elsősorban abból származtak belpolitikai konfliktusok, hogy az ezekből a forrásokból 

felépített projektek – például lakóépületek szigetelése és energiatakarékos fűtési 

rendszerek bevezetése – működtek a leginkább forráshiányosan, és sokszor 

kiszámíthatatlanul. A legnagyobb felháborodást azonban belföldön és nemzetközi 

berkekben egyaránt az keltette, hogy a magyar kormány sokáig halogatta az úgynevezett 

zöld beruházási rendszer elindítását, hogy a kvótaeladásokból származó bevételt egy 

ideig bent tarthassa a központi költségvetésben a hiány csökkentése érdekében.95  

Napjainkban a MÉH koncepció alaposságát és az érintett államigazgatási szervek 

teljesítményét elismerik a kritikusok is, hiszen a kiírási feltételeket ők is jónak ítélik meg, 

hiszen az összes elérhető forrás csak az igényeknek alig fél ezrelékét elégíti ki, ameddig a 

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer forrásai egy Nemzeti Energiahatékonysági 

Alapban (NEA) támogatásai azt ki nem egészítik. Mind a kritikus állásfoglalásból 

kitűnik, az Energiaklub illetve a magyar Energiahatékonysági Intézet nem a rendszer 

kialakítását és működtetését bírálja, hanem a felhasználható források mennyiségét. Azaz 

az ipari és ágazati érdekérvényesítő csoportok és a témában kompetenciával rendelkező 

agytrösztök nem egymás tevékenységét gyengítik, hanem a kritikával azt kifejezetten 

erősítik. A tanulmány bevezetőjében már idézett dr. Bart István, a Magyar 

Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Kft. (MEHI) ügyvezető igazgatójának véleménye 

pont ezt, az előbb említett szakpolitikailag érthető konfliktus belső természetét 

szemlélteti: „A hiányzó forrásokat hatékonyan egészíthetné ki az idei költségvetésben 5,2 

                                                           
93 „Milliárdokat bukott a kormány az eladatlan zöldkvótákon”. Bruxinfo.hu, 2009. május 25. 
http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=25741, internetről letöltve: 2010. június 
20. 
94 Facsinay Kinga: „Kiverte a biztosítékot a kormány legújabb trükkje”. Heti Válasz, 2010.április 02. 
http://hetivalasz.hu/uzlet/kiverte-a-biztositekot-a-kormany-legujabb-trukkje-28316/ Utolsó letöltés dátuma: 
2010. július 05. 
95 „Elbukta a kormány a japán kvóta-bizniszt”. Index.hu, 2009. május 29. 
http://index.hu/belfold/paradicsom/2009/05/29/elbukta_a_kormany_a_japan_kvotabizniszt/, internetről letöltve: 
2010. június 20. 
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Mrd Ft-tal szereplő Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ZFR), amelyet az 

éghajlatváltozás elleni harc - így például az energiahatékonysági beruházások - 

finanszírozására kell fordítani. A ZFR-rel kapcsolatban az NFM még 2013 februárjában 

azt a tájékoztatást adta, hogy az arról szóló jogszabály elkészítése folyamatban van, de 

azóta erre még nem került sor.  

Természetesen az állami és uniós forrásokból építkező koncepciókból az érintett 

szervezetek között nincs hiány. A gazdasági világválság forráshiányos időszakában ezek 

szerint az vélemények szerint a támogatott felújítások száma tovább bővíthető lenne, ha a 

szubvenciókat nem vissza nem térítendő támogatások formájában tennék elérhetővé, 

hanem létrehoznák a Nemzeti Energiahatékonysági Alapot. Az NEA-ba a magyar állami 

források mellett uniós és banki támogatásokat is be lehetne vonni. Mint közismert, ilyen 

alapból finanszírozzák az energetikai felújításokat már Szlovákiában, Bulgáriában és a 

balti államokban is.”96 

Az előbb említett várakozásokat és kritikákat jeleníti meg a Társaság a Lakásépítésért 

Egyesület (TLE) amely a finanszírozással kapcsolatban a legfrissebb Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) adatok trendjeit hasonlította össze az épületenergetikai 

fejlesztésekben rejlő, ma még csak részben kihasznált lehetőségekkel. A KSH szerint 

2013 első félévben 40,0 százalékkal kevesebb lakás használatbavételi engedélyt és 30,4 

százalékkal kevesebb építési engedélyt adtak ki a hatóságok, mint a múlt év azonos 

időszakában. A gyorsjelentés megállapítja, hogy a féléves adatok javulást mutatnak az 

első negyedévhez képest, amikor 54 százalékkal kevesebb lakás készült el és a kiadott 

lakásépítési engedélyek száma 36 százalékkal csökkent. A TLE lakásépítési és felújítási 

adatait értelmező közleménye emlékeztet arra, hogy „az 1933-as világválság idején is 

több lakás épült Magyarországon, mint 2012-ben: a 15 ezres szint alatti lakásépítésre 

1933-ban és 1925-ben volt példa”.97 Ahogy korábban jeleztük, itt is megjelenik a civil 

szervezetek által rendszeresen felhozott érv, miszerint Magyarország nem használja ki 

kellően az épületenergetikai céllal építésre és felújításra bevonható EIB (Európai 

Beruházási Bank) konstrukciókat, amelyekkel költségvetési támogatás nélkül, alacsony 

kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáshitel bevezetésére lenne mód. A témában 

érintett NGO-k elsősorban annak a finanszírozási formának a hiányosságaira hívják fel a 
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 Még mindig pang a lakásépítés, 2013. július 29., MTI, 
http://hvg.hu/ingatlan/20130729_Meg_mindig_pang_a_lakasepites 
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figyelmet, amelyben az otthonteremtési támogatás igénylése esetén nem kapható vissza 

az energiahatékony lakásépítések áfa tartalma. 

Az NGO-k és a témával foglalkozó agytrösztök szakpolitikai folyamatokat befolyásoló 

képességére az Energiaklub állásfoglalása. A szakpolitikai és módszertani központ 

kutatásai szerint Magyarország teljes primerenergia-felhasználásának 33%-át emészti fel 

a lakóépületek fűtési és melegvíz-igénye, amelynek döntő részét, 81%-át a családi házak 

energiafogyasztása teszi ki. A „NegaJoule2020" elnevezésű kutatási projekt szerint, 

amennyiben a háztartások minden rendelkezésre álló energiahatékonysági korszerűsítést 

megtennének, a felhasznált energia hatalmas részét, több mint 42%-át 

megtakaríthatnák.98 A reprezentatív, 2000 háztartás körében végzett statisztikai 

adatfelvétel alátámasztotta azt a szakmai álláspontot, miszerint az energetikai felújítások 

esetében egy nyílászáró lecserélése önmagában nem kifizetődő, kell hozzá a falak és a 

födémek hőszigetelése, valamint a fűtési rendszer átalakítása is.99      

Annak ellenére, hogy a gazdasági világválság után az európai kormányok többsége 

csökkenteni kénytelen az energetikai fejlesztésekre fordított források mértékét, az eddig 

elért eredmények tükrözik a már működő finanszírozási konstrukciók hatékonyságát. 

Mint a fejezetben idézett a példából is látható, az érdekszervezetek és a civil/szakmai 

csoportok a finanszírozással, illetve a programok felépítésével kapcsolatos vitáikban 

rendszeresen hoznak fel nemzetközi példákat arra vonatkozóan, hogy mely országokban 

értek el nálunk nagyobb sikereket az épületenergetikai fejlesztések területén.  

A legtöbbet idézet német eredményekben már önmagában más viszonyítási pontokat 

találhatunk, hiszen kormány 2008-ban elfogadott programja nem csak a finanszírozási 

lehetőségeket erősítette meg, hanem 30 százalékkal megszigorította az épületek 

energiahatékonysági szabványait. A németországi sikerek mögött azonban komoly 

gazdasági élénkítő források állnak, hiszen csak a lakóépületek korszerűsítésre 3 milliárd 

Euro forrást szántak 2009-től.100 Ausztria jó példa arra, hogy 200-300 millió eurós 

finanszírozási alapból olyan kommunikációs kampányokat is finanszíroznak, amelyből az 

érintettek megfelelő tájékoztatást kapnak saját otthonuk energetikai átalakításának 

                                                           
98 Fülöp Orsolya: NEGAJOULE 2020, A magyar lakóépületekben rejlő energiamegtakarítási lehetőségek, 2011. 
március, Energiaklub http://energiaklub.hu/sites/default/files/negajoule2020_pdf.pdf 
99 2017-ben indulhat a régi épületek energetikai felújítása, 2013. május 23. MTI 
http://hvg.hu/gazdasag/20130523_energetikai_felujitas_2017 
100

 A német környezetvédelmi minisztérium háttéranyaga: http://www.bmu.de/en/bmu/press-and-
speeches/current-press-releases/pm/artikel/environment-minister-gabriel-climate-and-consumers-benefit-
from-increasing-energy-efficiency-1/ 
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hátteréről. Az Egyesült Királyságban az EU és az állam által finanszírozott programokból 

több mint 400 millió fonttal támogatják az épületek hőszigetelését és a fűtési rendszerek 

cseréjét. A szigetországban azon túl, hogy mérsékelték az épületenergetikában 

meghatározó termékek Áfa-tartalmát, külön programmal támogatják a szociálisan 

rászorulók részvételét a fejlesztésekben. Mindenből látható, hogy a hazai 

érdekszervezetek és az érintett NGO-k még akkor több már működő modell példái 

alapján javasolhatnak megoldásokat, ha a szakpolitikai diskurzusban minden résztvevő 

tisztában van azzal, hogy a nemzetközi példák csak korlátozott mértékben ültethetők át a 

magyar gyakorlatba. 

6.Az épületenergetikai fejlesztések foglalkoztatáspolitikai hatásai 

A foglalkoztatáspolitikai kérdésekre áttérve, de maradva az uniós viszonyítási pontoknál, 

jól látható, hogy a korábban megkezdett energetikai reformok az elmúlt tíz évben már 

értékelhető eredményekkel jártak. Az EU gazdasági motorjának számító Németországban 

az egész megújuló energetikai szektorban 250 ezer főt foglalkoztatnak, amely a 

folyamatosan fenntartott épületenergetikai programok miatt ráadásul fokozatosan 

növekszik. Ausztriában a munkavállalók egészéhez viszonyítva megdöbbentően magas 

200 ezres környezetvédelmi foglalkoztatottak negyede a megújuló energia 

felhasználásának területén talál munkát.101  

A környezetvédelmi szektor már a nyolcvanas években képes volt bizonyítani, hogy az 

elsősorban uniós elvárásként megjelenő szakpolitikai célkitűzések, nem a munkahelyek 

megszüntetéséhez vezetnek, hanem új szektorok és új foglalkoztatáspolitikai potenciál 

megteremtését alapozzák meg. Az ezredforduló után egyértelművé vált, hogy az 

épületenergetika a környezeti technológiák és a megújuló energiaforrások 

felhasználásának fejlesztése mellett az egyik legnagyobb volumenű foglalkoztatás-

növekedési lehetőségeket hordozza magában. 

Az Európai Bizottság 2010-ben bemutatott Európa 2020 stratégiájában a 

környezetgazdasági fejlesztéseket kiemelt területként határozta meg, amely a 

munkahelyteremtés tekintetében, azaz meghatározó szerepet kell, hogy kapjon a 

foglalkoztatás növekedésében.102 Az építőipar a 2008-as világválság után ráadásul azok 
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 Dr. Éri Vilma: A környezettudatos gazdasági átalakulás munkaerőpiaci hatásai, a zöld munkahelyekben rejlő 
foglalkoztatáspolitikai potenciál, Környezettudományi Központ (CES) 2010. 
102 Európa 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, http://eur-
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közé a területek közé tartozott, amelyet kiemelten negatívan érintett a megrendelések 

visszaesése és ezáltal a munkahelyek felszámolása. A hazai állapotokat tökéletesen 

tükrözi, hogy 2013 első negyedévében – öt évvel a válság kirobbanása után- még mindig 

havonta több mint 500 érintett cég és vállalkozás szűnik meg.103 Az épületenergetika 

piaci lehetőségei pont ezen a téren mutathatják meg a szektorban rejlő lehetőségek 

mellett a jelenlegi korlátaikat is, hiszen a csődbement vagy éppen megszűnő 

vállalkozások számának változatlansága jelzi, hogy az érintettek nem tudtak profilt 

módosítani és nem fértek hozzá a válság idején megjelenő többletforrásokhoz.104 Mindez 

azt bizonyítja, hogy az állami és az uniós források felhasználásának egy részét a 

szakpolitikai döntéshozók joggal csoportosítják át úgy, hogy annak egy jelentős része az 

átképzésekben hasznosul. A szakértői és kormányzati háttérelemzések ezért emelik ki 

joggal, hogy hazánk számára az uniós épületenergetikai célkitűzések egyszerre jelentenek 

kihívást és lehetőséget.  

A foglalkoztatáspolitikai célkitűzések nemzeti szintű megvalósulását erősíti, hogy az EU 

a tartós gazdasági recesszió mellett is ragaszkodik a klímapolitikai célkitűzések 

megvalósításához: „Az építőipar a legkörnyezetterhelőbb ágazatok közé tartozik mind az 

építés és üzemeltetés, mind hulladékai révén. Az EU Vezető Piacok Kezdeményezése 

megállapítja, hogy az épületek teszik ki az Unió teljes energiafogyasztásának legnagyobb 

hányadát (42%) és egyben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának körülbelül 

35%-ért felelősek.”105 Mindez szakpolitikailag tehát egy kettős kényszert feltételez. Az 

épületenergetikai fejlesztések nélkül egyrészt nem valósíthatók meg az üvegházhatású 

gázok csökkentésére vonatkozó tervek, másrészt a gazdaságélénkítés ökológiai 

feltételeinek érvényesülése nélkül nem teremthető több munkahely. „Az Európai Unió 

épületek energiafelhasználását szabályozó 2010/31/EU irányelve szerint az új, illetve 

felújított épületeknek meg kell felelniük az energiakibocsátási előírásoknak. Ennek 

érdekében az új épületeknél növelni kell a megújuló forrásból származó energián alapuló, 

decentralizált energiaellátási rendszerek, a kapcsolt energiatermelés, táv- vagy tömbfűtés 

és -hűtés, hőszivattyúk alkalmazásának arányát. Az irányelv távlati célként tűzi ki, hogy 

2020. december 31-éig valamennyi új épület közel nulla energiaigényű épület legyen; és 

                                                           
103 Még üti a válság az építőipart, Tőzsdefórum, 2013. február 20.,  http://www.tozsdeforum.hu/gazdasag/meg-
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104 Szalavetz Andrea (szerk.): A válság hatása néhány kiemelt gazdasági tevékenységre, VKI-Ecostat, 2009. 
105 A Kormány 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozata a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiáról 
(Magyar Közlöny, 2011/103.szám) 
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2018. december 31. után a hatóságok által használt vagy tulajdonukban levő új épületek 

közel nulla energiaigényű épületek legyenek. A zéró energiafogyasztású házakhoz többek 

között szükséges a megfelelő hőszigetelés, illetve energiaellátásukhoz a hőszivattyúk, a 

napkollektorok, illetve a házi szélerőművek alkalmazása”106 

Kizárólag a kormány által támogatott és elsősorban az EU által finanszírozott 

épületenergetikai programok időarányos megvalósítása alapján 2011 és 2015 között közel 

százezer új munkahely lehetőség kialakulásával számolnak a kormányzat és a 

civil/érdekegyeztetési szféra részvevői. A foglalkoztatáspolitikai növekmény 

szerkezetileg úgy oszlik meg, hogy az új munkahelyek jelentős része (70%) közvetlenül 

az építőipari szektorban keletkezik és több mint egynegyede azokban a kapcsolódó 

ágazatokban, amelyben találhatunk energetikai audittal és építészeti tervezéssel 

foglalkozó cégeket és beszállító tevékenységgel foglalkozó kis és közepes 

vállalkozásokat.  

A KSH adatai szerint hazánkban 2008-ban kifejezetten a környezetvédelmi szektorban 

dolgozók száma elérte az 50-60 ezer főt, amely növekedési ütemét tekintve kiemelkedő a 

több szektor teljesítményéhez képest. Mint a későbbiekben látni fogjuk az 

épületenergetikai fejlesztések ezt a számot, kifejezetten rövid idő alatt – akár egy 

kormányciklus négy éves időtartama alatt is- meg is duplázhatja. „A zöldgazdaság-

fejlesztés munkahelyteremtő képessége, azaz a zöldfoglalkoztatás növelése akkor 

maximalizálható, ha az energiahatékonyság, energiatakarékosság, alternatív és megújuló 

energiák alkalmazása, valamint a zöldipar és az agrárenergetika egyaránt megfelelő 

hangsúlyt kap. A felsorolt területek mindegyikének – különösen a vidéki térségekben – 

jelentős a foglalkoztatást növelő hatása. Az építőiparnak akár két évtizedig is biztos 

munkát jelentő épületenergetikai program 70-90 ezer új munkahelyet eredményezhet, 

melynek 60-70%-a az építőiparban, 30-40 százaléka pedig a kapcsolódó ágazatokban 

realizálódhat. A megújuló energiaforrások hasznosítása és a hozzá kapcsolódó 

mezőgazdasági, ipari és K+F+I tevékenységek összesen szintén 70-90 ezer fő számára 

biztosíthatnak munkahelyet.”107 

A munkahelyteremtés tekintetében fontos szempont, hogy az állami és uniós 

finanszírozás forrásai milyen módon hasznosulnak az adott területen. A KSH korábban 
                                                           
106 uo. 
107  Energiahatékonyság és munkahelyteremtés - eszköz és cél, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2011. március 
25. http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/energiahatekonysag-es-
munkahelyteremtes-eszkoz-es-cel 
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idézett adatai szerint Magyarországon a környezetvédelmi ráfordítások a GDP-hez 

viszonyítva 2,4 százalékot tettek ki. A környezetvédelmi ipar teljesítménye pedig elérte a 

GDP 1,4 százalékát, amelyhez ha hozzátesszük a foglalkoztatásban elért két százalékos 

arányt, egyértelműen kimondható, hogy környezetvédelem „húzóágazatnak” 

tekinthető.108 Az ezredforduló óta minden egyes központi támogatás 

foglalkoztatáspolitikai jelentősége – legyen szó állami vagy uniós források 

felhasználásáról- kiemelten fontos politikai kérdésnek számít. Minden egyes uniós 

tagállam számára stratégiai kérdés, hogy ezek a források hogyan hasznosulnak az egyes 

szektorokban, legyen szó akár az autóipari fejlesztésekről vagy –mint esetünkben- 

kifejezetten környezetipari innovációról.  

Ilyen megközelítésben egyértelműen kijelenthető, hogy a zöld munkahelyek létrehozása 

egyrészt pont a hazánkhoz hasonló adottságú országokban jelent komoly lehetőséget, 

hiszen egy olyan szektorban növekszik a foglalkoztatás, ahol a válság különösen negatív 

hatást fejtett ki az elmúlt években. Másrészt elmondható, hogy a szektor a középtávú 

politikai tervek szerint folyamatosan és tartósan finanszírozott, hiszen 2020-ig elérni 

kívánt ambiciózus célok az épület-felújítások tekintetében kiszámíthatóbbnak 

tekinthetők, mint bármilyen más feltételezett pozitív piaci várakozás. Az 

épületenergetikában keletkező új munkahelyek jelentős része a kis és közepes 

vállalkozások körében keletkezik és egyszerre teremet magasan és alacsonyan kvalifikált 

munkalehetőségeket. Mint arra már többször utaltunk ez egyszerre kényszer és lehetőség 

is, hiszen a támogatások igénybevételének feltétele az új módszerek és innovációs 

technikák ismerete és alkalmazásának képessége.  

A probléma megjelenik a 2011-ben elfogadott Nemzeti Környezettechnológiai 

Innovációs Stratégiában is: „Mind az EU-ban, mind itthon a szakterület relatív 

munkaerőhiánnyal küzd. A K+F+I-re figyelmet fordító vállalkozások nem találnak a 

munkaerőpiacon elegendő és megfelelő felkészültségű mérnököt, szakmunkást. A 

környezetipar speciális szakmai igényeket támaszt a munkaerővel szemben. Ezekre a 

speciális területekre nem megfelelően, vagy egyáltalán nem terjed ki a képzés (sem a 

közép-, sem a felsőoktatásban). A hazai felsőoktatási intézmények az alapképzettséget 

tekintve általában versenyképes tudást adnak, ugyanakkor a gyakorlatban szerezhető 

                                                           
108 Dr. Éri Vilma: A környezettudatos gazdasági átalakulás munkaerőpiaci hatásai, a zöld munkahelyekben rejlő 
foglalkoztatáspolitikai potenciál, Környezettudományi Központ (CES) 2010., 5.o. 
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tapasztalat, a mérnökök, kutatók üzleti szemlélete hiányos. Ez az egyik akadálya a 

környezettechnológiai innovációnak.” 109 

A korábban említett KÉK program azzal számol, hogy egy 10 éves épületenergetikai 

korszerűsítés végén a szén-dioxid-kibocsátás 10-13 százalékkal csökkenne, és legalább 

200 ezer új munkahely létesülhet. Nem elhanyagolható az sem, hogy az ország energia 

függősége csökkenne, és jelentősen kisebbek lennének a lakók fűtésszámlái is. Ezt 

figyelembe véve a magyar kormány 2013-ban módosíthatja a területet szabályozó, az 

épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló kormányrendeletet, amely 

szerint már 2015-től jelentősen szigorodnak a pályázati forrásokkal korszerűsítendő 

épületekre vonatkozó épületenergetikai követelmények.110  

7. Speciális elvárások a munkaerőpiacon 

Az európai uniós országok tapasztalatai a környezetvédelmi munkahelyteremtésben 

hazánk számára tanulságosak lehetnek annak megtervezésében, hogy milyen elvárások 

jelennek meg a támogatások felhasználásakor. A többek között Allister Slingenberg és 

Koen Rademaekers által az Európai Parlament számára készített háttérelemzés elsősorban 

arra hívja fel a figyelmet, hogy az épületenergetikában hasznosított új technológiák azt 

valószínűsítik, hogy az ilyen átalakítások tervezésében fokozott igény tapasztalható a 

magasan kvalifikált munkaerő iránt.111 Mivel a 2014- 2020 közötti uniós költségvetési 

periódus egyik kiemelt ágazatának feltételrendszerét próbáljuk feltérképezni, ezért a szak 

és mérnökképzésnek alkalmazkodnia kell ehhez az elváráshoz. Az EP számára készített 

jelentés hangsúlyozza, hogy az épületenergetikai beruházások elsősorban azoknak a 

munkavállalóknak a foglalkoztatásában játszhatnak kiemelkedő szerepet, akik korábban 

is ebben a szektorban dolgoztak. Így számítani lehet arra, hogy a világgazdasági válság 

óta eltelt 5 év után elsősorban a már munkanélkülivé vált, de korábban az építőiparban 

foglalkoztatottak átképzésére kell felkészülni. Mivel az épületenergetikai fejlesztésekben 

való részvétel tanúsítványrendszere és képzési elvárásai is módosulnak, ezért erre új 

                                                           
109 A Kormány 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozata a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiáról 
(Magyar Közlöny, 2011/103.szám) 
110 Stop az energiafaló épületeknek, Világgazdaság, 2013 június 24., http://www.vg.hu/vallalatok/energia/stop-
az-energiafalo-epuleteknek-406266  
111 Environment and labour force skills Overview of the links between the skills profile of the labour force and 

environmental factors (Final report), European Commission DG Environment, 2008 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5501_en.pdf 

 



 

 191

képzések beindításával és a meglévő képzések átalakításával az oktatási rendszernek 

időben fel kell készülnie. Ezeken a területeken a nemzetközi tapasztalatok tökéletesen 

illeszthetők a hazai rendszer átalakításába és a felkészülés már látható is. A hazai 

kormányzati tervekről annyi tudható, hogy a sikeres munkahelyteremtés érdekében a 

közeljövőben létre kell hozni egy zöld gazdasági adatbázist és online platformot, 

valamint egy energetikai szaktanácsadói hálózatot. Másrészt az iparági és a civil 

szervezetek közreműködésével meg kell újítani az energetikai szakképzést és a források 

egy részét szemléletformáló és tudatosító kampányok finanszírozására kell fordítani. 
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VI.  Ágazati párbeszéd az építőiparban - a centralizáció vs. decentralizáció  aspektusai - 

Szabó Tamás 

1. A szociális párbeszéd értelmezése és szintjei 

Héthy Lajos a hazai érdekegyeztetés elmúlt két és fél évtizedes történetének fontos 

elméleti és gyakorlati szereplője (a munkaügyért felelős szaktárca közigazgatási 

államtitkára volt több kormány alatt is) a szociális párbeszédről írott összefoglaló 

művében a civil társadalmat rendkívül széles spektrumon értelmezte: minden olyan 

független szerveződés, ami nem állami.  Ez a megközelítés teljes mértékben korrelál a 

civil society Európai Unió régi tagállamaiban használatos tág értelmezésével. 

Magyarországon azonban sokáig hagyományosan csak egy szűken értelmezett civil 

(egyesületek, alapítványok) szektor felfogás volt az irányadó terminus technikus, 

amelybe nem fért bele az egyházak, és nem utolsó sorban a különböző gazdasági 

természetű érdekképviseletek világa – ez utóbbiak Európában kompromisszumos 

megnevezése az ún. szociális partnerek gyűjtőfogalma, függetlenül attól, hogy 

ágazatközi, konföderációs vagy ágazati jellegű munkáltatói, munkavállalói 

csoportosulásról beszélünk. A civil társadalomhoz szorosan tapadó fogalom a szociális 

vagy társadalmi párbeszéd, amelynek mondhatni már-már klasszikus területi 

megközelítése az országos, nemzeti keret. Héthy ezért következetesen országos szociális 

párbeszédként definiálta a kormányzat illetve a széles értelemben vett civil társadalom 

képviselői közötti konzultációt, amelynek kiemelt szegmense a közpolitikai 

megközelítés, valamint az ágazati jogalkotás segítése, akár direkt előkészítése – mint 

decision making a közpolitika fogalomhasználata szerint [Héthy, 2010]. Kelet-Közép-

Európa országaiban a posztkommunista átmenet éveiben nagyon hamar az országos 

szintű, ágazatközi gazdasági érdekegyeztetés háromoldalú ún. tripartit típusa (munkaadók 

– munkavállalók - kormányzat) honosodott meg a német- és osztrák háromoldalú 

neokorporatív struktúrák és gyakorlat átvételével. Ennek a tripartit modellnek volt az 

intézményi bástyája Magyarországon közel negyedszázadon át az Országos 

Érdekegyeztető Tanács (1988-2011), amely időről-időre változó, dinamikusan alakuló 

párt és kormányzati politikai erőtérben, intézményi környezetben, de meghatározta az 

országos ágazatközi gazdasági érdekegyeztetés kereteit.112Az országos gazdasági 

                                                           
112 Az intézmény átszervezése 1990-ben és Érdekegyeztető Tanácsra (ÉT) való átkeresztelése; intézményi 
duplikáció (Országos Munkaügyi Tanács; Gazdasági Tanács) és hatásköri átrendezés 1999-2002 között, majd az 
eredeti struktúra és elnevezés (OÉT) visszaállítása 2002 második felében. Az önálló kizárólag konzultációs 
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érdekegyeztetés, s vele a teljes ágazatközi szociális párbeszéd nemzeti keretrendszerét a 

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról (NGTT) szóló 2011. évi XCIII. törvény 

szabályozta újra. Az NGTT a korábbi OÉT, GSZT és GEF113 intézményi összevonása 

révén, megörökölve és „áramvonalasítva” azok korábbi kompetenciáit, feladat- és 

hatásköreit, ténylegesen is közös fórumba és intézményi keretbe terelte az állam 

(kormányzat) és a teljes civil társadalom (klasszikus civil szervezetek; egyházak; 

tudományos szféra; a gazdasági érdekszervezeti konföderációk – mint a korábbi OÉT 

nem állami szereplői) közötti közpolitikai folyamatokat, interakciót. Az elmúlt két 

esztendő az új struktúra bejáratásának az időszaka volt, nem nélkülözve időnként az 

átalakításból adódó, a szociális partnerek és a kormányzat közötti vitákat. Az építőipart is 

magában foglaló versenyszektor tekintetében a Kormány 2012 elején életre hívta a 

Kormány és Versenyszféra Állandó Konzultációs Fórumát (VKF), amely még szintén az 

intézményi működési bejáratódás időszakát éli. 

A gazdasági érdekegyeztetés munkahelyi szintű mikrovilágát az 1992-ben megalkotott 

Munka törvénykönyve, valamint az egyéb speciális közszolgálati jogviszonyokat 

tartalmazó törvényi szintű jogszabályok (köztisztviselői, közalkalmazotti etc.) rendezték. 

Ezek szintén megújításra kerültek a 2010-ben kezdődő parlamenti ciklusban. A Visegrádi 

régió országaiban a gazdasági,- munkaügyi érdekegyeztetés (mint szociális párbeszéd) 

konkrét döntési kompetenciáit elsősorban a vállalati-munkahelyi mikroszintre telepítették 

a rendszerváltást követően a kollektív szerződések megkötésének gyakorlatával. Az 

országos makroszintre a Munka törvénykönyvében és egyéb jogszabályokban (pl. az 

OÉT-ről szóló 2009-es törvény) meghatározott néhány fontosabb döntési és ajánlási, 

konzultációs hatáskör került. Az ágazati, foglalkozási mezoszint sokáig csak 

érintőlegesen jelent meg a hazai szociális párbeszéd gyakorlatában, miközben sok 

szempontból éppen innét a leginkább átlátható és befolyásolható az egyes iparágak, 

ágazatok belső struktúrája és működése. Az ezredforduló óta eltelt időszakban azonban 

egyre fontosabbá váltak az ágazati szintű tárgyalások és megállapodások, amely csak 

részben köszönhető az Európai Unió általános közpolitikai törekvésének - (lásd az 

Európai Bizottság irányadó 1998-as határozatát!), mellette ugyanis egyre erősebbé vált 

az igény a különféle ágazati szociális partnerek részéről, hogy közvetlenül saját maguk 

rendelkezhessenek minél erősebb döntési és konzultációs jogosítványokkal. A hazai 
                                                                                                                                                                                     
jogosítványokkal bíró Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) életre hívása 2004-ben, s majd párhuzamos 
működtetése az OÉT mellett – [Héthy, 2010; Héthy-Ónodi, 2008]. 
113 Országos Érdekegyeztető Tanács (1988-2011); Gazdasági és Szociális Tanács (2004-2011); Gazdasági 
Érdekegyeztető Fórum (2008-2011) 
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építőipar – egyrészt, mint ágazati kontextusban a nemzetgazdasághoz egyik leginkább 

hozzájáruló; másrészt, mint a 2008 őszén kirobbant gazdasági és pénzügyi világválság 

által különösen megtépázott szektor – szempontjából kiemelkedő kérdés, hogy hol tart 

ma az ágazati párbeszéd és ágazati érdekérvényesítés; melyek a kurrens érdekegyeztetési 

pozíciók, és azok miként tudják javítani az építőipar hazai és nemzetközi 

versenyképességét. 

 

2. Mezoszintű ágazati szociális párbeszéd az Európai Unióban 

A legfontosabb irányadó európai uniós foglalkoztatáspolitikai keretszabályozás a 

Közösség működését megújító 2009. december 1.-én hatályba lépett Lisszaboni 

Szerződés X. Szociálpolitika című fejezete. Ebben az Európai Unió elismerve az egyes 

nemzeti foglalkoztatási- és munkaerőpiacok különbségeit, Maastricht (1992), 

Amszterdam (1997) és Nizza (2001) után továbbra is erőteljesen támogatja a különböző 

gazdasági ágazatok szociális partnereinek európai szintű szerepvállalását, konzultációját 

– [Lisszaboni Szerződés 152. cikk]. A közösségi intézmények közül Lisszabon 

kifejezetten az Európai Bizottságot nevesíti, mint a szociális partnerek EU-s szintű 

konzultációjának elősegítőjét, s vele a szociális partnerek által tett – a Közösséget érintő - 

különböző szociál- és foglalkoztatáspolitikai kezdeményezések uniós címzettjét. Az 

Európai Bizottság javaslatára a Tanács (Miniszterek Tanácsa) határozatban mondhatja ki 

a szociális partnerek európai uniós szinten megkötött megállapodásait – [Lisszaboni 

Szerződés 154-155. cikk]. A Lisszaboni Szerződésben meghatározott, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 157. cikkében pedig a munka világához kapcsolódó nagyon 

fontos alapelvek kerültek kimondásra: férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű 

munkájáért egyenlő díjazás; időbér esetében azonos munkakör ellátásáért azonos díjazás; 

teljesítménybér esetében azonos munkáért járó díjazást azonos mértékegység (pl. 

darabbér) alapján való meghatározása. A foglalkoztatáspolitika alapvetően a tagállamok 

szintjén van szabályozva, de a Lisszaboni Szerződés előbb nevesített szociálpolitikai 

fejezetének általános holisztikus alapelvei egyfajta politikai biztosítékként is szolgálnak, 

amely révén az Európai Unió még a korábbiakhoz képest is erőteljesebben támogatja és 

magánénak érzi a szociális partnerek nemzeti és közösségi irányú artikulációinak 

felkarolását. Természetesen a gazdasági érdekegyeztetés elsődleges fókusza továbbra is a 

munkabérek (kollektív szerződések) és néhány meghatározott munkaügyi kérdés 

(munkabiztonság; munkaidő hossza etc.), amelyek a nemzeti munkaügyi szabályozások 
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természetes halmazát képezik – 3 közpolitikai issue különösen fontos: a bérek kérdése 

(minimálbér/garantált bérminimum vagy azok hiányában ajánlott keresetnövekedési 

megállapodások); a munkabiztonság és munkaegészségügy kérdése; valamint a 

szakképzés. 

 Az Európai Unió 1992-es létrejötte (Maastrichti Szerződés) serkentő hatással volt a 

nemzeti szociális partnerek korábban már kialakult kétoldalú közvetlen ágazati - ún. 

bipartit - együttműködéseire, nemcsak a tagállamokban, de immáron az Európai Unióban 

is. A nemzeti, tagállami szinten megkötött ágazati kollektív szerződések mintájára 

megszülettek az első európai ágazati megállapodások, így az építőiparban is. Az ágazati 

párbeszéd bizottságok európai és nemzeti szintű megalakítását az Európai Unió 1998-ban 

már kifejezetten szorgalmazta a tagállamok ágazati szociális partnerei számára. Az 

Európai Bizottság 1998. május 20.-i 98/500/EK határozata értelmében az ajánlott ágazati 

párbeszédbizottságok váltották fel az ágazat ügyei kapcsán korábban már megalakult 

munkaadókat, munkavállalókat tömörítő európai szintű gazdasági vegyes-bizottságokat. 

Az ominózus EK határozat kifejezetten olyan európai párbeszédbizottságok kialakítását 

szorgalmazta, amelyek már európai szinten szervezettnek voltak tekinthetőek – [98/500 

EK határozat 1. cikkely a) pont]. További nagyon fontos ajánlás volt az EU részéről, 

hogy mindenképpen paritásos (azonos számú delegáltak) alapú bizottságok jöjjenek létre, 

biztosítva ezzel a két oldal kiegyensúlyozott bizottsági pozícióit – [98/500 EK határozat 

3. cikkely]. Az ágazati párbeszéd ilyetén való nyílt közösségi megerősítése egyúttal 

hivatott volt a hazai tagállami ágazati szociális párbeszéd intézményes közpolitikai 

kereteit is megerősíteni – különösen erős motiváló tényező volt ez az ezredforduló 

időszakában már a csatlakozási folyamatban bekerült posztkommunista országok (így 

hazánk) ágazati szereplői számára. 

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért114 (Eurofound) 

elnevezésű nemzetközi civil szervezet egy 2009-es, az európai ágazati párbeszédről szóló 

átfogó tanulmányában a következő empirikus tanulságot emelte ki: rendkívül 

differenciált, hogy az egyes európai szintű párbeszédbizottságok tagjait delegáló nemzeti 

szociális partnerek mennyire képesek a nemzeti, s velük az anyaszervezeteik szervezeti, 

szakpolitikai érdekeiket megjeleníteni. Nemcsak az egyes ágazatok, de azok hazai, 

nemzeti szintű érdekérvényesítési potenciáljuk között is jelentős különbségek 

                                                           
114 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (rövidítve: Eurofound) 
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adódhatnak. Változó közjogi és intézményi struktúrák (homogén vagy heterogén szociális 

partneri szerkezet; egyedi jogszabályi környezet) és eltérő érdekegyeztetési kompetenciák 

(közvetlen részvétel a kollektív szerződések megkötésében; együttdöntési hatáskörök; 

kizárólag lazább konzultációs jogosítványok) befolyásolják az ágazati párbeszéd nemzeti 

működési és strukturális kereteit. Az említett tanulmány az európai ágazati 

párbeszédbizottságokban tanúsított magatartásuk alapján a nemzeti ágazati szociális 

partnerek 3 meghatározó magatartásmodelljét nevesítette:  

1) Proaktív magatartás – a nemzeti szintű ágazati-szervezeti törekvések mentén bátor 

kezdeményező attitűd; 

2) Reagáló magatartás – a nemzeti szociális partnerek jobbára más tagállami ágazati 

partnerszervezetek törekvéseire, kezdeményezéseire csatlakoznak rá; 

3) Passzív magatartás – a kezdeményezőkészség bárminemű jelének és igényének 

hiánya. 

Természetesen a valóságban ez közel sem ennyire statikus, az egyes tagországok nemzeti 

ágazati reprezentánsai a 3 magatartásmodellt keverik, és meghatározott stratégia mentén 

vagy éppen annak hiányában alkalmazzák azokat. Ennek alapján a tanulmány 

megkockáztatja azt a merész kijelentést, hogy bizonyos ágazatok tekintetében az európai 

és/vagy nemzeti szintű ágazati párbeszédről pusztán csak formalitásként beszélhetünk, 

amely nélkülöz bárminemű komoly ágazati befolyást [Eurofound, 2009]. Közpolitikai 

szemszögből alapvető kérdés, hogy az egyes párbeszédbizottságokban – legyenek azok 

európai, tagállami szinten – milyen belső döntéshozatali modellek kerültek kialakításra, 

mennyire hatékonyak (pl. a vétó intézményének alkalmazása) és mennyiben jelentenek 

valós befolyást a politikai döntéshozókra – tagállami parlamentek, kormányzati szervek 

(minisztériumok, főhatóságok, egyéb szakhatóságok); az EU főbb döntéshozó és 

konzultatív intézményei.  

A nemzeti ágazati párbeszédbizottságok – így például hazánkban az Építőipari Ágazati 

Párbeszédbizottság (ÉÁPB) – szempontjából kulcsfontosságú, hogy a benne munkálkodó 

szociális partnerek milyen intézményi és jogszabályi környezetben, körülmények között 

működnek, és mely nemzeti ágazatközi és ágazati munkaügyi kapcsolatok, szabályok és 

szokások határozzák meg az egyes szektoriális szereplők mozgásterét. Közpolitikai 

szemszögből az ágazati szociális partnerek részvételéhez (együttdöntési, konzultációs 

kompetenciák) kötött tárgyalási pozíciók feltérképezése az alapvető empirikus kérdés. 

Annak felderítése, hogy az ágazati szociális partnerek, és egyáltalán az ágazati szint 
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milyen jogosítványokkal rendelkezik a különböző munkaügyi kollektív tárgyalások, 

konzultációk terén. A 2009-es Eurofound tanulmány összefoglaló táblázatban komparatív 

módon értékelte az akkor 27 EU-tagállam kollektív bértárgyalási rendszerét, 3 területi-

funkcionális színteret elkülönítve: ágazatközi (országos - makro); ágazati (funkcionális – 

mezo); vállalati (munkahelyi - mikro) konzultációs szinteket. Az egyes szintekhez 

kapcsolódó bértárgyalások közpolitikai dimenzióját a 1) domináns, a 2) fontos és a 3) 

gyenge tárgyalási pozíciókkal ruházta fel. Így Magyarországnál a domináns tárgyalási 

pozíciót egyértelműen a vállalati (munkahelyi mikroszint) szinthez kötötték, addig az 

országos ágazatközi szinthez (a jelentés, s majd a tanulmány készültekor az Országos 

Érdekegyeztető Tanács – OÉT) és az ágazati (ágazati párbeszédbizottságok) szintek 

esetében jóval gyengébb tárgyalási pozíciókról beszéltek. Itt azért érdemes 

kihangsúlyozni, hogy a magyar érdekegyeztetési és kollektív munkaügyi megállapodás-

rendszer elmúlt közel 25 éves történetét vizsgálva, az országos ágazatközi szint kollektív 

bértárgyalási pozíciói összehasonlíthatatlanul erősebbek voltak az ágazati szintnél, lévén 

ez utóbbi csak az elmúlt évtized folyamán „szerzett meg” feladatköröket az ágazati 

kollektív szerződések (áksz) alkalmazásával.  

A legerősebb országos ágazatközi bértárgyalási, érdekegyeztetési pozíciókat a 2009-es 

Eurofound tanulmány Belgium, Írország valamint a posztkommunista tagállamok közül 

Szlovénia esetében nevesítette. Az ágazati mezoszint kiemelkedő pozíciókkal bír az 

osztrák, a ciprusi, a dán, a német, a görög, az olasz, a holland, a portugál, a spanyol és a 

svéd érdekegyeztetési rendszereknél; valamint a 2004-ben csatlakozott tagállamok 

esetében Szlovákiában. Egyértelműen decentralizált – vagyis a vállalati (munkahelyi 

mikroszint) – bértárgyalási modellhez kötötték a cseh, a Balti-államokban (észt, lett és 

litván), a francia, a máltai, a brit illetve a lengyel és a magyar intézményi-eljárási rendet. 

Kuriózumként került megemlítésre Finnország, ahol a meghatározó bérpolitikai kollektív 

döntési pozíciókat az eredetileg országos, ágazatközi szintről decentralizálták ágazati 

szintre 2008 közepén [Eurofound, 2009]. Habár a tanulmány elsősorban a 

bértárgyalásokat állította fókuszba, és az alapján tipizált és rangsorolt, azonnal 

szembetűnő, hogy mennyire sokszínűek és szerteágazóak a kontinens országaiban a 

gazdasági érdekegyeztetési mechanizmusok, a szociális párbeszéd. Rögtön adódik a 

felvetés, hogy az államberendezkedés jellege (centralizált/decentralizált; unitáris 

/föderális /regionális); a kapcsolódó belső folyamatak gyakorolnak-e, s ha igen milyen 

mértékű befolyást a gazdasági érdekegyeztetés államon belüli struktúráira?  Példának 
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okáért eltérő modellek alakultak ki hasonló berendezkedésű országokban: amíg az 

országos ágazatközi szint a domináns a föderális Belga Királyságban; addig az ágazati 

mezoszint a meghatározó az ugyancsak föderális német és osztrák, illetve a regionális 

spanyol és olasz nemzeti szociális párbeszédfolyamatoknál. Mindamellett kirajzolódik az 

a tendencia, hogy a decentralizált állami struktúrák - különösen ott, ahol a szubnacionális 

területi szint nemcsak a politikai-önkormányzati, hanem egyéb gazdasági (munkaerő-

piaci) értelemben is láthatóan jelen van - ott jó eséllyel koncentrálódnak az ágazati 

mezoszintre a bipartit párbeszédfolyamatok. Nyugat-Európában nem ritka, hogy a 

decentralizált (föderális vagy regionális) berendezkedésű államokban mezoszintű ágazati 

megállapodásokat, kollektív szerződéseket kötnek szubnacionális (tartományi, régiós, 

tagállami) szinten tekintettel az egyes térségek közötti gazdasági fejlettségbeli illetve 

munkaerőpiaci (képzettségi, gyakorlati eltérések) differenciákra. Magyarországon erre 

vonatkozólag történtek szubnacionális területi kísérletek az ágazati mezoszint 

tekintetében, de inkább csak kósza kísérletek maradtak – pl. 1994-ben a borsodi sütőipari 

ágazati partnerek; 2005-ben Csongrád megyében az agráriumhoz kapcsolódóan; Vas 

megyében 2007-ben [Nacsa-Neumann, 2008]. 

  Az összegzésből rögtön kitűnik, hogy a posztkommunista tagállamok túlnyomó 

többségében a hagyományosan kiemelt döntési és konzultációs kompetenciákat már a 

rendszerváltás időszakában a vállalati-munkahelyi szintre telepítették (pl. a Munka 

törvénykönyve Magyarországon 1992-ben). A 2004 után csatlakozott tagállamok 

érdekegyeztetési rendszerét vizsgáló írások, tanulmányok még egy további kontextust 

jeleznek: nem ritka, hogy ugyanazon országban bizonyos ágazatok terén már az ágazati 

mezoszintre tevődött a szociális párbeszéd – benne a munkaügyi paktumok és egyéb 

témák megvitatásával -, miközben más szektorok, iparágaknál még mindig a vállalati-

munkahelyi szint a meghatározó konzultációs, egyeztetési színtér. Ez szintén erősíti a 

teóriát az ágazati párbeszéd esetében az adott ágazat belső viszonyai (szervezeti struktúra; 

belső koordinációs mechanizmusok – dinamika és koordináció) majdnem olyan fontosak, 

mint az irányadó jogszabályi intézményi környezet. Vannak olyan szektorok, ahol közel 

sem egyszerű elkülöníteni az egyes ágazati stakeholderek (munkáltatók, munkavállalók) 

pozícióit, igazán ott ahol speciális tulajdonosi, munkajogi és foglalkoztatási attitűdök a 

meghatározók – elég csak a mezőgazdaságra gondolni, ahol a kisebb önálló szereplők 

(családi gazdák, őstermelők etc.) elhelyezése a munkáltató versus munkavállaló 

koordinátán korántsem egyszerű. Szintén neuralgikus pont, hogy egy vizsgált ágazat 
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milyen érdekszervezeti struktúrával rendelkezik a két meghatározó oldal tekintetében. 

Eltérő modellek alakultak ki ugyanis a gazdasági érdekszervezetek – legyenek azok 

munkáltatók, munkavállalók, szakmai-hivatásrendi kamarák - szervezeti felépítése, 

illetve a velük folytatott intézményes kormányzat-stakeholder érdekegyeztetés, 

konzultáció terén. Az angolszász országokban egy rendkívül plurális és ideológiailag 

sokkal inkább semleges gazdasági stakeholder szektor alakult ki a XX. század második 

felére. Eleve alacsonyabb a szervezettségi dimenzió, nincsenek nagy és egységes 

ernyőszervezetek, ebből következően széttagolt a struktúra. Az angolszász világ másik 

kapcsolódó attitűdje, hogy az állam (kormányzat) ha teheti, igyekszik kimaradni a munka 

világának érdekegyeztetési mechanizmusaiból, alapvetően bipartit (munkaadók vs. 

munkavállalók) alapokon hagyva azt – lásd a brit Margaret Thatcher kormányfői 

időszakának (1979-1990) gyakorlatát! 

A kontinentális Európában a gazdasági érdekszervezeti halmaz háromféleképpen épülhet 

fel. Az első az angolszász modellhez hasonlatosan plurális modell országos ágazatközi és 

ágazati szinten , így a hazánkban a rendszerváltás időszakába kialakult, és azóta 

állandósult munkavállalói, munkaadói extrém pluralizmus,115 egymással konkurens 

konföderációk rendszere. A második típus a németajkú országokra (NSZK, Ausztria) 

jellemző magas szervezettségi fokon működő egységes ernyőszervezetek (konföderációk) 

alá tömörülő intézményrendszer – pl. NSZK-ban a BDI, egységes ipari munkaadói és a 

DGB egységes munkavállalói (szakszervezeti) szövetség; meghatározó ágazati 

stakeholderek.116 A német-osztrák modell esetében az államhatalom feladva a 

kívülállóságot a gazdasági érdekegyeztetés hatékony progresszív szereplőjeként, a 

munkaadók és munkavállalók közötti állandó közvetítő szereplőként jelenik meg – ez az 

ún. tripartit érdekegyeztetési struktúra.117 Ez az állami-kormányzati közvetítés az esetek 

túlnyomó többségében szigorúan szabályozott, intézményesített keretek között történik – 

ezt nevezi a politikatudomány az ún. neokorporatista modellnek. A kontinentális szociális 

                                                           
115 Magyarországon munkavállalói oldalon már több mint két évtizede folyamatosan hangoztatott igény a minél 
inkább koncentrált – lehetőleg egy szuperkonföderáció – keretek között megvalósítandó ágazatközi 
szakszervezeti érdekképviselet megteremtése. Legutóbbi kísérlet a 2013 tavaszán bejelentett MSZOSZ-SZEF-
ASZSZ fúziós törekvés. 
116 BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie; DGB – Deutscher Gesellschaftswerbund 
117 A tripartit érdekegyeztetés tartalmát tekintve két csoportra osztható, egy szűken vett az alapvető munkaügyi 
kérdésekre koncentráló szociális párbeszédre, és egy sokkal szélesebb gazdasági és társadalmi tematikájú 
társadalmi konzultáció, ez utóbbit sok helyen intézményesen is leválasztották az érdekegyeztetésről, 
megteremtve a kizárólag konzultációs jogkörökkel rendelkező ún. gazdasági és szociális tanácsok intézményét. - 
A témáról részletesen lásd Héthy Lajos: Civil párbeszéd vagy „párt-beszéd” – Az érdekegyeztetés ma (Napvilág 
Kiadó, Budapest 2010) és Héthy Lajos-Ónodi Irén: A Gazdasági és Szociális Tanács (2004-2007) 
(Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Budapest, 2008) művét! 
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párbeszéd esetében tételesen meg van határozva, hogy milyen kérdésekben kapnak a 

szociális partnerek együttdöntési jogokat – pl. minimálbér, egyéb alapvető garanciális 

szabályok -, és milyen kérdésekben csak ún. konzultációs lehetőségeket [Bayer, 1999; 

Héthy, 2010]. A kontinentális Európa harmadik, kifejezetten a szakszervezetekre 

vonatkozó modelltípusa a latinajkú dél-európai országokra (Spanyolország, 

Franciaország, Olaszország) jellemző ún. anarchoszindikalista modell. Ennek lényege, 

hogy szervezeti értelemben az angolszászokra jellemző széttagoltság, pluralizmus 

érvényesül a munkavállalói stakeholderek között – egymással rivalizáló konföderációk 

(így 5 szakszervezeti konföderáció Franciaországban), viszont a pragmatista világnézeti 

semlegesség helyett nagyon erős ideológiai (szocialista, kommunista, 

keresztényszocialista) töltettel bírnak a térség munkavállalói szerveződései. A 

korporatista modellhez képest a dél-európai országok gazdasági stakeholdereinek belső és 

külső viszonyait sokkal inkább a konfliktus, mintsem a konszenzus határozza meg – így 

sokkal gyakrabban használt eszköz a sztrájkok és egyéb legális tiltakozási formák, mint a 

Németországban vagy Ausztriában [Bayer, 1999]. 

 Egyre élesebb differenciák mutatkoznak aszerint, hogy az adott gazdasági 

érdekszervezetek a társadalmi és gazdasági munkamegosztás mely szegmensében 

helyezkednek el; milyen érdekeket artikulálnak és mekkora nyomásgyakorló potenciállal 

bírnak. A nyomásgyakorlás most már történelminek is nevezhető tapasztalatai azt 

mutatják, hogy munkavállalói oldalról az állami (és önkormányzati) szektorhoz 

kapcsolódva, nagyobb pressziót lehet kifejteni a munkáltatói, tulajdonosi pozíciókkal 

rendelkező állam, önkormányzatok irányába – ez a folyamat különösen szépen követhető 

a közszolgáltató (közműcégek, közlekedési vállalatok) egységek esetében. Az elmúlt 

néhány évtized szakszervezeti statisztikái egyértelmű csökkenést mutatnak a privát piaci 

szektor tekintetében: az Egyesült Államokban az 1979-es 1/3-os arányról 7%-ra; Nagy-

Britanniában 44%-ról 15%-ra; az OECD tagországok viszonylatában pedig közel 20%-al 

csökkent a vállalati szegmens tekintetében a szakszervezeti tagság aránya.  Addig ez a 

folyamat a közszektor munkavállalói érdekképviseleteinek esetében homlokegyenest 

máshogy alakult: Kanada - 1960. 12%, a 2000-es évtized végén 70%; Egyesült Államok 

– 1960. 11%, a 2000-es évtized végén 36%. Bár Nagy-Britannia esetében az 1979-es 

nagyon magas 82%-os szintről az 1990-es évekre ugyan jelentősen megcsappant a 

közszektor szakszervezeti tagsága, de stabilizálódott olyan 55-56% körül, és 

Németországban is a 60% körüli a szakszervezeti tagok aránya a közszolgák terebélyes 
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táborában. De az egész OECD tagországok tekintetében hasonlóan alakult ez a 

hangsúlyeltolódás a közszektor irányába. [Economist, 2011. január 6.] A másik fontos 

változás a szakszervezeti tagság összetételét érinti: a XX. század közepén még a 

hagyományos „kékgalléros” munkásosztály (blue collar) alkotta a szakszervezetek 

derékhadát, a század második felére azonban jelentős gazdasági és társadalmi változások 

történtek.  Széles „középosztályosodás” a fejlett országokban; a felsőoktatás társadalmi 

expanziója; gazdasági ágazati hangsúlyeltolódás a posztindusztriális korban a tercier 

(szolgáltató) és kvaterner (IT és high-tech) szektorok irányába – ennek köszönhetően 

egyre több diplomás (fehérgalléros – white collar) vált szakszervezeti taggá, és a már 

felvázolt tendencia szerint jó részük a század első feléhez képest jelentősen megduzzadt 

közszektorban jelentek meg munkavállalóként. Mindez akár közvetett módon a 

versenyszektor klasszikus kékgalléros ágazatainak – amilyen az építőipar is – 

befolyásolási és érdekképviseleti lehetőségeik korábbiakhoz képesti meggyengülését 

eredményezhetik – lásd a versenyszektor munkavállalói érdekképviseletei reprezentáció 

gyengülését az OECD országokban! 

 

3. Ágazati kollektív szerződések Európában és Magyarországon 

Az ágazati kollektív szerződés (áksz) egy olyan direkt ágazatpolitikai eszköz, amely 

segítségével az egyes iparágak meghatározó szociális partnerei (munkáltatói és 

munkavállalói szervezetei) más ágazatoktól elkülönülten, akár nagyon hatékonyan 

kezelhetnek belső konfliktusokat. Itt fontos kihangsúlyoznunk, hogy maga a kollektív 

szerződés – mint terminus technikus és érdekegyeztetési „termék” – alapvetően a piaci 

(for-profit), versenyszektor esetében értelmezhető egyértelműen – mint amilyen az 

építőipar is. A közszektor (állami és önkormányzati szféra) esetében sokkal képlékenyebb 

az alkalmazott nemzeti megoldások által meghatározottan. Akkor beszélhetünk a 

lehetséges alkufolyamatok irányába zárt megoldásról, amikor a speciális közszolgálati és 

eljárási szabályok (közszolgálati bértáblák rendszere etc.) nem is teszik lehetővé a 

klasszikus kollektív munkaügyi megállapodásokat, amelyekre a versenyszektor 

érdekegyeztetése épül. Bizonyos európai országokban azonban a gyakorlat csillapíthatja 

ezt a rigorózus hozzáállást, és a szabályozás kisebb-nagyobb teret biztosíthat a kollektív 

alkuk számára is az állami, önkormányzati szektorban. De általánosságban elmondható, 

hogy az állam és önkormányzatok, mint munkáltatók mozgástere összehasonlíthatatlanul 

szélesebb, mint a versenypiaci munkáltatóknak. Szintén az állam, mint munkáltató 
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pozíciói szélesíti több országban – így hazánkban is – a gyakorlat, hogy a megszülető 

kollektív megállapodások nem jogerősek, csak abban az esetben, ha törvényi szintre 

emelik a parlamenti jogalkotás révén [CCRE-CEMR, 2009]. 

Az ágazati kollektív szerződések, különösen a versenyszektorban, az egyik legerősebb 

alkotóelemévé váltak az európai ágazati szociális párbeszédnek, a vállalati-munkahelyi 

kollektív szerződések mellett (vagy akár a helyett) – napjainkra az Európai Unió majd’ 

összes tagállamában élnek ezzel az eszközzel a különböző ágazati szociális partnerek. 

Magyarországon ennek voltak kezdetleges jelei bizonyos ágazatok esetében már a 

rendszerváltást követő években, de igazán csak a 2000-es években kaptak erőre 

egyértelmű kormányzati támogatással a háttérben ezek az ágazati folyamatok. Habár már 

1990-ben a Munka törvénykönyvét előkészítő tárgyalásokon felvetődött opcióként a 

kollektív szerződések szakmai-ágazati szintre való emelése (s vele a majdani üzemi 

tanácsokra delegált munkahelyi szintű megállapodások korlátozása), erre nem került sor 

és az 1992-es eredeti kodifikáció a vállalati-munkahelyi mikroszintet jelölte meg a 

kollektív szerződések intézményi terepeként. Elviekben azonban a lehetőséget adott volt 

tágabb hatályú kollektív szerződések akár egész ágazatra, alágazatra történő 

kiterjesztéshez (pl. az 1991-ben megszülető Sütőipari Keret Kollektív Szerződés, amelyet 

1995-ben miniszteri rendelettel terjesztettek ki a teljes sütőipari ágazatra). De a kezdeti 

nekibuzdulást, ágazati párbeszédfolyamat már a Munka törvénykönyvének elfogadást 

követő évben, 1993-ban erőteljes visszafogás jellemezte és gyakorlatilag csak kivételes 

esetben születtek tágabb hatályú kollektív szerződések, általában olyan vállalatok körét 

lefedve, ahol vállalati szinten is megkötésre kerültek a kollektív szerződések. A 

rendszerváltás utáni magyarországi munkaügyi folyamatokat elemző Tóth András egy 

írásában rámutatott, hogy ezek a nagyon korai ágazati „kvázikollektív” megállapodások 

szolgaian kopírozták a kapcsolódó mikroszintű munkahelyi kollektív szerződések 

fontosabb elemeit, valamint az országos ágazatközi érdekegyeztetésben egyébként 

törvény szerint meghatározott országos minimálbér egyúttal ágazati minimálbérként való 

deklarálásában merült ki. Tóth szerint az ágazati szociális párbeszéd nehézségei a 

munkavállalói és munkáltatói oldalak mezoszint iránti érzéktelenségéből és 

érdektelenségéből fakadtak: előbbiek a szocializmusból megöröklött munkahelyi 

tagozódású fragmentált (szegmentált) struktúrák; utóbbiak esetében pedig kizárólag az 

üzleti lobbiérdekek mentén való stratégiák lehetetlenítették el az ágazati gondolkodást és 

szociális párbeszédet [Tóth, 2000]. Az állampárti idők egykor többmilliós szakszervezeti 
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tagságát a rendszerváltást követően az erőteljes pluralizálódás mellett egy nagyon gyors 

lemorzsolódás jellemezte, amely munkahelyi (mikro) és ágazatközi (makro) szinten is 

érzékeltette hatását. 

Az MTA Közgazdasági Kutatóközpontjának egy 2000-es, a hazai munkaügyi 

kapcsolatok rendszerét vizsgáló tanulmánya már megállapította, hogy a rendszerváltás 

időszakában a szocialista évtizedek munkaügyi viszonyait meghatározó állami 

bérgazdálkodás megszüntetését követően, a munkaügyi tárgyalások és kollektív 

megállapodások egy kvázi-centralizált kettős modellje alakult ki Magyarországon: az 

országos makroszinten történő konzultáció és együttdöntés az általános minimálbér 

(1988/89’ óta) és a versenyszférára vonatkozó keresetnövekedés meghatározásának 

(1992/93’) tekintetében. Alapvetően a jogi szabályozás (Munka törvénykönyve 1992-től) 

együttdöntési kompetenciát biztosított118 az Érdekegyeztető Tanácsban (ÉT – amelynek 

elnevezése 2002-ben kiegészült az Országos jelzővel - OÉT) helyet foglaló országos 

munkaadó és munkavállaló szervezetek számára. A minimálbér egyértelmű törvényi 

kötelezettséget jelentett, és az alá hivatalosan nem mehettek a munkáltatók a bérek 

meghatározásánál, kialkudásánál védve a munkavállalók tömegeit; a keresetnövekedés 

meghatározása pedig egy speciális közpolitikai ajánlást tartalmazott az alsóbb szintű 

ágazati, vállalati bértárgyalások számára [Koltay szerk., 2000]. Korábban már 

hivatkoztunk az európai kollektív munkaügyi megállapodások és érdekegyeztetési 

modellekről szóló 2009-es Eurofound tanulmányra, amely több posztkommunista 

országgal egyetemben, a magyarországihoz a decentralizált (a vállalati-munkahelyi szintű 

egyeztetést helyezve előtérbe) szisztémát párosította. Ebben a kontextusban a most 

hivatkozott kvázi centralizált modell nem mond ellent, mivel a makroszint csak nagyon 

kisszámú és általános kérdésben szabott meg kereteket – minimálbér, ajánlás a 

keresetnövekedéshez -, a kiterjedt megállapodások megkötésére mikroszinten került sor. 

Fontos jogszabályi és közpolitikai adalék, hogy a Munka törvénykönyvében 

meghatározottak szerint az országos érdekegyeztetés keretében hozott döntésektől ágazati 

és/vagy vállalati-munkahelyi vonatkozásban csak a munkavállalók javára lehetett eltérni, 

az országos minimálbér alá hivatalosan nem mehettek a munkaügyi érdekegyeztetés 

során. Ebből a szempontból a tripartit (országos munkavállalói és munkáltatói 

érdekképviseletek; kormányzat) alapokon működtetett makroszintű társadalmi párbeszéd 
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 Törvénymódosítás révén azonban az együttdöntést ajánlási jogra módosították előbb rövid időre az 
ezredforduló időszakában, majd 2012-től, már az OÉT jogutódjaként létrehozott Nemzeti Gazdasági és 
Társadalmi Tanács (NGTT) keretében. 
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és munkaügyi paktumok (ÉT, OÉT) igyekeztek egyfajta politikai szelepként felülről 

biztosítani az általános munkabékét az alsóbb (mezo- és mikro) szintek irányába. Viszont 

kétségkívül a működő szisztéma hátránya volt, hogy nem volt tekintettel az egyes 

ágazatok belső viszonyaira, és az ágazatok közötti jövedelmi, képzettségi és egyéb 

különbségekre. A kvázi centralizált modell alapvetően két irányba alakítható, 

decentralizálható: mindkettő esetében a központi kormányzat kivonul a folyamatból, 

ezzel kiüresíti magát az országos bértárgyalások rendszerét, és ezzel a szociális párbeszéd 

valódi színterévé az ágazati (mezo) és/vagy a vállalati-munkahelyi szektor válik. Ez 

különösen a versenyszektor esetében uniformalizálható; a redisztributív 

(állami/önkormányzati költségvetési) szektor esetében már sokkal inkább meghatározóak 

az egyes nemzeti szabályozások – pl. a központi állam vagy az önkormányzati büdzsé 

részeként kerül meghatározásra adott ágazatok bérfinanszírozása, a munkáltatói jogok 

telepítése.119 Ugyanakkor elképzelhető egy adott gazdasági-, munkaügyi érdekegyeztetési 

rendszer kifejezetten centralizált alapú megerősítése, amely a makroszintű társadalmi 

párbeszéd – ehhez egyértelmű viszonyokra (pl. az országos minimálbér és a megállapított 

keresetnövekedés mértékének kötelező jogszabályban való kihirdetése – így válva valódi 

országos munkaügyi kollektív szerződéssé; az országos folyamatokban résztvevő 

szociális partnerek számára világosan meghatározott reprezentativitási feltételek). A 

kvázi centralizált, de valójában decentralizált magyarországi szisztéma valódi 

központosítását különböző politikai és objektív munkaügyi, jogszabályi feltételek hiánya 

akadályozta: az országos folyamatokban résztvevő szociális partnerek reprezentációs 

problémái; a cseppfolyós jogszabályi és tárgyalási viszonyok fenntartásában érdekelt 

kormányzati politikai érdekek; a túlzottan fragmentált ágazatközi (legalább féltucat 

országos munkáltató- és munkavállalói konföderáció) és ágazati (nem ritkán 

ágazatonként féltucat-tucat stakeholder jelenléte) érdekképviseleti viszonyok. A 

szakirodalom a belga modellt tekinti a centralizált posztmodern szociális párbeszéd 

prototípusának, amelynek kialakítása nagyban volt köszönhető az 1990-es évek többszöri 

sikertelen tripartit munkaügyi tárgyalási kísérleteinek, amelyre a kormányzat nagyon 

erőteljes közpolitikai válaszmegoldást adott: a minden évre előre meghatározott 

minimális és maximális bérnövekedési ráta között kell a megegyezést keresni a szociális 

partnerek között, megállapodás híján pedig a kormány saját hatáskörében dönt. Ez egy 
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 Jó példa a közoktatás köre, amely az európai államok többségében az önkormányzati szektorhoz telepített, 
más országokban viszont a központi állam és költségvetés része. Magyarországon 1990-2013 között az 
önkormányzati büdzsék, azt követően az állam részévé vált a szektor. 
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nagyon direkt, az ágazati, terület-térségi differenciákat figyelmen kívül hagyó szemlélet, 

amely akár az államszocialista kísérletek rosszízű állami bérszabályozási gyakorlatára is 

emlékeztethet, bár kétségtelen, hogy kiélezett gazdasági válságszituációban eredményes 

lehet a munkaügyi feszültségek pacifikálásában, a munkabéke megteremtésében. 

Speciális esetben egyfajta átfogó nemzeti szintű társadalmi-politikai megállapodás 

keretében rendezhetik az átfogó munkaügyi feszültségeket, olyan konszenzusos ún. 

nemzeti csúcsok keretében, amelyek a megállapodás tartalmi elemein túl a résztvevők 

minél szélesebb bevonásán keresztül egyfajta össztársadalmi legitimitást igyekeznek 

teremteni az egyezség felé. Klasszikus prototípusa volt az 1977-es Moncloa-paktum, 

amely a posztfrankói demokratikus Spanyolország társadalmi keretét igyekezett 

biztosítani: a parlamenti (kormány- és ellenzéki) pártok, illetve az országos munkáltatói 

és munkavállaló konföderációk bevonásával az államadósság növekedése, a kormányzati 

gazdaságélénkítő kísérletek kudarca valamint az inflációs nyomással szemben a 

munkabérek általános mérsékléséről állapodtak így igyekezve csillapítani az akkori 

gazdasági krízist. A spanyolországihoz hasonlóan sikeres átfogó gazdasági megállapodás 

volt az 1987-es ír „kiegyezés”, amely keretében hároméves bérmegállapodást kötöttek, 

maximalizálva a bérnövekedés lehetséges ütemét és mértékét; mellette adócsökkentés (az 

SZJA és társasági adók terén) és oktatásfejlesztés jelentette a megállapodás gerincét 

[Bozóky-Gyene-Kőrösi, 2008]. Az ilyen típusú holisztikus megállapodások sikeres 

adaptálásához nagyon fontos politikai előfeltétel a nyugodt és kiegyensúlyozott 

társadalmi, politikai-közpolitikai konszenzus – az alapvetésekben való egyetértés (pl. a 

bérkiáramlás „visszafogása”), ezért egy konfliktusorientált politikai és társadalmi 

közegben sokkal kisebb az esélye az ilyen kiegyezéseknek. Többek között ezért bukott el 

a rendszerváltás után Magyarországon az 1995-ben a kormányzati megszorítások 

(Bokros-csomag) számára kormányzati oldalról nyugodt társadalmi hátteret biztosítani 

gondolt Társadalmi és Gazdasági Megállapodás [Ladó-Tóth, 1996], vagy a 2008 őszén 

kirobbant pénzügyi s gazdasági világválság hatására összehívott Nemzeti Csúcs 

kísérletei.  

Fontos kihangsúlyozni, hogy a makroszintű megállapodások (függetlenül attól, hogy az 

országos, az ágazati vagy a vállalati-munkahelyi keretek tekinthetőek a domináns 

érdekegyeztetési szintnek) önmagukban nem magyarázzák a gazdasági érdekegyeztetés 

minőségét; ahhoz, hogy teljes képet kapjunk, szükséges az ágazati, valamint vállalati-

munkahelyi kollektív megállapodások, szerződések kvantitatív (mennyiségi) és kvalitatív 
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(minőségi) képét ismerni. Jellemző disszonancia, hogy számos európai – különösen igaz 

ez a posztkommunista térségre – országban a sokszor erős közjogi kötőerővel bíró 

makroszintű megállapodások mellett vagy annak ellenére, ágazati- és vállalati-

munkahelyi szinten nagyon alacsony a valódi kollektív szerződések száma. A kollektív 

szerződések létrejöttét vagy annak elmaradását számos okokkal magyarázzák a 

munkaügyi szakértők. Ezek közül nagyon fontos, hogy az irányadó munkajogi 

szabályozás mennyire ad lehetőséget a jogszabályban meghatározottaktól való eltérésre 

(pl. az ajánlott keresetnövekedés kérdésében) munkavállalói illetve munkáltatói oldalról. 

A szabályozás lehetőséget adhat akár az egyik (csak a munkavállalók), akár mindkét fél 

(munkavállalók, munkáltatók) számára. Ebből azt is gondolhatnánk, hogy a nagyon 

flexibilis szabályozási közeg éppen a kiegyensúlyozottság ellen hat, de a működő európai 

példák azt mutatják, hogy ahol adottak a feltételek – magas munkabérek; kiszámítható 

partneri viszonyok makro és ágazati szinten; magas szintű szervezettség munkavállalói és 

munkáltatói oldalon egyaránt; kollektív szerződések széles elterjedése. Jó példa erre a 

dán szociális párbeszédmodell, ahol már több mint egy évszázados múltra tekint vissza a 

folyamat. A jogszabályi, s ennél fogva a makroszintű egyeztetés nagyon kevés 

konkrétumot tartalmaz, gyakorlatilag rábízva ezzel a munka világát az alsóbb szintű 

decentralizált megoldásokra, különösen az ágazati (sőt az ágazaton belüli konkrét 

foglalkozásokhoz kötött) kollektív megállapodásokra: európai uniós összehasonlításban a 

dán parlament és központi kormányzat rendelkezik talán a legkevesebb szabályozási 

kompetenciával, helyette a kétoldalú ágazati (foglalkozási) kollektív szerződések 

szabályozzák a szociális párbeszédet. A EFBWW120 2009-es, kifejezetten a dán építőipar 

belső viszonyairól szóló jelentése nevesíti, hogy több mint 30 önálló kollektív szerződés 

funkcionál az építőiparon belül az érintett szakszervezetek és munkáltatói szerveződések 

között. Az ágazati sokszínűséget jelzi, hogy csak a munkabér tekintetében különböző 

összegek kerültek kialkudásra többek között az ácsok, a kőművesek, a festők, a 

villanyszerelők vagy a vízvezeték-szerelők között. A rugalmas szabályozási környezet (a 

bilateriális kollektív megállapodások dominanciája) fenntartása érdekében nagyon fontos 

az iparági szerződéses (kollektív megállapodások; üzleti megbízási és munkaügyi 

szerződések) transzparens viszonyainak biztosítása, amit különböző szabályozási-

technikai eszközökkel – pl. az adott iparágban foglalkoztatottak teljes vagy majdnem 

teljes egészét lefedő regisztrációs rendszerek – lehet elősegíteni [EFBWW, 2009].  

                                                           
120

 EFBWW – European Federation of Building and Woodworkers (az építőipar meghatározó európai 
munkavállalói érdekszervezete, és mint az európai építőipari ágazati párbeszédbizottság állandó szereplője) 
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Az ágazati kollektív szerződések kapcsán egyre több európai ország kormányzati-

közpolitikai gyakorlatába épült be az adott megállapodás, mint bilateriális (munkáltató, 

munkavállaló) döntés valamilyen közjogi kiterjesztése. Ennek konkrét tagállami 

formáiról, eljárási módozatairól szintén az Eurofound késztett egy alapos elemzést 2011-

ben. Ebben a szervezet összeállította az EU akkor 27 tagállamában a különböző kollektív 

ágazatközi (makro) és ágazati (mezo) kollektív szerződések közjogi kiterjesztésének 

gyakorlatát. Hat tagállam esetében az Eurofound azt állapította meg, hogy a gazdasági 

kollektív szerződések kiterjesztését nem alkalmazza az adott állam közjogi gyakorlata – 

ezek a következők voltak: Ciprus, Dánia, Olaszország, Málta, Svédország és az Egyesült 

Királyság. A nagyon erős munkavállalói jogosítványokkal és erős érdekegyeztetési 

tradíciókkal rendelkező két skandináv állam első ránézésre meglepő, hogy ebben a 

csoportban szerepel; de könnyű belátni, hogy a magas reprezentativitás és a jól bejáratott 

érdekegyeztetési gyakorlat önmagában (törvény vagy rendelet nélkül) is biztosítani képes 

a hatékony makro- és mezoszintű szociális párbeszédet. A többi tagállam esetében 

azonban gyakorlattá vált, hogy a különböző szintű kollektív szerződések valamilyen 

közjogi-politikai kiterjesztést kapnak, amelynek konkrét formája viszonylag szűk körű 

lehet: törvényi erejű (akár a Munka törvénykönyvébe való bekerülés); kormány- vagy 

miniszteri szintű döntés (rendelet/dekrétum; határozat – mint például Magyarországon). 

De léteznek egyéb speciális megoldások a kiterjesztésre, így Finnországban egy külön 

szakmai bizottság hozza meg a kiterjesztési döntést, amellyel szemben munkaügyi 

bírósághoz lehet fordulni jogorvoslatért. Ahol viszont már komoly gyakorlati differenciák 

adódnak a kiterjesztési mechanizmusok tekintetében, az a 1) közjogi kiterjesztést 

kezdeményezők körének a meghatározása; 2) a kiterjesztést megalapozó minimum 

követelmények (reprezentativitási küszöb, ami felett kiterjeszthető egy kollektív 

bilateriális megállapodás); és a 3) a kiterjesztés gyakorisága. Nagyon fontos – az 

érdekegyeztetés és a megkötött kollektív szerződések miatt – vizsgálódási szempont a 

reprezentativitás kérdése: egyes tagállamokban a helyi mikro-megállapodások akár az 

ágazati munkahelyek 80-90%-át is lefedhetik – Franciaországban vagy Finnországban 

90% körül alakult ez az arány a 2000-es évek második felében. Németországban 

olyannyira általános gyakorlattá vált a kiterjesztés, hogy a szövetségi munkaügyi és 

szociális minisztériumban121 nyilvántartott 64.300 kollektív megállapodás, 640 db került 

valamilyen kontextusban kiterjesztésre. A francia gyakorlat sokszínűségét jelzi, hogy a 
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kiterjesztések nemcsak teljes ágazatok esetében, de adott ágazatok valamilyen 

szubnacionális – általában a francia régiók – területi entitás szintjén is alkalmazásra 

kerültek [Eurofound, 2011].  

Példának okáért Magyarországon nagyon hosszú ideig a makroszintű ágazatközi 

konzultációs intézmény (Országos Érdekegyeztető Tanács) együttdöntéséhez kötötték a 

minimálbért, amit minden évben törvényalkotás útján erősítettek meg, „terjesztettek ki.” 

A mezoszintű ágazati kollektív szerződések kiterjesztésére az 1990-es években több 

kísérlet is történt: miniszteri döntés révén a sütőipar, a villamosenergia-gyártás és a 

biztonságvédelmi szektorban megkötött ágazati jellegű szerződések, amikor a 2005-ös 

ÉÁPB keretében megalkotott ágazati kollektív szerződést (ÉÁKSZ) 2006 elején a 

szociális- és munkaügyi miniszter határozatban terjesztett ki – a kiterjesztés szövegét lásd 

a foglalkoztatás és munkaügyi miniszter 510-7/2006. sz. határozatban! 

Visszatérve a hazai ágazati párbeszédfolyamatokhoz, a már többször hivatkozott 1998-as 

EK határozat hatása nálunk is pozitívan érvényesült az ezredfordulót követően. A 

közösségi ajánlás mellett a hazai ágazati stakeholder kezdeményezések is pozitívan 

viszonyultak a mezoszintű szociális párbeszéd megerősítésének lehetőségéhez. Az 

ezredforduló táján kezdték megszervezni magukat a különböző nemzetgazdasági 

ágazatok szociális partnerei és kezdtek ágazati párbeszédbizottságokba tömörülni. 

Egyrészt önszerveződéses alapon létrejött sok ágazati párbeszédbizottság, de felülről az 

Országos Érdekegyeztető Tanács (ágazatközi makroszint) a 2004. szeptember 22.-i 

határozatában igyekezett saját maga is megfogalmazni az ápb-k működési rendjének 

általános szabályait. A konkrét törvényi erejű jogszabály megszületése azonban váratott 

magára egészen 2009.-ig – a 2006 végén elfogadott törvényjavaslatot az 

Alkotmánybíróság előzetes normakontroll keretében semmisítette meg. Napjainkra közel 

3 tucat ágazati párbeszédbizottság működik Magyarországon, erősítve a mezoszintű 

szociális párbeszédet. 

Magyarországon 2004-2006-ban a munkaügyért akkoriban felelős Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium (SZMM) nagyszabású tanulmánysorozatot rendelt meg 

különböző szakmai szereplőktől, ennek során mintegy 20 ágazat 304 kollektív szerződést 

elemezte három kutatócsoport. Ezek megoszlása az egy- illetve többmunkáltatós 

vonatkozásban a következőképpen alakult: 272 kollektív szerződést vizsgáltak egy 

munkáltatós; 32 kollektív szerződést pedig többmunkáltatós kontextusban – a tanulmány 

témája szempontjából ez utóbbiak érdemelnek kiemelt figyelmet. Kifejezetten az 
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építőipar kapcsán 11 kollektív szerződés került megvizsgálásra, ebből 10 db volt 

egymunkáltatós dimenzióban és mindösszesen 1 db többmunkáltatós vonatkozásban. A 

legtöbb többmunkáltatós kollektív szerződést egyébként a könnyűipar (4 db), az 

élelmiszeripar (3 db) és a villamosgép- és járműgyártás (3 db) vizsgáltak a szakértői 

csoportok. A kutatássorozatot összefoglaló tanulmány csak megerősítette a decentralizált 

kollektív munkaügyi alkuk, paktumok hazai dominanciáját – a kollektív szerződések 

számának és az általuk érintett ágazati lefedettség relatív (3-4%-os) csökkenése pedig 

mindenképpen negatív tendenciát jelzett még jóval a pénzügyi és gazdasági világválság 

2008-as őszi kitörése előtt. A kutatássorozat komparatív módon rendezte össze külön az 

egymunkáltatós és külön a többmunkáltatós kollektív szerződések számát a 2003-as 

TEÁOR ágazati, alágazati besorolás szerint – a munka érintette a versenyszektor 

klasszikus ágazatait, valamint a különböző gazdasági jellegű és humán 

közszolgáltatásokat (oktatás, egészségügy- és szociális ellátás, posta, távközlés etc.). A 

kutatócsoportok látványos, azonnal szembetűnő differenciákat tapasztaltak. Bizonyos 

iparágak esetében mind az egy-, a többmunkáltatós illetve az ágazati érdekképviseletek 

számára elvileg adott ágazati megállapodások tekintetében kiugró arányban születtek 

kollektív megállapodások: kohászat, vegyipar, élelmiszeripar. A több munkáltatót érintő 

kollektív szerződések továbbra jobbára az ugyanabba az érdekkörbe tartozó 

vállalatcsoportoknál a vállalati decentralizációs átszervezések (holdingosítás folyamata) 

térnyerésének. A tanulmány megállapította azt is, habár a nyugat-európaihoz képest 

érzékelhetően gyengébb volt az ágazati szintű szociális párbeszéd, de a 2003-2006 

közötti időszakban már egy folyamatos erősödést tapasztalhattunk e téren, köszönhetően 

a 2002 után létrejött ágazati párbeszédbizottságok tevékenységének. Szintén fontos 

kutatói meglátás volt továbbá, hogy a mezoszintű megállapodások a széttagolt, sok 

munkáltatói szereplőt tömörítő ágazatok esetében terjedtek szét a korábbi időszakhoz 

képest – így a mezőgazdaságban, a vendéglátásban vagy a tanulmány szempontjából 

meghatározó építőipar területén.  Ez a tendencia nem meglepő annak fényében, hogy 

azon széttagolt struktúrájú ágazatok esetében, ahol a sok gazdasági egység és általában a 

néhány főt foglalkoztató kis- és középvállalkozások a jellemzők, ott szignifikáns módon 

jóval kevesebb üzemi tanács és mikroszintű vállalati-munkahelyi kollektív szerződés jött 

létre. Az ezen ágazatokban érintett munkavállalók számára erősebb garanciákat 

jelenthetnek a mezoszintű megállapodások [Fodor T.–Nacsa–Neumann, Budapest, 2008]. 

Ágazati érdekvédők már az ezredforduló időszakában nyíltan kimondták, hogy jól 

funkcionáló kiérlelt kollektív ágazati szerződések mellett mikroszinten elegendők 
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lehetnek többé-kevésbé korrekt munkaszerződések, nem kell feltétlenül ragaszkodni 

vállalati-munkahelyi kollektív szerződés megkötéséhez [Munkaadók Lapja, 2003. 

november].  

Az ágazati megállapodások preferálását erősíti továbbá az a tény, hogy lehetőség adódik 

speciális, kifejezetten az adott szektorra, iparágra jellemző problémák kezelésére – ez a 

szubszidiaritás sajátos érdekegyeztetési megközelítéseként is értelmezhetjük: „a 

problémát azon a szinten kezeljük, ahol a legnagyobb lehetőség van a kezelésre”. Számos 

ilyen ágazati specifikumot találhatunk, amelyek az ágazati mezoszinten kezelhetők 

leghatékonyabban: a kereskedelem- és vendéglátóiparban a leltározás és standolás 

kérdése; bizonyos közszolgáltatásoknál az elégséges szolgáltatás mértéke;122 

pedagógusoknál a szakirodalom vásárlásához nyújtható munkáltatói hozzájárulás. 

Természetesen az építőiparnak is megvannak a maga speciális ügyei, amelyekről ágazati 

szinten érdemes leginkább beszélni – ilyen a láncszerű körbetartozás, ami mondhatni 

már-már nemzetközi ágazati specifikum; a fokozott munkaegészségügyi veszélyek; az 

idénymunka és nagyszámú szektoriális feketén foglalkoztatott. A mezoszintű ágazati 

szociális párbeszéd a 2000-es évek második felére meglóduló dinamizmusát jelzi, hogy 

2006-ban már 17 ágazati kollektív szerződés volt hatályban a mezőgazdaságtól, az 

élelmiszer- és könnyűipartól kezdve gyakorlatilag a teljes nehézipar, vegyipar bizonyos 

szolgáltatási ágakig (fuvarozás, magánbiztonság). A 2006-os évben 3 ágazati kollektív 

szerződés kiterjesztése is megtörtént miniszteri döntések (határozatok) révén a teljes 

nemzetgazdasági ágazatra – ezek a sütő-, a villamos-energia, valamint a tanulmány 

szempontjából fontos építőiparhoz kapcsolódtak [Nacsa-Neumann, 2008]. 

 

4. Ágazati párbeszéd az építőiparban 

Az Európai Unió statisztikai hivatala az EUROSTAT az európai építőipar pozíciói 

kapcsán egy 2010-es jelentésben összegezte még a pénzügyi és gazdasági világválság 

kirobbanása előtti utolsó év, 2007. ágazati mutatóit. A legfontosabb két statisztikai adat 

közül az egyik az építőipar által érintett 14,8 milliós munkaerő volt, amely a pénzügyi 

szektort leszámítva a teljes üzleti for-profit foglalkoztatott állományának 11,5%-át fedte 

le; a másik pedig az 562 000 milliárd euro, mint hozzáadott érték a pénzügyi szektor 

nélkül számított teljes üzleti szféra 9,3%-a [EUROSTAT, 2010]. Ezek a mérőszámok 
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 Bár az elégséges szolgáltatás mértékét előszeretettel szabályozzák törvényi szintű jogszabályokban (munka 
törvénykönyve; ágazati törvények). 
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jelzik a válság előtti időszakra vetítve az építőipar kiemelkedő kontinentális pozícióit; 

egyes országoknál pedig még hangsúlyosabb volt az ágazat nemzetgazdasági 

dominanciája – így Spanyolország, Lengyelország vagy akár Ciprus esetében. A 

spanyolok esetében az építőipar roppant megrendelései jelentősen hozzájárultak a 

gazdasági válság kulminálódásához, miután nagyon sok megrendelés „ragadt bent” 

körbetartozás és fizetésképtelenség okán – de az ágazat válságának mementót állító 

„szellemvárosok” szerte Európában megtalálhatóak.123 Az Európai Unióban a válság 

kirobbanását követő félév (2008. negyedik negyedév; 2009. első negyedév) folyamán 

csak az építőipar kibocsátásának tekintetében 14,2%-os visszaesést regisztráltak. A 2011-

es év európai ágazati pozícióit Domenico Campongrande a FICE szociális igazgatója egy 

budapesti szimpóziumon elmondott előadásában érzékeltette 2013. februárban: 14, 6 

millió munkavállaló és 1208 milliárd euro; 3,1 millió db vállalkozás, amelynek a 

túlnyomórésze kis- és középvállalkozás [Campongrande, 2013]. A 2007-es adatokat 

tartalmazó 2010-es EUROSTAT tanulmány, illetve a Campongrande prezentáció remekül 

jelzik a gazdasági világválság hatását az európai építőiparra, nagyjából azonos ágazati 

foglalkoztatotti szint mellett közel ötszörös volumenű beruházási visszaesés következett 

be. Hasonlóan lehangoló kilátásokat adott a 19 európai államot (15 nyugat-európai és a 

V4124 országai) érintő szakmai-tudományos network, a konferenciákkal, rövid és 

középtávú előrejelzésekkel, valamint konkrét ágazati-befektetői tanácsadással foglalkozó 

EUROCONSTRUCT legutóbbi két féléves kongresszusai (2012. december München; 

2013. június Koppenhága), amelyek további csökkenést, s ezzel a már fél évtizede 

elkezdődött lejtmenet folytatódását prognosztizálták. Az építőipar 3 nagy szegmense 

(mélyépítés; lakásingatlanok; nem lakáscélú kereskedelmi, állami és önkormányzati 

ingatlanok) tekintetében a különböző mutatók a leglátványosabb visszaesést a mélyépítési 

szegmens esetében regisztrálták, ott ahol éppen az állami megrendelések aránya a 

meghatározó. Könnyű belátni, hogy a kontinensen lassan negyedik éve tomboló 

adósságválság hatására hozott állami-költségvetési megszorítások egyik elsődleges 

áldozatává a drága és költséges állami beruházások, fejlesztések váltak, amelyek 

közvetlenül visszafogták, visszafogják az építőipar tervező és kivitelező tevékenységét 

[EUROCONSTRUCT – Press Release, 2012, 2013]. 

                                                           
123

 Például Magyarországon Budapest határában az M1 autópálya mellett 140 hektáros területen felhúzott, de 
átadásra már nem került Tópark projekt. A beruházás afféle modern „szellemvárosként” szimbolizálja a 
magyarországi építőipar 2008 óta tartó válságát. 
124

 A Visegrádi négyek: Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország 
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Campongrande Budapesten elmondott alaptézise volt, hogy a jól működő építőipar 

humán bázisát nagymértékben meghatározza, befolyásolja az erős ágazati szociális 

partneri struktúra, amelynek a feladata megfelelően ellensúlyozni az építőipar speciális 

jellegéből fakadó hátrányokat, nehézségeket, úgymint a széttöredezett ágazati struktúra 

(nagyszámú KKV); komplex termelési- és munkafolyamatok; az egyedi foglalkoztatási és 

munkafeltételekből fakadó nehézségek (munkavédelem, feketefoglalkoztatás etc.); a 

szakképzett munkaerő hiányából fakadó anomáliák. Az építőipar egyik meghatározó 

európai érdekszervezetének, a munkáltatókat tömörítő European Federation of Building 

and Woodworkers (EFBWW) „Wages in Construction” című tanulmánya kitér arra, hogy 

az ágazat szereplőit érintő kollektív munkaügyi megállapodások születhetnek nemzeti 

ágazatközi; ágazati mezo-; illetve természetesen iparág helyi munkahelyi-vállalati 

szinteke - ezek a megállapodások kiegészítik egymást.  A sokszínűség a dialógus területi-

funkcionális dimenzió mellett megmutatkozik a partnerek (munkaadók, munkavállalók) 

tárgyalási mandátumaitól, jogi-intézményi felhatalmazásaitól. Az EFBW tanulmány 9 

országban vizsgálta kifejezetten az építőiparhoz kapcsolódó ágazati bérmegállapodások, 

béralkuk rendszerét – a tanulmány igyekezett figyelembe venni a kontinens sokszínű 

történeti állami-államberendezkedési tradícióit, eltérő érdekképviseleti- és 

érdekegyeztetési gyakorlatát. Így kerültek be a vizsgálatba olyan föderális 

berendezkedésű országok, mint Németország és Belgium; a klasszikus regionális 

államként funkcionáló Spanyolország; az 1990-es évek óta jelentős decentralizáción 

átesett, és ezzel a regionalizáció útjára lépett Franciaország és Nagy-Britannia; vagy a 

centrális, központosított állami- és politikai hagyományokkal rendelkező közép-európai 

posztkommunista országok, mint hazánk vagy Lengyelország [EFBWW, 2009]. 

Hasonlóan fejlett gazdasági és munkaerőpiaci körülmények között a speciális nemzeti 

karakterek teszik egyedivé az egyes országok ágazati-építőipari – amíg a skandináv 

országokban a szakszervezetek az ágazati munkavállalók akár a 80-90%-át is elérik addig 

Nagy-Britanniában ez a számarány sokkal alacsonyabb köszönhetően a nagyszámú 

önfoglalkoztatott, kisvállalkozóként működő munkásnak. A posztkommunista országok 

közül a szintén alacsony érdekszervezetei reprezentativitással rendelkező 

Lengyelországban a régi EU-tagállamokból hazatérő nagyszámú képzett építőipari 

dolgozó újbóli megjelenése a hazai munkaerőpiacon éppen hogy felhajtotta az ágazati 

munkabéreket.  
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Magyarországon az első építőipari ágazati kollektív szerződés megkötésére 2005. 

november 16.-án került sor, és az eredeti aláírók névsorát tekintve rögtön láthatunk egy 

érdekességet. Amíg munkavállalói oldalról klasszikusan két ágazati szakszervezet volt az 

aláíró – ÉFÉDOSZSZ; ÉTSZOSZ125 -, addig a munkáltatói oldalt az ágazati reprezentáns 

Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) mellett két országos ágazatközi, az 

OÉT munkáltatói oldalán mindvégig jelen lévő és tevékenykedő, Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), valamint az Ipartestületek Országos 

Szövetsége (IPOSZ) is szerepelt. Ez még inkább kiemelte az akkortájt megjelenő ágazati 

kollektív szerződések közül az építőipari jelentőségét és specialitását. A 

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter az 510-7/2006. határozatával az ágazati 

kollektív szerződést a teljes építőiparra kiterjesztette 2006 tavaszán. Az eljáráshoz fontos 

adalék, hogy néhány pont kivételével a teljes szerződés bekerült a miniszteri 

kiterjesztésbe, valamint az országos ágazatközi érdekegyeztetés (Országos 

Érdekegyeztető Tanács Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága) is áldását adta az 

eredeti megállapodásra. Az eredeti ágazati kollektív szerződés igyekezett rendelkezni az 

akkor legfontosabbnak gondolt ágazati munkaügyi elemekről – így a munkaidő éves 

keretének meghatározásáról; a rendkívüli munkavégzés mértékéről; a munkaerő-

kölcsönzés rendjéről; a szabadság kiadásáról vagy a munkáltatói kirendelésről. Az elmúlt 

8 esztendőben több alkalommal is sor került az építőipari ágazati kollektív szerződés 

konszenzusos alapon történő módosítására, így legutóbb 2013. februárban. A 

módosításokhoz fontos adalék, hogy a 2005-ös aláírók közül a módosítások – így a 2013-

as – már csak a valóban az ágazati stakeholderek (ÉVOSZ és ÉFÉDOSZSZ) „ügye 

maradt”. Az érdekegyeztetéssel és szociális párbeszéddel foglalkozó hazai szakértők 

egyetértenek abban, hogy az építőipari ágazati megállapodás igazi eredménye és újítása 

egy olyan tételes ágazati tarifatáblázat volt, amely az akkor érvényes minimálbérnél 

(amihez még az OÉT együttdöntése volt szükséges) magasabb szinten lett meghatározva. 

Az önálló ágazati tarifatáblázat több más ágazati kollektív szerződés számára 

mintaértékűnek bizonyult a későbbiekben, javítva ezzel az ágazati szociális párbeszédek 

és kompromisszumos folyamatok esélyét [Nacsa-Neumann, 2008]. 
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 Építő-, Fa és Építőaanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ); Építőipari és 
Társult Szakszervezetek Országos Szövetsége (ÉTSZOSZ) 
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5. Egységes gazdasági tér és piacvédelem 

Az európai szintű építőipari társadalmi párbeszéd jó néhány más ágazathoz képest 

viszonylag könnyen értelmezhető. Két meghatározó összeurópai ágazati konföderáció 

működik Európában: a munkaadói oldalt magában foglaló European Construction 

Industry Federation (FIEC), illetve a munkavállalói oldal egyes nemzeti szereplőit 

tömörítő European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW). Előbbit már 

1905-ben létrehozták és mintegy 30 ország ágazati munkaadói csoportosulásait 

reprezentálja. Az EFBWW 1958-as indításkori 9 tagszervezete 1992-re már 50-re 

duzzadt. Nagyon sokáig csak a különböző adatok és tapasztalatok disszeminációja volt az 

EFBWW célja, de az integrációval paralel egyre sokszínűbbé és kiterjedtebbé vált ez a 

tevékenység. Az európai építőipari ágazati társadalmi párbeszéd kezdetét formálisan 

1992-re teszik, aminek további lendületet adott a nemzeti ágazati párbeszédbizottságok 

megalakítását kifejezetten ajánló 1998-as határozat – (98/500/EK határozat). A FIEC és 

az EFBWW szoros együttműködésben határozza meg az építőipari ágazati párbeszédet az 

1990-es évek eleje óta az Európai Unió szintjén. A folyamatra nagy hatással volt az 

1990’-es évtized első felének ágazati ügyei valamint az EU kapcsolódó jogalkotása. 

Különböző belső munkacsoportok keretében igyekeztek megvitatni olyan fontos ágazati 

napirendi kérdéseket (issue), mint a szakképzés, az egészség és munkahelyi biztonság 

vagy a munkaerő szabad áramlásának hatása az építőipari munkások, dolgozók 

helyzetére. A Maastrichti Szerződés által létrehozott Európai Unió, benne hangsúlyosan 

az ún. négy szabadság elvével (a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad 

áramlása) jelentősen dinamizálta az egyik legtöbb munkavállalót és gazdálkodó egységet 

prezentáló európai építőipart. A „határok nélküliség” valamint az Európai Unió elmúlt 

két évtizedben lezajlott nagyarányú területi bővítése126 új piacokat, s vele óriási 

lehetőségeket teremtett a szektor meghatározó (elsősorban a multinacionális és nemzeti 

építőipari nagyvállalatok) szereplői számára. Különösen a 2004-től csatlakozó egykori 

posztkommunista országok jelentettek óriási felszabaduló piacokat a fejlettebb „régi” EU 

tagállamok (EU15) nagyvállalatai számára – lásd a német vagy akár a spanyol építőipari 

cégek térnyerését keleten. Természetesen ez az expanzió a másik oldalról elindított egy 

védekező piacvédő mechanizmust nemcsak az érintett új tagállamok építőipari vállalati 

köreinek (iparági „összezárás”; konzorciumokba való tömörülés), de a saját nemzeti 

                                                           
126 Az 1995-ös (3 új tagállam), a 2004-es (10 új tagállam), a 2007-es (Románia és Bulgária), valamint a 
rendkívül friss 2013 nyári horvát csatlakozás a maastrichti 12 országról 28 tagállamra duzzasztotta fel az Európai 
Uniót. 
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vállalkozásaikat – azon belül különösen a KKV szegmens – védelmezni szándékozó 

nemzeti parlamenti és kormányzati jogalkotás oldaláról is. Ennek a törekvésnek 

kiemelkedő eszköze az állami és önkormányzati építőipari beruházásokat szabályozó 

nemzeti közbeszerzési rendszerek látens vagy esetenként nyílt protekcionista alapú 

alakítása, módosítása – pl. az ajánlattevő gazdasági szereplők számára a kiíró tagállam 

nyelvén történő pályázati kötelezettség előírása. A tagállamok saját közbeszerzési 

szabályozásai esetenként akár szembe is mehetnek az elvileg irányadó közösségi 

közbeszerzési irányelveknek, s vele „a szolgáltatások szabad mozgásának” Maastrichtban 

lefektetett alapelvével. A nemzeti közbeszerzési rezsimek protekcionista megközelítése 

mellett lehetőség van a közpolitika eszközeivel fogyasztóvédelmi, fenntarthatósági (lásd 

zöld közbeszerzések!), minőségbiztosítási valamint versenyszabályozási alapokon 

piacvédelmet megvalósítani a saját nemzeti vállalatok érdekében. A 2008 őszén kirobbant 

pénzügyi és gazdasági világválság direkt és egyben nagyon erőteljes protekcionista 

kormányzati válaszokat eredményezett Észak-Amerikában és az Európai Unióban. Ezek a 

lépések sokszor egy az egyben szembe mentek az EU által szorgalmazott szabadpiaci 

mentalitással, több nagyon éles Brüsszel versus tagállam konfliktust eredményezve. 

Ugyanakkor fontos jelezni, hogy a nemzeti piacok és saját vállalatok gazdasági 

védelmének érdekében szép számban tudunk nemzetközi (államközi; Brüsszel vs. 

tagállam) konfliktusokat idézni már az 1980-as évek óta. Az 1979-es második 

olajválságot követően az Egyesült Államok autóiparát az olcsó és energiatakarékos 

gépkocsi-importtól „megvédeni hivatott” piacvédő törvény, amely eredményeként japán, 

holland és német autógyártók is amerikai leányvállalatokat hoztak létre a protekcionista 

jogalkotás révén kieső exportbevétel enyhítésére, ellensúlyozására. Európában pedig 

számos ilyen típusú gazdasági konfliktusra tudunk példát, különösen az ezredfordulót 

követő időszakból. Talán a 2005-2006-os „Suez kontra Enel” ügy volt a leghíresebb, 

amely esetében a francia állam a veszteséges francia gázóriás a Suezt összevonta az 

állami többségű Gaz de France-val, valamint állami-költségvetési pénzekből 

feltőkésítette, mindezt azért, hogy megakadályozza az olasz ENEL energiakonszern 

felvásárlási szándékát. Végül Brüsszel nem csekély francia-olasz tagállami konfliktusok 

és üzengetések végén, ha feltételekkel is, de elfogadta a francia kormány protekcionista 

lépését. Hasonló konfliktus volt a spanyol Endesának a német E.ON Ruhrgas általi 

felvásárlást kivédeni hivatott spanyol kormányzati intézkedés, vagy a holland ABN 

Ambro bank sikertelen „távoltartási” kísérlete az olasz piactól a római kormánykabinet 

részéről még 2005-ben. Kifejezetten a válságra adott kormányzati lépéseknek 
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minősíthetőek az ilyen-olyan okokból csődközelbe került nemzeti vállalatok adófizetői, 

költségvetési forrásokból való „megmentése” akár az államháztartási hiány és 

államadósság megnövelése árán is – pl. az amerikai General Motors rendkívüli szövetségi 

támogatása a Chryslerrel tervezett fúzió megvalósításához; több francia autógyártó 

(Peugeot-Citroen, Renault) állami kedvezményes meghitelezése. A piacvédelmi 

intézkedések érinthetik az ipar (autógyártás, acélipar, textiltermékek etc.), és a 

mezőgazdaság (a 2004 követően csatlakozott egykori kommunista országok harcias 

agrárpolitikai intézkedései és retorikája) szektorait [Botos, 2009]. 

Rögtön felmerül a kérdés, hogy az európai építőipar mennyire és milyen módon van 

érintve a különböző piacvédelmi, protekcionista kormányzati intézkedések kapcsán. 

Mennyire tekinthető nemzetközinek, globalizáltnak az ágazat kontinentális képe a 

tulajdonviszonyok és a munkaerő tekintetében. Ennek kapcsán például ritkábban hallunk 

olyan nagy nemzetközi fúziókról az építőipar területén, mint például az 

energiaszolgáltatók esetében, a gyógyszeripai fúziókról vagy az acélipar területén 

tapasztalható indiai „nyomulásról” (Tata és a Mittal Steel elmúlt évekbeli nemzetközi 

akvizíciói). Az elmúlt évek egyik kiemelkedő építőipari ágazati fúziója volt a német 

Hochtief beolvadása a spanyol ACS építőipari konszernbe, amelyhez a berlini szövetségi 

kormány 2011 elején adta áldását a német építőipari szövetség tiltakozása ellenére. 

Fontos a laikusok számára az építőipar funkcionális differenciálása, belső strukturálása az 

anyaggyártás (építőanyagipar), a kivitelezés (építtetők) és az egyéb kapcsolódó 

alágazatok (tervezés etc.) szemszögéből. Kifejezetten protekcionista intézkedések az 

anyaggyártás és építőipari alapanyagok export-import áramlása révén képzelhető el – 

természetesen ez csak a harmadik országokkal való kereskedelem esetén, mivel az EU 

egységes vámterületnek számít belső vámhatárok nélkül. Az építőipari kivitelezés-

tervezés oldaláról már komplikáltabb a szolgáltatások szabad áramlása EU-alapelv miatt. 

Az építőipari megrendelések vizsgálatának tekintetében kiemelkedő fontossággal bírnak 

a különböző közületi (állami, önkormányzati) ajánlatkérések aránya, azok esetenként 

dinamizáló, gazdaságélénkítő hatása. Területi megközelítésből két megközelítést is 

alkalmazhatunk itt: a központi kormányzat megrendeléseinél az adott nemzeti 

vállalkozások (pl. Magyarországon magyar tulajdonú építőipari vállalkozások); helyi 

önkormányzati kontextusban pedig kifejezetten a helyi (települési, térségi) vállalkozások 

preferálása.  
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A 2006-ban az Európai Unió által megalkotott szolgáltatási irányelv tartalma, annak 

érvényesítése nagyon fontos jogi bázisa az egységesülő Európa munkaerőpiacának. Az 

éppen egy építőipari munkaügyi konfliktus kapcsán megszületett 2007-es Európai 

Bírósági döntés az ún. Laval-ügyben helyezte ebben a kontextusban a fókuszba az 

ágazatot. A történet lényege, hogy az Európai Bíróság a lett Laval építőipari cégnek adott 

igazat egy svédországi beruházás kapcsán a helyi svéd építőipari szakszervezetek 

munkalassító demonstrációjával szemben. A lett cég ugyanis otthonról, Lettországból 

hozatta munkavállalóit a svédországi beruházáshoz, ahol nem a helyi ágazati 

bérmegállapodás során kialakított munkabéreket, hanem annál alacsonyabb fizetéseket 

biztosított a munkásai számára. Az Európai Bíróság habár elismerte a szakszervezetek – 

mint meghatározó szociális partnerek – egyetemes jogát a sztrájkhoz, mégis úgy ítélte 

meg, hogy ezzel akadályozták a Laval szolgáltatásnyújtási szabadságát.127 

 

6. A magyarországi építőipar ágazati nehézségei 

Magyarországon nemcsak európai uniós, de a 2004. óta csatlakozott posztkommunista 

tagállamok viszonylatában alacsony bér- és jövedelmi szint tapasztalható. Az építőipar 

vonatkozásában, még a hazai egyéb nemzetgazdasági ágazatokhoz képest is 

hatványozottan érvényesül. Az építőipar 2012. évi teljesítményéről szóló összefoglaló 

KSH jelentés szerint az ágazati átlagkeresetek (bruttó átlagkereset 163 ezer Ft volt 2012-

ben) továbbra is jelentősen, több mint 25%-al a nemzetgazdasági átlag alatt marad, amit 

csak részben magyaráz az ágazatban foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak magas 

mintegy 75%-os aránya.128 Nemcsak a fizikai (15%-os elmaradás), de a szellemi 

foglalkozásúak között is jelentős 12%-os elmaradás tapasztalható [KSH, 2013. június]. 

Az alacsony bérszint egyébként az Európai Unió számos tagországában feszíti az 

építőipar szereplőinek viszonyát. A közép-európai építőipari szakszervezetek 2011-es 

Varsó melletti konferenciáját összegző ÉÁPB jelentésből láthatóvá váltak az ágazat olyan 

általános válságkérdései mellett – a lanyha beruházási kedv; az állami megrendelések 

csökkenése etc. – a kifejezetten nemzeti ágazati problémagócok, mint a szigorodó 

munkaügyi szabályozások kiváltotta munkavállalói kritikák; az egyes országokon belüli 

regionális-területi különbségek (pl. a keletnémet tartományokban még mindig 
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 A Laval-ügyben hozott döntés kikezdheti a svéd modellt (Bruxinfo, 2007. december 20.) 
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20071220-a-laval-ugyben-hozott-dontes-kikezdheti-a-sved-modellt.html 
128

 A teljes nemzetgazdaság vonatkozásában 53%-os volt a fizikai foglalkozásúak aránya 2012-ben – Jelentés az 
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érzékelhetően alacsonyabb a bérszínvonal, mint nyugaton). Az is látható a jelentésből, 

hogy a nehézségek ellenére a közép-európai országok mindegyikében ágazati szinten 

működnek – nem ritkán több évre szóló – kollektív szerződések, fenntartva a párbeszédet 

és viszonylagos nyugalmat biztosítva munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt. 

További nagyon fontos problémagóc, amely negatívan hat az ágazati szereplők jelenlegi 

pozícióit és jövőbeli kilátásait az a jelentős építőipari termelési visszaesés, amely még a 

világválság kirobbanása előttről sújtja az ágazatot itthon, nagyban köszönhetően a 2006-

2010. közötti kormányzati ciklus egészére vonatkozó általános gazdaságpolitikai 

megszorításoknak – államháztartási hiány és államadósság megnövekedése; felduzzadt 

önkormányzati adósságok a ciklus végére etc. – amely az építőipar közmegrendeléseit 

vetette vissza leginkább. A termelés-visszaesés másik fő okának pedig egyértelműen a 

lakosság eladósodása (lakás- és egyéb célú devizahitelek) tekinthető. A banki hitelezés 

megtorpanása, pedig szintén sújtja jelenleg is az építőipart, mint az egyik kiemelten tőke- 

és hiteligényes nemzetgazdasági ágazatot. A már hivatkozott KSH jelentés egy időszakos 

grafikon keretében érzékelteti az építőipar majd’ évtizedes vesszőfutását, miként esett a 

2005. évi 5,8%-os GDP-arányos hozzájárulás - egy rövid átmeneti 2008-2009.-es 0,1%-

os javulást leszámítva – a 2012-re 3,7%-ra [KSH jelentés, 2013. június]. Az ÉVOSZ egy 

2012 belső iparági felmérésre hivatkozva állította, hogy 2012. szinte minden ízében 

visszaesést hozott az építőipar számára: csak minden ötödik ágazati szereplő (vállalat) 

tudott árbevétel-növekedést elérni 2011-hez viszonyítva, vagyis a szektor döntő 

többségének a pozíciói romlottak vagy legalábbis stagnáltak; valamint a cégek 80%-nál 

tapasztalható valamilyen kintlévőség [HVG online, 2013. február 15.]. Mindenképpen 

fontos adalék az építőipar magyarországi pozícióinak vizsgálatánál, hogy szervezeti 

értelemben rendkívül dekoncentrált szektorról beszélünk, ahol a 2012-ben 95 460 db 

ágazati regisztrált vállalkozásból 84 626 db 4 vagy annál kevesebb főt foglalkoztató 

mikrovállalkozás volt.  Másik oldalról a 250 vagy annál több főt foglalkoztató építőipari 

vállalkozás száma pedig mindösszesen 18 db volt; de az 50 – 250 foglalkoztatott közötti 

építőipari cég száma is alig haladta meg a 300 (310 db 2012-ben) – [KSH jelentés, 2013. 

június]. Az apró egyéni illetve mikrovállalkozások ennyire egészségtelen túlsúlya szintén 

erodálja a munkavállalói jogok és érdekek közvetlen mikroszintű vállalati-munkahelyi 

képviseletét és érvényesítését. Már korábban említettük is, hogy a szakértők, de az 

ágazati munkavállalói szociális partnerek (szakszerveztek) nem véletlenül hangsúlyozzák 

a mezoszintű ágazati párbeszéd, s vele az ágazati kollektív szerződések szükségét. 
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63.ábra A 2007 óta tapasztalt ágazati termelési visszaesés 

 

Forrás: KSH  
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64.ábra A lakásépítések (engedélyek, használatba vétel) terén tapasztalható visszaesés a 

2013. évi I. és 2012. évi I félévek összehasonlításával 

 

Forrás: KSH 

Szintén rendkívül problematikus a körbetartozás (lánctartozás) jelensége, amely nagyon 

sok belső konfliktus forrása. A 2013. februári ágazati kollektív szerződés módosításához 

készült ÉVOSZ sajtóanyag 400 milliárd Ft-ra becsülte a lánctartozás ágazati mértékét. 

Sőt a közlemény azt is hozzátette, hogy ennek az összege várhatóan soha nem lesz 

kifizetve az adósok tönkremenetele és „eltűnése” (fantomizálódás) miatt, és a 

körbetartozás eme magas szintje várhatóan jó ideig újra fog termelődni [ÉVOSZ 

sajtóanyag, 2013. március 27.]. Az Opten céginformációs szolgáltató 2013. júniusi 

jelentésében szintén rendkívül lehangoló képet adott a jelenség kapcsán: 2013 első 

felében 2863 építőipari vállalkozás szűnt meg a cégbírósági adatok szerint, amely még a 

2012. második félévének szintén gyászosnak tekinthető 2794 db cégbedőlését is 

felülmúlta. 17%-os negatív fluktuáció következett be a magyarországi építőiparban, 

vagyis ennyivel csökkent az ágazatban érintett vállalkozások száma. Viszont a 2012. első 

félévben tapasztalt 5295 felszámolás, végelszámolás és kényszertörléshez képest 2012. 

második félévben már csak 3763, 2013. első félévben pedig 2560 cégbírósági közzététel 

született. Ezt a csökkenő tendenciát az Opten vezető munkatársa kedvező jelként – 

úgymond az építőipari ágazat piaci viszonyainak tisztulásaként, és az ágazati beszállítói 

láncok stabilizációjaként aposztrofálta [Opten jelentés MTI, 2013. július 22.] Ugyanakkor 

bizonyos jogszabályi változások – pl. a minimális alaptőke felemelése korlátolt 
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felelősségű társaságok esetében; minőségbiztosítási feltételek szigorítása – átmenetileg 

tovább nehezíthetik a piacon maradt szereplőket. A körülmények és a rövid távú kilátások 

csak nehezen adnak okot a bizakodásra, kérdés, hogy ebben a negatív környezetben 

mennyire ítélik kiszámíthatónak saját és az ágazat jövőjét az építőipar szereplői.  

A felsorolt nehézségek, ágazati problémagócok folyamatosan feszítik a magyarországi 

építőipar, s vele az ágazati szociális párbeszéd szereplőinek viszonyát. A több mint fél 

évtizede tartó lejtmenet egy általános rossz közérzetet alakított ki az építőipari vállalatok 

munkaadói és munkavállalói körében. A termelési volumen visszaesése, az építőipari 

vállalkozások nagyszámú „bedőlése”, a lánctartozás és általában a bizalmatlan üzleti 

környezet óriási felelősséget pakolnak az ágazat meghatározó szociális partnerei nyakába 

– itt nyer ismét értelmet Campogrande üzenete az erős szociális partneri struktúráról és 

mechanizmusokról. Ezért érdemes számba venni azokat tényezőket, amelyek 

befolyásolhatják, alakítják az építőipari szociális partnerek mozgásterét és az ágazati 

párbeszéd minőségét: 

1. A kapcsolódó munkajogi szabályozás – béralkuk rendszere; minimálbér alkalmazása; 

az érdekegyeztetés szintjei, szereplői. 

2. az ágazatban érdekelt munkaadók, munkavállalók szervezettségi szintje – 

szakszervezeti lefedettség; munkáltatói szervezettség; a reprezentativitás nyilvántartása. 

3. Az egy- és többmunkáltatós vállalati-munkahelyi kollektív tárgyalások és 

megállapodások ágazaton belüli „lefedettsége”. 

4. Az ágazati párbeszéd intézményes jogosítványai – a hatályban lévő ágazati kollektív 

szerződés minőségi és hatékonysági paraméterei; eltérési lehetőségek a munkaügyi 

jogszabályoktól. 

5. Az ágazati érdekegyeztetés folyamatai – hangsúlyosan az ÉÁPB tevékenységével. 

6. Az építőipar nemzetgazdaságban betöltött pozíciói – a GDP-ből való ágazati 

részesedés; az építőiparban foglalkoztatottak száma, országos aránya.  

7. Területi differenciák az ágazat teljesítőképessége, volumene alapján. 

8. Az építőipar szereplői közötti differenciák – a kis- és középvállalkozások aránya; a 

nemzetközi akvizíciók által jelentett veszélyforrás; a hazai építőipari akvizíciók. 
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