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A Levegő Munkacsoport gondolatai 
a Nemzeti Építési Programhoz készített  
MÉASZ anyaghoz 
 
 
 
Ahogy az építési szektor a nemzetgazdaság egyik kikerülhetetlen eleme, 
ugyanúgy az épített környezet a környezetvédelemben fontos szereplő. A 
Levegő Munkacsoport a kilencvenes évek elejétől készít ajánlásokat az 
épített környezet állapotának javítására.  
 
 
Javaslatainak jelentős része egybecseng a Magyar Építőanyagipari Szövetség (MÉASZ) 
véleményével. 
A következő témákat emelnénk ki: 

1. Adó- és támogatási rendszer felülvizsgálata 
2. EU források felhasználása, a közszféra példamutatása 
3. 2002/91/EK irányelv hazai alkalmazása  
4. K+F, mintaprojektek 
5. Építésfelügyelet - minőségvédelem, szakképzés 
6. Körbetartozás - tisztességes piaci magatartás 
7. Szociális bérlakás hálózat 

 
 
Adó- és támogatási rendszer 
 
Az építési tevékenység többnyire élőmunka igényes, és minden esetben használja a 
környezetet illetve a természeti erőforrásokat.    
1992 óta a Levegő Munkacsoport évente elkészíti módosító javaslatait az állami költségvetési 
törvénytervezethez. Az EU több országában jól vizsgázott ökológiai adóreform lényege az, 
hogy az élőmunkát, mint a legnagyobb megújuló erőforrásunkat, minél hatékonyabban 
használjuk ki. Emellett a közgazdasági környezet ösztönözzön a természeti erőforrásokkal való 
takarékoskodásra, a környezet használatának megfizetésére („szennyező fizet” elve). 
 
A megjelent számos javaslatunk közül az alábbiakat emelnénk ki: 
 
1) Nagyobb foglalkoztatást a munkabérekre rakódó adó- és adminisztrációs terhek 
csökkentésével, valamint a munkaerő versenyképességének növelésével - elsősorban az 
oktatás-képzés és betegség megelőzés színvonalának javításával, megfelelő finanszírozásukkal 
– lehet elérni. 
 
2) A környezeti szempontból káros támogatások1 leépítésével, és az átláthatóság 
növelésével források szabadulnak fel az 1-es pontban jelölt célokhoz. 
 
3) Jó minőségű, energiatakarékos új illetve felújított épületállomány megteremtéséhez 
megfelelő érdekeltséget, finanszírozási és szabályozási hátteret kell kialakítani.  
A zöld szervezetek együttesen léptek fel a széndioxid kvóták eladásából származó bevételek 
éghajlatvédelmi célokra történő maradéktalan felhasználása érdekében.2 Július 17-én a 

                                                 
1 Kiss Károly szerk.: Tiltandó támogatások, L’Harmattan Kiadó, 2007 
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környezetvédelmi miniszter végre bejelentette az energiatakarékossági programok ez évi 
újraindítását. A projektekkel kapcsolatban az a véleményünk, hogy túl sok az adminisztrációs 
teher, kevés energiát fordítanak a pályázók tárgyszerű tájékoztatására, a műszaki tervezésre 
és a minőségellenőrzésre.  
Egy évtizede húzódó probléma az épületkorszerűsítési pályázatok ad hoc jellege. Folyamatosan 
támogatta az állam a lakossági energiahasználatot, pl. mintegy 100 milliárd Ft/év 
nagyságrendben a lakossági gáztarifát, miközben épületfelújításra legfeljebb 1-2 milliárd Ft/év 
jutott, de voltak évek új pályázat kiírása nélkül is. Kiszámítható pályázati rendszert kellene 
felállítani. 2020-ig minden évre biztosítani kellene a költségvetésnek egy adott pályázati 
keretet.3 Ez értelmet adna a lakosságnak az előtakarékoskodásra, és a kis- és 
középvállalkozások is kiszámíthatóbb, tervezhetőbb piachoz jutnának. 
 
Az áfa kulcs júliusi 25%-ra emelése tovább rontotta az épületfelújítások megtérülési 
mutatóit. A magas adókulcsok a feketemunka irányába terelik az építési szektort. Ez nemcsak 
a költségvetés szempontjából rossz, de minőségi munkát számla nélkül nehéz megkövetelni. 
 
 
EU források 
 
Csalódást okozott a 2007-2013-as Új Magyarország Fejlesztési Terv. Lengyelországgal együtt 
sereghajtók lettünk. Az energiahatékonyságot növelő projektekre hazánk a rendelkezésre 
álló források alig 1 százalékát kívánta fordítani.  
2008 novemberében az EU Bizottság, a válságra való tekintettel, lehetőséget adott a források 
átcsoportosítására és a korábbi pályázati szabályok (önrész, adminisztrációs terhek) 
könnyítésére. Külön kiemelték az épületek energiatakarékos felújítását, amely 
egyszerre segít a munkahelyek megőrzésében, a klímaváltozással kapcsolatos 
feladatok teljesítésében és az üzemeltetési költségek csökkentésében. A kormány 
júniusban nyilvánosságra került átcsoportosítási szándékait megkérdőjelezve, több zöld 
szervezet nyílt levelet írt a miniszterelnöknek és a gazdasági miniszternek.4 Véleményük 
szerint a válság indokolja ugyan az Operatív Programok összegeinek átcsoportosítását, 
azonban az eljárási szabályokat nem szabad megkerülni. Az aláírók azzal sem értettek egyet, 
hogy a gazdasági vállalkozások verseny nélkül, közvetlenül jussanak forrásokhoz, hiszen ez 
ellentétben áll a piacgazdaság játékszabályaival, és nem használja ki a forrásokban rejlő 
szinergiákat.5 
2009. július 23-án a svéd elnökség kezdeményezésére megbeszélést tartottak az energiaügyi 
miniszterek az új EU Energiahatékonysági Akciótervről, ahol hasonló gondolatok hangzottak 
el.6 
 
 
2002/91/EK irányelv és az éghajlatvédelmi kötelezettségeink teljesítése 
 
A 2002-ben kidolgozott irányelvet a 2006-os határidőre kevés ország vezette be. Csak 2009-re 
léptek érvénybe a tagországok többségében a helyi előírások. Magyarország tovább halogatja 
egyes részszabályok bevezetését 2012-ig. Emellett néhány kérdésben a jogszabályok alkotói 
és a szakmai szervezetek továbbra is eltérő álláspontot képviselnek, ami nem szerencsés 
(energetikai bizonyítvány, auditálás, díjazás, jogosultság). 
 
                                                                                                                                                                  
2 Március2-án és május 12-én nyílt levelet írtak Gyurcsány Ferenc illetve Bajnai Gordon miniszterelnököknek a 
kvótakereskedelemből származó bevételekkel kapcsolatban, július 17-én demonstráció volt a Miniszterelnöki Hivatal 
előtt. 
3 Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják egyes környezetvédelmi adók sikerét. Pl. az energiaadó bevételeit lehetne az 
energiatakarékossági pályázatokra fordítani évről-évre.  
4 http://www.levego.hu/#showNews%282069%29 
5 Például egy középület felújítása energia megtakarítással jár, piacot jelent a vállalkozásoknak, csökkennek az 
üzemeltetési költségek, és a felújítás példaként állhat a lakosság és a vállalkozások előtt. 
6 http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.10326!menu/standard/file/Summary%20EEAP%20session.pdf  
lásd még „Lélegzetnyi” Hírlevél 2009. július  
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Míg Magyarország a 2002-es direktívát sem teljesítette maradéktalanul, 2008-ban elkezdődött 
az EU-ban a 2002-es irányelv felülvizsgálata, szigorítása.  
Az EU különösen a közszféra felelősségét hangsúlyozza a példamutatásban. 
 
A Levegő Munkacsoport álláspontja a következő: 
 
1) Szorgalmazzuk az összes közintézmény energetikai felülvizsgálatát. Készüljön 
felújítási stratégiai terv minden közintézményre, költség-haszon elemzéssel és kötelezően 
teljesítendő követelmények meghatározásával. A közintézményekre vonatkozó terv 
tartalmazza a szükséges felújítások volumenét, a határidőket, forrásokat és felelősöket.  
2020-ig az összes meglevő közintézmény érje el a legalább a 2009-es energetikai 
előírások szerinti értéket.  
 
2) Az energetikai korszerűsítés minimális követelményei minden épületre, ne csak az 1000 
m2 hasznos alapterület felett legyen kötelező. 
Fontosnak tartjuk, hogy az épületet ne csak egyetlen összesített jelzéssel, értékkel minősítsék. 
Építésnél, felújításnál az egyes szerkezeti elemeknél is tartsák be a minimálisan kötelező 
minőségi követelményeket. 
 
 
K+F, mintaprojektek 
 
Egyetértünk a szakmai szervezetek véleményével: szükség lenne egy önálló, építéssel 
foglalkozó tárca felállítására. A gazdátlanság, az építés megosztottsága, egyebek mellett a 
kutatás fejlesztés elhanyagolásában is visszatükröződik. Az EU csak általános irányelveket ad 
meg, a nemzeti sajátosságokhoz igazítás minden estben a tagállamok feladata. A helyi 
hagyományok továbbfejlesztése, a meglevő műszaki kultúrához igazítás stb. nemzeti feladat. 
Az építési kutatások jelentős része „low tech” jellegű, azaz a szűkös hazai lehetőségek 
ellenére, megfelelő koordináció mellett, folytatható.   
 
A passzív házak, zéró kibocsátású házak, pozitív energiájú házak stb. fogalmával kapcsolatban 
nincs közmegegyezés a szakmában, nincsenek egységes uniós definíciók sem. A 
tagországoknak lehetősége van saját követelmények meghatározására, a műszaki-kulturális-
éghajlati sajátosságaik figyelembevételével. Célszerű lenne ezek alapján mintaprojektek 
létrehozását támogatni különféle kategóriákban (új, meglevő, többszintes, iparosított, funkció 
szerint stb.). A mintaprojektek elemzése alapján készült referenciaértékek (műszaki 
megoldásokra, minőségre, építési és üzemeltetési költségekre stb.), tapasztalatok 
segíthetnének a megrendelő lakosságnak és az intézményeknek a felújításokkal kapcsolatos 
döntésekben. 
 
 
Képzés, minőségellenőrzés 
 
Fontosnak tartanánk a szakmunkásképzés újragondolását. E kérdés, összetettsége miatt, 
meghaladja ezen állásfoglalás kereteit. Csak néhány szempontot említünk: 
 

• A gyakorlati ismeretek magas szintű elsajátítása, és ehhez a vállalkozásoknak, mint a 
gyakorlatvégzés színtereinek érdekeltté tétele7; 

• A szakiskolák, szakmunkásképzők arányos finanszírozása, erkölcsi elismerése, 
szakmunkás jövőkép biztosítása; 

• A szakmunkások bérének józan arányosítása a vállalati menedzserek, bankigazgatók 
stb. jövedelmével.   

 

                                                 
7 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/oktatas_0902.pdf 
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A közpénzekből végzett munkák terveinek és kivitelezésének minőségellenőrzése nincs 
megoldva, az építésfelügyelet továbbra is elégtelen, alulfinanszírozott.  
A közbeszerzéseknél a tervezés nem válik el a kivitelezéstől. Holott évente mintegy 500 
milliárd Ft közpénz és – alacsony tervezési és kiviteli színvonal esetén - indokolatlanul drága 
üzemeltetési költség a tét.   
(Ezzel ellentétben a jogszabályalkotók – a piacgazdaság elveivel ellentétesen - limitálják pl. az 
energiabizonyítványok elkészítéséhez alkalmazható díjazást, arra hivatkozva, hogy így a 
lakosság terhei kisebbek. Sokkal több veszteség éri a lakosságot a közfeladatok 
alulfinanszírozása miatt.)  
 
 
Körbetartozás, tisztességes piaci magatartás 
 
Támogatjuk a MÉASZ megoldási javaslatát a használatbavételi engedély és a pénzügyi 
teljesítés összekapcsolásáról. 
Javasoljuk a vállalatalapítás és a közbeszerzések szabályainak pontosítását annak 
érdekében, hogy a hosszú távon működni szándékozó, tisztességes vállalkozások ne 
kerüljenek hátrányba a „percemberkékkel”, kétes hátterű projekttársaságokkal szemben.8  
 
Míg a gazdasági élet szereplőit nemegyszer indokolatlan adminisztrációs terhek és hosszú 
átfutási idők sújtják, például a cégalapítás megkönnyítését úgy „oldották meg”, hogy bárki 
ezer forintért azonnal bejegyeztethet egy új céget még akkor is, ha az előző cége(i) hatalmas 
adósságokat hagyott (hagytak) hátra – az esetek túlnyomó többségében nyilvánvalóan úgy, 
hogy már eleve nem volt szándékukban megfizetni az adókat és kifizetni az alvállalkozókat. Ezt 
ma gyakorlatilag úgy tehetik meg, hogy a következményeit nem nekik kell viselniük, hanem az 
egész társadalomnak: „…az utóbbi években a felszámolási eljárások során ki nem egyenlített 
hitelezői igények nagysága bőven meghaladta az 1000 milliárd forintot. Ne legyenek illúzióink, 
ezen összeg java része pusztán az államot is magában foglaló hitelezői kör elől tűnt el, növelve 
ezzel az adófizetők amúgy is magas terheit. A felszámolási káosz kockázati felára beépül a 
helyi szolgáltatások és termékek árába. A csődveszélynek fokozottan kitett ágazatok beszállítói 
a magasabb hitelezési kockázat költségét a jól működő cégekkel és a fogyasztókkal is 
megfizettetik. Az elégtelen jogszabályok tehát közvetve és közvetlenül is komoly károkat 
okoznak a piaci szereplőknek, beleértve a fogyasztókat is.” Gondolatok a csődtörvény 
küszöbönálló módosításáról, Világgazdaság, 2009. február 24.9 A jelenségre, valamint a 
szigorúbb szabályozás szükségességére a Levegő Munkacsoport már korábban is felhívta a 
figyelmet.10 
 
 
Szociális bérlakás hálózat 
 
Nálunk ma egyre ritkábban emlegetik az európaiság egyik alapértékét, a magas szintű 
társadalmi kohéziót. A jövedelemkülönbségek jól mutatják, hogy Magyarország rossz 
irányban fejlődik. A kívánatos 1:5 arány helyett éveken át 1:8 arányú volt a 
jövedelemkülönbség, és ez a mutató néhány éve ismét emelkedik. 
Az Alkotmány említi a legmagasabb testi és szellemi egészséghez való jogot, de – ellentétben 
a francia, német, skandináv, stb. gyakorlattal – az állam nem köteles hajlékot biztosítani 
azoknak, akik jövedelemviszonyaik vagy egyéb okokból rászorulnának. Holott a mi 
éghajlatunk, a minimálbérek, alacsony nyugdíjak mértéke mellett, senki sem állíthatja, hogy a 
lakosság mintegy harmadát kitevő hátrányos helyzetben élőknek esélye lenne a jövedelméből 
saját lakás megvásárlására, törlesztésre, vagy a szükséges mértékű karbantartásra, 

                                                 
8 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/ogy-valsag-hatjav_0904.doc 
9 http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=261730 
10 http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/adocsalas.pdf  (45. oldal, „Adócsalás cégalapítással és 
megszüntetéssel”). 
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üzemeltetésre.11 Felelőssége lenne az államnak „saját gyermekei”, az állami gondozottak 
számára is (bér)lakásról gondoskodni.  
Ahogy a MÉASZ vonatkozó fejezete is megállapítja, ez nemcsak társadalmi-szociális probléma, 
de versenyképességünket is rontja a munkaerő alacsony mobilitása. 
 
Véleményünk szerint lakótelepi panellakások tömbönkénti, energiatudatos felújítása, 
esetenként nem készpénzes, hanem bérleti jogokra cseréje a fizetésre képtelen 
tulajdonosokkal, lehetne az első lépés a szociális bérlakás állomány növelésére. Ezen 
kívül is vannak olyan forráskímélő megoldások, amelyek a mostani költségvetési helyzetben 
is alkalmazhatók lennének. (Pl. „Mindenki lép egyet” – holland önkormányzati gyakorlat.) 
 
 
 
Budapest, 2009. augusztus 14. 
 
Összeállította: Beliczay Erzsébet  
beli@zpok.hu 
 

                                                 
11 Hazánkban 10-12 évi átlagbérbe, míg az említett nyugati országokban 4-6 évi bérbe kerül egy lakás. 


