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A Közbeszerzési Hatóság online konferenciája 2022.február 24.
Fenntartható közbeszerzések – fókuszban a közétkeztetés és az építési beruházás



Fenntarthatóság

Bruntland jelentés (ENSZ Környezet és Fejlődés 
Világbizottsága, 1987)

“Olyan fejlődés, mely kielégíti a jelen szükségleteit 
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak 
lehetőségét saját szükségletei kielégítésére”

Herman Daly:  „A fenntartható fejlődés a társadalmi 
létminőség folytonos megvalósulása anélkül, hogy 
az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon 
növekednénk.” Az (erős) fenntarthatóság kritériumai:

» Amit a környezetbe bocsátunk, az nem haladhatja meg a 
környezet befogadó/feldolgozó képességét

» Amit a környezetből kitermelünk, az nem haladhatja meg a 
környezet újratermelő-képességét

» A nem-megújuló erőforrások felhasználásának a mértéke 
nem haladhatja meg azt az ütemet, amilyen arányban 
helyettesíteni tudjuk őket megújuló erőforrásokkal 



ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszere 2030

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/progress-chart.pdf

Célok teljesültek vagy jelentős előrehaladás valószínűsíti a 2030-as megvalósulást
Jelentős előrehaladás, de fel kell gyorsítani a folyaatokat
Korlátozott vagy nincs előrehaladás 

Visszalépés a korábbi eredményekhez képest
Nincs adat
Nem értelmezhető az indikátor vagy nincs elég adat



Image: Kate Raworth and Christian Guthier/The Lancet Planetary Health

Társadalmi alapok:

•Élelmezés

•Egészség

•Oktatás

• Jövedelem és munka

•Béke és igazság

•Politikai hang

•Társadalmi méltányosság

•Nemek közötti egyenlőség

•Lakhatás

•Kapcsolatok, hálózatok

•Energia

•Víz

9 ökológiai határ:

•Éghajlatváltozás

•Óceán savasodás

•Kémiai szennyezések

•Nitrogén és foszfor 

terhelés

•Édesvíz kivonás

•Területhasználat változás

•Biodiverzitás csökkenése

•Levegőszennyezés

•Ózonréteg lebomlása

EMBERI JOGOKAT MÉLTÁNYOLÓ 

TÁRSADALMI SZABÁLYOK 
ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETRENDSZERE 

(SDG, Sustainable Development Goals) 

A FÖLD 

KÖRNYEZETI ELTARTÓKÉPESSÉGE
PLANETARY BOUNDARIES BY JOHAN ROCKSTRÖM AND WILL STEFFEN, 

STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE

Kate Raworth gyűrűbe zárt gazdaság / „fánk” modell (Doughnut economy)



A „fánk modell” városi szintű értelmezése – Amsterdam 

HOGYAN TUD VÁROSUNK BOLDOG EMBEREKNEK 

VIRÁGZÓ OTTHONT/ÉLETTERET ADNI, 

TISZTELETBEN TARTVA MINDEN EMBER JÓLÉTÉT ÉS 

AZ EGÉSZ BOLYGÓ EGÉSZSÉGÉT?

TÁRSADALMI KÖRNYEZETI
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ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

(energiahatékonyság, karbon megkötés, 

biodiverzitás, erózió elleni védelem), 

LEVEGŐ

(levegőminőség és 

városklíma/hőmérséklet) 

VÍZ

(vízellátás, 

éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

(árvíz, belvíz, 

csapadék)), 



Kép: Éghajlatváltozás és Alkalmazkodás – a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása

Üvegházhatású gázok 
kibocsátás csökkentése

MITIGÁCIÓ

Jelen és jövőbeli hatásokhoz 
való alkalmazkodás

ADAPTÁCIÓ 



Éghajlatvédelmi fejlesztéspolitikai keretrendszer 

NEMZETKÖZI KERETEK
» ENSZ Éghajlatváltozási keretegyezmény és Kiotói Jegyzőkönyv
» ENSZ Párizsi Megállapodás 2015
» Európa 2020 
» Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 (Governance) 

rendelete
» Az EU éghajlat- és energiapolitikájának 2030-ig szóló kerete 
» Energia Útiterv 2050 
» Európai Unió Adaptációs Stratégiája 
» Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve  
» Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 

2050-ig történő megvalósításának ütemterve 
» Az uniós építőipar és az abban működő vállalkozások fenntartható 

versenyképességi stratégiája 
» Az Európai Új Zöld Megállapodás, 2019 december 
» Fenntartható Európa beruházási terv, 2020. január 
» Tiszta bolygót mindenkinek, 2018 november 
» Körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv, 2020. március  
» Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet (Termékrendelet) 

felülvizsgálata
» Felújítási Hullám (Renovation Wave) Stratégia, 2020 október
» „Irány az 55%!” (Fit for 55) javaslatcsomag, 2021. július

NEMZETI STRATÉGIÁK
» Hosszú Távú Épületfelújítási Stratégia (HTFS)
» Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia 2021-2023
» Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 2020-2050 (NTFS)
» Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve (NEKT)
» Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia  (NÉS-2)
» A 2020 végéig tartó I. Éghajlatváltozási Cselekvési Terv (EÉCsT)
» Nemzeti Energiastratégia 2030  (NES)
» Nemzeti Épületenergetikai Stratégia  (NÉeS)
» Energia- és klímatudatossági Szemléletformálás Cselekvési Terv
» Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 

2020-ig  Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési 
Terve 2010-2020   (Nemzeti Cselekvési Terv, NCsT)

» IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-4) 
» Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 
» Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2021-2027 
» Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció   (OFTK)
» Nemzeti Vidékstratégia 
» Nemzeti Erdőstratégia  (Erdőstratégia)
» Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia  (NKIS)
» Nemzeti Természetvédelmi Alapterv  (NTA-4)
» Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, 2015  (NBS)
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Klímabarát település, klímatudatos épületek
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Fejlesztéspolitikai keretek (EU, nemzeti, régiós és helyi stratégia, célrendszer)



Önkormányzatok által ellátandó feladatok [Mötv. II. fejezet, 13.§ (1)]

» településfejlesztés, településrendezés

» településüzemeltetés - kialakítás és fenntartás (köztemetők, 
közvilágítás, kéményseprő-ipari szolgáltatás, helyi közutak és 
tartozékai, közparkok és egyéb közterületek, gépjárművek 
parkolása)

» közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 
közintézmény elnevezése

» egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatások

» környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet 
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)

» óvodai ellátás

» kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a 
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása

» gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

» szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési 
támogatás állapítható meg

» lakás- és helyiséggazdálkodás

» a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és 
rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének 
biztosítása

» helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás

» honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi 
közfoglalkoztatás

» helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos 
feladatok

» a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott 
termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a 
hétvégi árusítás lehetőségét is 

» sport, ifjúsági ügyek

» nemzetiségi ügyek

» közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

» helyi közösségi közlekedés biztosítása

» hulladékgazdálkodás

» távhőszolgáltatás

» víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért 
felelősnek minősül.
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SECAP

Klímastratégia
Épületfelújítási 
támogatásokEMIT-ek

Vagyongazdálkodás

Helyi adók, 
támogatások

HEP

EGIR
(ISO 50001)

ITS

ITS

HEP

Költségvetés

Lakás/helyiség 
rendelet

ITS

HÉSZ

Új Magyarország 
pályázatok

Új Magyarország 
pályázatok

Új Magyarország 
pályázatok

Egészségterv

SZTK

Helyi adók, 
támogatások

Költségvetés
Gazdasági 
Program

PROJEKTTELEPÜLÉS

Hol a helye a fenntarthatóságnak?

Okos város 
stratégia



A környezeti hatás csökkentés hierarchiája

Megelőzés,

igények csökkentése

Hatékonyság növelése,

körkörös stratégiák

Ami máshogy 

nem megy…

ENERGIA & 

KOMFORT

Mikroklímára 

reagáló forma és 

homlokzat

Fit-out 

energiaigény 

csökkentése

Passzív 

megoldások
Aktív rendszerek

Megújuló energia 

technológia

Elektromos- és 

távhőhálózat

ANYAG
Hulladék keletkezés 

megelőzése

Friss anyag 

igények 

csökkentése

Funkcióban 

újrahasználat

Anyagában 

újrahasznosítás

Energetikai 

hasznosítás
Hulladék lerakó

VÍZ
Vízigények 

csökkentése

Hatékony 

elosztás
Alternatív forrás Újra-használat

Helyszíni 

szennyvíz-tisztítás
Közcsatorna

ÖKOLÓGIA
Regeneratív: 

beépítettből 

erdőterület

Resztoratív: 

beépítettből 

zöldterület

Biológiai aktivitás 

növelése

Épületek 

újrahasználata

Barnamezős 

területen fejlesztés

Zöldmezős 

fejlesztés

KÖZLEKEDÉS
Távmunka,

Desk-share

Vegyes funkció, 

térbeli hierarchia

Alternatív 

közlekedési 

módok

Autós helyigények 

mérséklése

Car-sharing, 

E-mobility,

H-mobility?

Autós 

ingázás



Az építési ágazat szerepe a közbeszerzésekben

A közbeszerzési eljárások száma (db) és értéke (Mrd Ft) főbb beszerzési tárgyak szerint 
a 2021. évben (Forrás: Közbeszerzési Hatóság, 2021 Gyorsjelentés)

Az építési beruházások számának és értékének változása az előző év azonos 
időszakához képest (Forrás: Közbeszerzési Hatóság, 2021 Gyorsjelentés)

A közszféra beszerzései Európában éves szinten hozzávetőleg 

1 millárd EUR értéket tesznek ki (EU GDP 18%-a).

Az összes közbeszerzés Magyarország 4221,8 milliárd HUF, 

a hazai GDP 39,2%-a, az építési beruházások 24,5%-ot jelentenek.



Zöld közbeszerzés jogi kerete – 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.)

» A zöld közbeszerzés „olyan eljárás, amelynek alkalmazásakor a hatóságok azoknak az áruknak, 
szolgáltatásoknak és munkálatoknak a beszerzését részesítik előnyben, amelyek más, azonos 
rendeltetésű árukhoz, szolgáltatásokhoz és munkálatokhoz képest kisebb mértékben terhelik a 
környezetet.” (Európai Bizottság által elfogadott definíció)

» Magyarország Országgyűlése „a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános 
ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek 
megteremtése érdekében, a helyi kis- és közepes vállalkozások közbeszerzési eljárásokba való 
bekapcsolódásának, valamint a környezetvédelem és az állam szociális célkitűzéseinek elősegítése 
céljával” alkotta meg a jelenleg is hatályos 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt (Kbt.).

LEHETŐSÉG adott – NEM KÖTELEZŐ



A Kbt. lehetőségei

» Előkészítés

» Biztosítani kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők 
képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag 
megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot adni

» Becsült érték meghatározására objektív vizsgálat (indikatív 
ajánlatok, piackutatás, igazságügyi szakértő, szakmai kamarák 
díjszabásai vagy építési adatbázis megvalósítási érték adatai, 
korábbi saját szerződések)

» Építési beruházások (külön jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelő) tervek birtokában indíthatók

» Előzetes piaci konzultáció lehetősége

» Nyertes ajánlattevő kiválasztása

» A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztására értékelési 
szempontok: legalacsonyabb ár, a legalacsonyabb költség, 
illetve a legjobb ár-érték arány (különösen minőségi, 
környezetvédelmi, szociális, innovációt ösztönző szempontok 
az ár/költség mellett, súlyozás) 

» Életciklusköltség-számítás módszer  

» Szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek

» Műszaki leírás meghatározása 

» Minőségi követelmények (ökovímke, energiahatékonysági érték stb.) 
Hermann Ottó Intézet

» Kbt felhatalmazása alapján kiadott jogszabály vagy támogatásból 
megvalósuló közbeszerzés

» Kötelező: környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket 
tartalmazó nemzetközi egyezmények (Bécsi Egyezmény és annak 
Montreali jegyzőkönyve, Bázeli Egyezmény, Stockholmi Egyezmény)

» Alkalmassági követelmények



A Kbt. végrehajtási rendeletei és ágazati jogszabályok

» Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 

» tartalmaznia kell többek között az energiatudatosságra, a megfelelő 
alapanyag hasznosításra, a környezetvédelmi szempontokra és a 
fenntartható építészet követelményeire vonatkozó tájékoztatást 

» ajánlatkérő által alkalmazható értékelési résszempontok között 
nevesíti egyebek mellett a környezetvédelmi, fenntarthatósági 
megoldásokat

» A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 

» az ajánlatkérő teljesítmény-, illetve funkcionális követelményekkel 
(beleértve a környezetvédelmi jellemzőket is) is megadhatja

» szakmai alkalmasság igazolása 

» Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 

» az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzéseik esetén 
kizárólag magas energiahatékonyságú termékeket, szolgáltatásokat, 
építési beruházásokat rendelhetnek meg, amennyiben ez 
összeegyeztethető a költséghatékonysággal, a gazdasági 
megvalósíthatósággal, a fenntarthatósággal, a műszaki 
alkalmassággal, valamint a verseny megfelelő érvényesülésével

» A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek 
beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) 
Korm. rendelet 

» A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a 
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 
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Magyar települések ÜHG kibocsátása és csökkentési stratégiái

Kibocsátáscsökkentési cél szektoronkéntÜHG kibocsátás, bázisév

Becsült ÜHG kibocsátás, 2030 Szektorok hozzájárulása a kibocsátások csökkentéséhez
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A becsült kibocsátáscsökkentés eszközei - Épületek

A becsült ÜHG-kibocsátáscsökkentés aránya szakpolitikánként és alágazatonként

(CoM BEI-adatkészlet, 2016)

településtervezés 

energiagazdálkodás 

energiaszolgáltatói kötelezés 

városi közlekedés szabályozás

építési szabályozás 

szemléletformálás

önkéntes megállapodások

pályázatok, támogatások

közbeszerzés

harmadik fél általi finanszírozás

Kona, A., Melica, G., Bertoldi, P., Rivas Calvete, S., Koffi, B., Iancu, A., Zancanella, 

P., Janssens-Maenhout, G. and Dallemand J.F., Covenant of Mayors in figures: 

8-year assessment, EUR 28723 EN, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-71624-9, doi:10.2760/64731, JRC106725 



Oslo FutureBuilt program 

https://www.futurebuilt.no/

Cél: az energia, közlekedési és anyaghasználatból származó 
ÜHG kibocsátás 50%-os csökkentése, 54 példaértékű, 
alacsony környezeti ártalmú mintaprojekt, amely a magán- és 
közszféra hagyományos gyakorlatát inspirálja és változtatja

» Projektek köre: városnegyed fejlesztés, iskolák és óvodák, irodaépületek, kulturális 
központok, lakásprojektek, kerékpáros projektek

» A városi középületek közbeszerzési kiírásaiban számos fenntarthatósági kritérium 
jelenik meg. Előzetes piaci konzultáció került lebonyolításra. 

» az épületeknek általában energia-pozitívnak kell lenniük
» megújuló energia biztosítása (PV, geotermikus kutak)
» környezettudatos anyagok használata (fa, alacsony karbontartalmú beton)
» közösségi közlekedés közelsége és kerékpárút kapcsolatok tárolókkal és biciklis 

szolgáltatásokkal
» közösségi terek kialakítása
» vízmegtartás és újrahasználat
» 2016 óta a fosszilis-mentes kivitelezést is megvalósították, és jelenleg mintaprojektben a 

karbonsemlegességet is célozzák.

Időtáv: 2009-2019 (2020 márciusáig 54 projekt)
Projektgazda: Oslo, 9 partnerrel (környéki települések, minisztérium, állami lakásépítési bank, 

energia nemzeti alap, építéshatóság, zöld építés egyesület, építész szövetség) 
Résztvevők: kivitelezők, építőanyag gyártók, építészek és mérnökök, civil szervezetek, 

vállalkozások, lakosság
Finanszírozás: nemzeti és városi források, zöld hitel, energiaalap



Energiairányítási Rendszer a 

Budaörsi Önkormányzatnál

Cél: Az önkormányzati épületekben javuljon az energiahatékonyság, 
csökkenjen az energiafelhasználás, az ezzel járó költségek és az 
üvegházhatású gázok kibocsátása. 

» ISO 50001:2018 (MSZ EN ISO 50001:2019) bevezetése 6 középületre, az 
üzemeltetés és működtetés témakörére 
Érintett épületek: a Városháza, a BTG épülete, a Kamaraerdei 
Közösségi Ház, az Uszoda és Sportcsarnok, a Vackor és a Holdfény Óvoda.

» Internet alapú energiairányítási rendszer

» Az EIR bevezetése során az érintett budaörsi épületek valamennyi dolgozójának 
meg kellett ismernie a projekt keretében létrehozott energiairányítási kézikönyvet és 
a kapcsolódó eljárási utasításokat. 

» Energiamegtakarítási verseny a résztvevő önkormányzati dolgozók számára. 

» A rendszer bővítése és kiterjesztése az összes középületre a következő években 
várható.

Időtáv: 2017-2020 6 mintaépület, 2022/2023-tól összes saját tulajdonú középület
Projektgazda: Budaörs Önkormányzata 
Résztvevők: GreenDependent Intézet, projekt nemzetközi partnerei, hivatali dolgozók
Finanszírozás: H2020 támogatás, saját forrás



SECAP Klímastratégia

EU

Nemzeti szint

HELYI SZINT

KÖRNYEZET GAZDASÁGTÁRSADALOM 
EGÉSZSÉG & JÓLLÉT

BUILD UPON Keretrendszer

» A HELYI felújítási tevékenység nyomon követése

» MODELL az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv (EPBD) 
megvalósításához

» ILLESZTÉS a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége (CoM) 
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) és a 
Klímabarát Települések Szövetsége Klímastratégia módszertanaihoz

» HARMONIZÁCIÓ a települések között az adatgyűjtésben a nemzeti szintű 
INTEGRÁCIÓ érdekében

» KAPCSOLÓDÁS a helyi, regionális és nemzeti politikákhoz

» Minden EU tagországra érvényes, de helyi sajátosságokra ADAPTÁLT. 

» Az épületfelújítási stratégia aspektusainak számbavétele 
a fenntarthatóság három témakörében:
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I Körny. 1

Energetikai felújítási ráta

Körny. 2

CO2 kibocsátás csökkenés

Körny. 3

Energiafelhasználás 

csökkentése

Körny. 4

Megújuló energia termelés

%

tonna 

CO2/év

kWh/m²/év

kWh/év

INDIKÁTOR
MÉRTÉK-

EGYSÉG
PROJEKTTELEPÜLÉS

Magán és önkormányzati 

LAKÓÉPÜLETEK

Önkormányzat tulajdonában levő

KÖZÉPÜLETEK

Nem önkormányzati tulajdonú 

SZOLGÁLTATÁSI ÉPÜLETEK

Épülettípusok: Adatok: Az önkormányzatoknak átláthatónak kell lenniük az alkalmazott módszertan és a 

használt adatforrások tekintetében.

Kiindulási év: SECAP bázisév VAGY nemzeti/regionális szinten megállapított kiindulási év.

Jelentési időszak: A Keretrendszer használata során egy standard jelentési időszakot 

javasolt megállapítani – ideális esetben folyamatosan vagy évente, de legalább kétévente 

kerüljön értékelésre (CoM 2/4 éves ciklus)
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Társ. 1

Energiaszegénységgel érintett 

háztartások

Társ. 2

Beltéri levegőminőség

Társ. 3

Téli hőkomfort

Társ. 4

Nyári hőkomfort

%

# lakás 
vagy

m2 hasznos 

alapterület
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I Gazd. 1

Energetikai felújításra

fordított beruházás

Gazd. 2

A beruházások

energiahatékonysága

Gazd. 3

Energetikai felújításhoz 

kapcs. álláshelyek száma

Gazd. 4

Energetikai felújításban 

képzett munkaerő

HUF

Gazd. 5 

Épületfelújításhoz kapcs. 

pénzügyi megtakarítás

HUF

# Építőipari 
szakember / 
szakmunkás

# FTE 
( te l jes munkaidős 

egyenérték)

HUF/

(kWh/m²)

INDIKÁTOR
MÉRTÉK-

EGYSÉG
PROJEKTTELEPÜLÉS

A Keretrendszerről



Saját vagy partner általi 

adat legyen

Adatok/mutatók könnyen érthetők 

legyenek

Házon belül: minél kevésbé igényelje 

külső szakértő megbízását

Házon kívül: ne kelljen szakértő

Az eredmények 

összehasonlíthatók legyenek

Jelentéstételi kötelezettségekkel 

összhangban legyen

Publikált, egyértelmű módszertan

LESZ költsége, de

azok kiszámíthatók legyenek és

ne jelentsenek akkora terhet, ami 

kizárja a használatát

Párhuzamos adatrendszerek 

felszámolása 

UK GBC mintájára HuGBC által adaptálva

EGYSZERŰ EGYSÉGES KIS KÖLTSÉGŰ

Adatrendszerek



PROJEKT SZINT

TELEPÜLÉSI SZINT

FELÚJÍTÁS ELŐTTI 

ÁLLAPOT

MÉRŐÓRA LEOLVASÁSOK

ENERGIASZÁMLÁK

HASZNÁLÓI KÉRDŐÍVEK

VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍVEK

IDŐJÁRÁSI ADATOK

MÉRÉSI ADATOK

MÉRŐÓRA LEOLVASÁSOK

ENERGIASZÁMLÁK

VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍVEK

FELÚJÍTÁS UTÁNI ENERGIATANÚSÍTVÁNY

IDŐJÁRÁSI ADATOK

MÉRÉSI ADATOK

ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK

IDŐJÁRÁSI ADATOK

ENERGIASZÁMLÁK

MÉRŐÓRA LEOLVASÁSOK

HASZNÁLÓI KÉRDŐÍVEK

MÉRÉSI ADATOK

VÉGSŐ ÉRTÉKELÉS

12 hónappal a használatbavételt 

követően

ELSŐ ÉRTÉKELÉS

használatbavételkor

KÜLSŐ ADATBÁZISOKBÓL 

SZÁRMAZÓ ADATOK

KÜLSŐ ADATBÁZISOKBÓL 

SZÁRMAZÓ ADATOK

KÜLSŐ ADATBÁZISOKBÓL 

SZÁRMAZÓ ADATOK

Projekt szinten: 

A folyamat és kapcsolódó adatgyűjtés időbelisége



HELYI SZINT

NEMZETI SZINT

Helyi kezdeményezés: Önkormányzatok saját forrásból megvalósuló épületekre vonatkozó adatok monitoring rendszere 

Javaslat: Mindenki számára nyilvánosan elérhető adatbázis létrehozása

Nemzeti és EUs

támogatások

Építéshez, felújításhoz 

kapcsolódó hitelek 

(kereskedelmi bankok)

Statisztikai adatok 

(KSH)

Önkormányzati saját 

épületállomány és 

épület-energetikai 

beruházások

Eseti felmérések

Párizsi Megállapodás 

jelentései

Ingatlan alapvető, releváns műszaki adatai, épülettípus

Energetikai jellemzők – felújítás előtti és utáni mért vagy számított értékek

A felújítás típusa, mértéke (könnyű, közepes, mélyfelújítás)

Épületfelújítások költségei (kormányzati, önkormányzati, magánerős)

Társadalmi mutatók (energiaszegénység, beltéri levegőminőség, 

téli és nyári termikus komfort)

Energiatanúsítványok

Ingatlanpiaci 

jelentések

Ingatlanpiaci 

jelentések

Építési engedélyezési 

dokumentumok

Önkormányzati 

támogatással 

megvalósuló 

épületfelújítások

Adatok rendszere



#BUILDUPON

A szakmai anyagok elérhetőek a HuGBC honlapján:

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

www.worldgbc.org/build-upon

Projektvezető: beleznay.eva@hugbc.hu

HuGBC titkára: budai.henrietta@hugbc.hu

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja

támogatásával valósul meg, a 840926 számú támogatási szerződés alatt.

https://www.hugbc.hu/projektek/build-upon2
http://www.worldgbc.org/build-upon
mailto:beleznay.eva@hugbc.hu
mailto:budai.henrietta@hugbc.hu


IPCC WGIII 5. jelentés, Városi térségek

Éghajlatváltozási Kormányközi Testület ajánlásai (IPCC)

Kompakt városszerkezet

Sűrűség

Vegyes 

területhasználat

Kapcsolatok

Elérhetőség

Témakör Mutatók Magas kibocsátás Alacsony  kibocsátás

• Népesség, lakás, háztartás sűrűség

• Épületsűrűség, szintterület

• Munkahely, kereskedelem sűrűsödése

• Tömb, telek, ingatlan száma

• Lakásszám

• Használat/funkció vegyessége

• Munkahelyek skálája

• Munkahely/lakás arány, egyensúly

• Munkahely/népesség arány, egyensúly

• Üzletek száma, gyalogos elérhetősége

• Útkereszteződések sűrűsége

• Tömbök mérete, aránya

• Járdák, gyalogosfelületek szélessége

• Utcasűrűség

• Népesség koncentráció

• Településközpont távolsága

• Munkahelyek elérhetősége közúton és 

közösségi közlekedéssel

• Bevásárlás elérhetősége



Kona, A., Melica, G., Bertoldi, P., Rivas Calvete, S., Koffi, B., Iancu, A., Zancanella, 

P., Janssens-Maenhout, G. and Dallemand J.F., Covenant of Mayors in figures: 

8-year assessment, EUR 28723 EN, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-71624-9, doi:10.2760/64731, JRC106725 

A becsült kibocsátáscsökkentés eszközei - Közlekedés

A becsült ÜHG-kibocsátáscsökkentés aránya szakpolitikánként és alágazatonként

(CoM BEI-adatkészlet, 2016)

településtervezés 

energiagazdálkodás 

energiaszolgáltatói kötelezés 

városi közlekedés szabályozás

építési szabályozás 

szemléletformálás

önkéntes megállapodások

pályázatok, támogatások

közbeszerzés

harmadik fél általi finanszírozás



Aktív mobilitás feltételeinek megteremtése

JAN GEHL 

ÉLHETŐ VÁROS 

PÁRIZS 

15 PERCES VÁROS 

LONDON 

EGÉSZSÉGES UTCÁK

BARCELONA 

SZUPERTÖMB



Jan Gehl: Élhető város

Kép: Chad Billmyer

Közterületek a Times 
Square-en

MEGÁLLAPÍTÁSOK

89%
út

11%
gyalogos

Koppenhága, Strøget

New York City, Manhattan

New York City, Manhattan



Párizs: 15 perces város

Térré alakított útkereszteződés

A környék találkozóhelye

Játékok gyermekeknek

Közösségi kert

Frissesség és megújuló energiák

Munkahelyek

Alapszolgáltatás: 

boltok

Közlekedés

Alapszolgáltatás: 

háziorvos, egészség

Műhelyek

Alapszolgáltatás: 

élelmiszer

Park, 

egészséges levegő

Alapszolgáltatás: 

iskola, óvoda

OTTHON

Közösségi élet, kultúra

Szabadidő, 

rekreáció



Barcelona: Szupertömb modell

Terv, vízió

Beavatkozás előtt Beavatkozás után



Forrás: Lucy Saunders, healthystreets.com

Lucy Saunders: Egészséges utcák



Elektromos teherbiciklik 

népszerűsítése Bécsben

Cél: Energiahatékony városi mobilitás támogatása, 
a forgalom enyhítése, a közlekedés zajszennyezésének 
csökkentése, közúti szállítmányozás karbonsemlegessége 2030-ig

Projekt elemei:

» 2017-2019 között családok teherbringa vásárlásának támogatása, max. 800 EUR-val 
(összesen 322 család vette igénybe)

» 2020-tól szervezetek, vállalkozások, egyesületek támogatása – 40 kg-nál nagyobb 
teherbírású elektromos teherbiciklik és pótkocsik, más kiegészítő elemek vásárlására

» 40–100 kg hasznos teherbírású elektromos kerékpárok: az ár legfeljebb 50% -a, 
max. 2000 euró elektromos teherkerékpárra vagy utánfutóra

» 100 kg feletti hasznos teherbírású elektromos kerékpárok: az ár legfeljebb 30% -a, 
max. 4000 euró elektromos teherkerékpárra vagy utánfutóra

» 500 euró bónusz: kerületben az első 3 + égésmotorral ellátott jármű eladása

» Ingyenes teherbicikli bérlési lehetőség (2019-ig több, mint 2000 bérlés és több, mint 
3000 megtett út)

Időtáv: 2017 - 2019 és 2020 február - 2021 december
Projektgazda: Bécs városa, UIV Energiaügyi Központ, Grätzlrad Wien „biciklis könyvtár”
Résztvevők: Lakosok, helyi vállalkozások, szervezetek és egyesületek
Finanszírozás: Bécsi Zöld Energia Alap



Kép: Éghajlatváltozás és Alkalmazkodás – a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása, 2016, 

idézi: Módszertani útmutató városi klímastratégiák kidolgozásához, 2018

Az éghajlatváltozás várható hatásai Magyarországon

Kép: Felmérés a hazai önkormányzatok éghajlatváltozással kapcsolatos 

ismereteiről és tevékenységéről, 2018

Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt 

esetleges hatásainak tudományos értékeléséről

https://zoldbusz.hu/files/jelentes.pdf


Települési Alkalmazkodási Barométer (TAB)

A
Aszály okozta terméskiesés, a talajok 

termőképességének romlása

B Árvíz okozta károk

C Belvíz okozta károk

D 
Özönvízszerű csapadékból (villámárvíz) fakadó 

elöntés, iszapfelhordás

E 
Természeti értékek, természetes élőhelyek 

csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok elterjedése

F Erdőkár (erdőtűz, kártevők, betegségek)

G Allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése

H 
Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi 

problémák megjelenése (hőguta, alvászavar)

I Viharkár (épületekben, műszaki infrastruktúrában)

J 
Károk a közlekedési infrastruktúrában (utak 

felfagyása, aszfaltolvadás, sínkivetődés)

K 
Rossz a település levegőminősége (téli fűtési 

eredetű szmog, közlekedési légszennyezés)

L 
Csökkent a település turisztikai vonzereje (tavak 

vízszintje csökken)

M Egyéb, éspedig

A hirtelen esőzésekből adódó villámárvizek, és a hevesebb viharokkal 

járó időjárási extrémumok, amelyek egyrészt a lakosság élhetőségét 

veszélyeztetik, másrészt az épített környezet, közlekedés és szállítás, 

műszaki infrastruktúra és szolgáltatások ágazatait érintik.

A nyári szélsőséges meleg időszakok hatása erősödik, amely különösen 

a lakosság egészségét veszélyezteti, emellett többlet 

energiaterhelést jelent és az épített környezetben/ infrastruktúrában 

károkat eredményez.

A levegőminőség romlása jellemző, amely elsődleges forrásai a 

motorizált közlekedés és a tüzelés.

Települések típusától függően további témakörök hangsúlya (erdőkárok, 

allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése, árvíz, belvíz stb.)



Potsdamer Platz, Berlin » 1,2 hektáros összefüggő vízrendszer 

» A környező épületek tetejéről érkező esővizet földalatti ciszternákba gyűjtik,
a városi vízfelület medencéjének feltöltésére, az irodaépületek WC öblítésére és a 
zöld területek öntözésére használják. (tartályok térfogata: 2600m3, rendkívüli 
csapadék-eseményekre fenntartott: 900m3 + vízmedence 15 cm-es puffer 1300 m3)

» A vízminőség és víztisztaság tudatosan tervezett (szilárd részecskék ülepítése, szik-
kasztók, növényzettel borított természetes tisztulású medencék). A rendszer kémiai 
adalékanyag mentes, a mesterséges áramoltatás alacsony energiafogyasztású. 

» A vizes funkciók javítják a városi klímát, mivel a víz nyáron enyhén csökkenti a 
környezeti hőmérsékletet, megköti a porszemcséket és párásítja a levegőt. 
Az esővíz használata csökkenti a vezetékes ivóvíz felhasználását és a nagy 
sűrűségű nagyvárosi területen egy kellemes szabadtéri környezetet eredményez.

Képek: Atelier Dreiseitl



Természet, biodiverzitás – a zöldfelületek jelentősége

Budapest Főváros Zöldinfrastruktúra füzetek 2. Zöldhomlokzatok (2017)



Hőmérséklet – sűrűn beépített és burkolt felületek

Budapest zöldfelület intenzitás térkép 2015 Budapest hőtérképe 2016

Federal Interagency Restoration Working Group (FISRWG)



Hősziget mérséklés elve

átszellőzés feltételeinek megtartása-javítása 

turbulens hőszállítás elősegítése

légszennyezés mérséklése 

elnyelő, újból  kibocsátó felületek csökkentése

párolgó felületek (kék-zöld infrastruktúra) növelése

hűtőhatás 

szezonális árnyékoló-felület növelése 

felületre jutó sugárzásmennyiség mérséklése 

albedo (sugárzás-visszaverődés) növelése  (anyag/szín)

hőelnyelés mérséklése

United States Environmental Protection Agency

László Elemér: A városi hősziget-intenzitás jellemzése, statisztikus modellezése Debrecen és Beregszász példáján



Hősziget mérséklés eszközei 

– szerkezetalakítás, 

szabályozás 

Nagy hatású, legnehezebben, leglassabban megvalósítható 

» szélcsatorna – LÉGTÉRARÁNYOK

» min. 1 km hosszú; min. 50 m széles / 2-4x a környező beépítés 

» max. 10 m magas objektumok; H/W: épület: 0,1, fa: 0,2 

» városi zöldfelületi rendszer

» felszíni vizek aránya, párolgó felületek növelése  

» barnamezők funkcióváltása 

BUDAPEST 2030

RÁKOS-PATAK ÉS KÖRNYEZETÉNEK REVITALIZÁCIÓJA, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉS MESTERTERV



Hősziget mérséklés eszközei 

– környezetalakítás

Legegyszerűbb, integrált rehabilitáció esetén költséghatékony

» zöldfelületek és vízfelületek növelése  

» vízvisszatartás pl. esőkertek, áteresztő burkolatok 

» burkolatok – szín, anyagválasztás

Dorottya UdvarBudapest Szíve Program, Károly körút megújítás



Klimatizált utcák, Bécs » Tizennyolc ideiglenes és négy állandó "klimatizált utca"  

» A klimatizált területek olyan utcák, utak, vagy terek, ahol sok a növény, az 
árnyék, ivókutak kerültek kialakításra, az aszfaltot is világosabbra festik. 

» Az utcákat a főváros hőtérképe alapján alakítják ki, ahol a legnagyobb 
melegre lehet számítani, illetve ahol a legtöbb kisgyermek és időskorú lakik.



Köszönöm tisztelt figyelmüket!

Beleznay Éva – okl. építészmérnök, okl. településtervező, 
a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete vezető fenntarthatósági tanácsadója 

A Közbeszerzési Hatóság online konferenciája 2022.február 24.
Fenntartható közbeszerzések – fókuszban a közétkeztetés és az építési beruházás


