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4/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
ERŐFORRÁS-HATÉKONY LEHETŐSÉGEK AZ 

ÉPÍTŐIPARBAN 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Ez a módosító indítvány a 4. és az 5. módosító indítványhoz kapcsolódik. 

 

4. pont 

 

A következőképpen módosítandó: 

 

Véleménytervezet Módosítás 

azt javasolja, hogy az Európai Unió intézményei 

vizsgálják meg egy olyan kompenzációs 

mechanizmus kidolgozásának a lehetőségét, amely 

nem rontja az erőforrás-felhasználás terén élen járó 

régiók versenyképességét. Ez a mechanizmus 

elsősorban a kevésbé fejlett régiókat támogatná az 

épületek fenntarthatóságával kapcsolatos kihívások 

megválaszolásában, elsősorban a negatív külső 

hatások internalizációja által okozott áremelkedés 

megelőzése terén, másodsorban pedig 

megkönnyítené a rehabilitációt és bővítené a zöld 

infrastruktúrákat a területrendezési változások által 

érintett régiókban;  

azt javasolja, hogy az Európai Unió intézményei 

vizsgálják meg egy olyan kompenzációs 

mechanizmus kidolgozásának a lehetőségét, amely 

nem rontja az erőforrás-felhasználás terén élen járó 

régiók versenyképességét., és ezzel egyidejűleg Ez a 

mechanizmus elsősorban a kevésbé fejlett régiókat 

támogatná az épületek fenntarthatóságával 

kapcsolatos kihívások megválaszolásában, 

elsősorban a negatív külső hatások internalizációja 

által okozott áremelkedés megelőzése terén, 

másodsorban pedig megkönnyítené a rehabilitációt 

és bővítené a zöld infrastruktúrákat a területrendezési 

változások nyersanyagok kitermelése miatti 

közvetett földhasználat-változás által érintett 

régiókban; 

 

Indokolás 

 

Az ERFA támogatja a kohéziót az elmaradott régiókban, ugyanakkor nem foglalkozik a negatív külső 

hatások internalizációja által az építőanyagok terén okozott áremelkedés további kérdéseivel. A közlemény 

nem utal a közvetett földhasználat megváltozására mint negatív külső hatásra, ezért helyénvaló lenne 

beépíteni a mechanizmusba. A megoldandó kérdések helyi és regionális szinten vannak jelen. 

 

_____________ 

 

EN-JB/am 

 

 

Am. 4R 
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7/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
ERŐFORRÁS-HATÉKONY LEHETŐSÉGEK AZ 

ÉPÍTŐIPARBAN 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Ez az előadói módosító indítvány a 7. és a 8. módosító 

indítványhoz kapcsolódik. 

 

 

6. pont 

 

A következőképpen módosítandó: 

 

 

Véleménytervezet Módosítás 

úgy véli, hogy az építőipari ágazatban működő 

vállalkozásoknak és fejlesztőknek a környezetbarát 

épületek kialakítását célzó fokozott támogatása 

fontos intézkedés lenne, amely lehetővé tenné, hogy 

nagyobb számban épüljenek környezetbarát épületek. 

A környezetbarát épületek előnyei – különösen az 

energiamegtakarítás és a munkavállalói 

termelékenység tekintetében – hosszú távon 

érezhetőek. Bár a környezetbarát épületek 

költséghatékonyabbak, leginkább a végső 

tulajdonosuk és felhasználójuk élvezi előnyeiket, 

nem pedig az építőik. A környezetbarát épületek 

építésével járó – általában 2–5%-os – 

többletköltségeket nem könnyű átterhelni a 

tulajdonosokra, ezért az építők gyakran pénzügyi 

szempontból alulmotiváltak;  

úgy véli, hogy az építőipari ágazatban működő 

vállalkozásoknak és fejlesztőknek a környezetbarát 

épületek kialakítását célzó fokozott támogatása 

fontos intézkedés lenne, amely lehetővé tenné, hogy 

nagyobb számban épüljenek környezetbarát épületek. 

A környezetbarát épületek előnyei – különösen az 

energiamegtakarítás és a munkavállalói 

termelékenység tekintetében – hosszú távon 

érezhetőek. Bár a környezetbarát épületek 

költséghatékonyabbak, leginkább a végső 

tulajdonosuk és felhasználójuk élvezi előnyeiket, 

nem pedig az építőik. A környezetbarát épületek 

építésével járó – általában 2–5%-os – 

többletköltségeket nem könnyű átterhelni a 

tulajdonosokra, ezért az építők gyakran pénzügyi 

szempontból alulmotiváltak; az építőipari ágazat 

környezetbarátabbá tételéhez szükséges, hogy az 

állami hatóságok ösztönözzék az építőipari 

vállalkozásokat a kevésbé pazarló gyakorlatokra való 

átmenetre, mivel az építési szakasz kulcsfontosságú 

az épület környezeti teljesítménye szempontjából 

annak teljes életciklusa során. Ez az átmenet nem 

valósulna meg olyan gyorsan, mint az várható a 

közös uniós mutatók és szabványok hiányában, és ha 

nincsenek gazdaságilag életképes üzleti modellek a 

jelenleginél környezetbarátabb és erőforrás-

hatékonyabb építési technológiák és anyagok 

előnyben részesítésére; 

 

Indokolás 
Bár a környezetbarát épületek által kínált előnyökkel kapcsolatos felhasználói tudatosság hozzájárulhat a 

kereslet húzóerejéhez a piacon, eddig nem volt elegendő ahhoz, hogy jelentős változásokat indukáljon a piac 

környezetbarátabbá tétele szempontjából, következésképpen a helyi és regionális önkormányzatoknak és a 

tagállamoknak a kínálati oldalon hozott intézkedéseket, köztük gazdasági támogatási mechanizmusokat is 

meg kell fontolniuk. 

_____________ 

EN-JB/am 

Am. 7R 
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12/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
ERŐFORRÁS-HATÉKONY LEHETŐSÉGEK AZ 

ÉPÍTŐIPARBAN 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 

Ez az előadói módosító indítvány a 12. módosító indítványhoz kapcsolódik. 

 

10. pont 

 

A következőképpen módosítandó: 

 

Véleménytervezet Módosítás 

igen hasznosnak tartaná, ha szisztematikusan 

alkalmaznának területrendezési és regionális 

tervezési eszközöket az erőforrás-hatékonyság terén, 

összhangban a megújuló energiához, az 

energiahatékonysághoz és a hulladékgazdálkodáshoz 

kapcsolódó szempontokkal; 

 

úgy véli, hogy a helyi és regionális politikák 

kialakítása során területrendezési és várostervezési 

eszközöket és gyakorlatokat is felhasználhatnak, és 

ezzel egyidejűleg a fenntartható épületekre 

vonatkozó politikának tekintetbe kellene vennie igen 

hasznosnak tartaná, ha szisztematikusan 

alkalmaznának területrendezési és regionális 

tervezési eszközöket az erőforrás-hatékonyság terén, 

összhangban a megújuló energiához, az 

energiahatékonysághoz, és a 

hulladékgazdálkodáshoz, illetve a működéshez és a 

karbantartáshoz kapcsolódó szempontokkalat;  

 

Indokolás 

 

A területrendezést és a várostervezést, a részvételen alapuló megközelítéssel együtt alkalmazzák az 

energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások tervezéséhez – helyénvalónak tűnik tehát a fenntartható 

épületek integrálása egy már bevált keretbe. 

 

A működéssel és a karbantartással kapcsolatos kérdéseket a CIBSE vetette fel a véleménytervezet benyújtása 

után kapott állásfoglalásában. 

_____________ 

 

EN-JB/am 

 

Am. 12R 
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16/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
ERŐFORRÁS-HATÉKONY LEHETŐSÉGEK AZ 

ÉPÍTŐIPARBAN 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Ez az előadói módosító indítvány a 16. módosító indítványhoz kapcsolódik. 

 

18. pont 

 

A következőképpen módosítandó: 

 

Véleménytervezet Módosítás 

úgy véli, hogy nem feledkezhetünk el arról, hogy az 

építőipar egy eszköz, az épületeknek pedig 

urbanisztikai, építészeti, szociális, gazdasági és 

környezeti dimenziójuk van, miközben kiemelt 

figyelmet kell fordítani a fenntarthatóság kérdésére. 

Hangsúlyozni kell, hogy az épületek önmagukban 

nem gyakorolnak kedvező vagy kedvezőtlen hatást 

környezetükre, hanem csak a fentebb említett 

összetett rendszer keretében. Az RB ezért javasolja, 

hogy az épületekre összpontosító megközelítés 

egészüljön ki oly módon, hogy foglalja magában az 

épületek kontextuális dimenzióját is;  

úgy véli, hogy nem feledkezhetünk el arról, hogy az 

építőipar egy eszköz, az épületeknek pedig 

urbanisztikai, építészeti, szociális, gazdasági és 

környezeti dimenziójuk van, miközben kiemelt 

figyelmet kell fordítani a fenntarthatóság kérdésére. 

Hangsúlyozni kell, hogy az épületek kizárólag 

önmagukban nem gyakorolnak kedvező vagy 

kedvezőtlen hatást környezetükre, hanem csak; 

hatásukat a fentebb említett összetett rendszer 

keretében kell értelmezni. Az RB ezért javasolja, 

hogy az épületekre összpontosító megközelítés 

egészüljön ki oly módon, hogy foglalja magában az 

épületek kontextuális dimenzióját is; 

 

Indokolás 

 

Az épületekre összpontosító megközelítés nincs összhangban azzal, amit a fenntartható épületekről szóló 

szakirodalmi recenziókban találtunk, ezenkívül a legtöbb helyi és uniós szintű érdekelt fél az épületekre 

összpontosító megközelítés helyett egy holisztikus megközelítés szükségességét hangsúlyozta. 

 

_____________ 

 

EN-MG/am 

 

 

 

 

 

Am. 16R 
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26/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
ERŐFORRÁS-HATÉKONY LEHETŐSÉGEK AZ 

ÉPÍTŐIPARBAN 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Ez az előadói módosító indítvány a 26. módosító indítványhoz kapcsolódik. 

 

28. pont 

 

Az alábbiak szerint módosítandó: 

 

Véleménytervezet Módosító indítvány 

javasolja, hogy a mérnökök, építészek és 

közgazdászok szakképzése során a 

forráshatékonyság eljárásai mellett azokkal az 

eljárásokkal is foglalkozzanak, amelyek a kezdeti 

terv kivitelezéskor bekövetkező módosításai miatt 

szükségessé vált további rendelések csökkentésére 

szolgálnak; 

 

javasolja, hogy a mérnökök, építészek és 

közgazdászok szakképzése során a 

forráshatékonyság eljárásai mellett azokkal az 

eljárásokkal is foglalkozzanak, amelyek a kezdeti 

terv kivitelezéskor bekövetkező módosításai miatti 

további anyagfelhasználás és hulladékképződés 

szükségessé vált további rendelések csökkentésére 

szolgálnak; 

 

Indokolás 

 

A terv módosításainak kérdése szerepel a közleményben. A pont fő célja annak hangsúlyozása, hogy ezt a 

fenntartható épületekre vonatkozó megközelítést be kell építeni a felsőoktatási modulokba. 

 

_____________ 

 

EN-MG/am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am. 26R 
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27/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
ERŐFORRÁS-HATÉKONY LEHETŐSÉGEK AZ 

ÉPÍTŐIPARBAN 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Ez az előadói módosító indítvány a 28. módosító indítványhoz kapcsolódik. 

 

31. pont 

 

Az alábbiak szerint módosítandó: 

 

Véleménytervezet Módosító indítvány 

hangsúlyozza, hogy számos helyi és regionális 

önkormányzat megállapította, hogy a tagállamok 

csak formálisan veszik át az energiahatékonysági 

előírások keretébe tartozó intézkedéseket, mivel ezek 

az adott régió vagy ország tervezési kultúrájától 

idegen rendszerek. A forráshatékonyság tekintetében 

meg kell szüntetni e gyakorlatot, ezért az RB azt 

javasolja, hogy elemezzék a jelenlegi politika 

irányítását; 

 

hangsúlyozza, hogy számos helyi és regionális 

önkormányzat megállapította, hogy a tagállamok 

csak formálisan veszik át az energiahatékonysági 

előírások keretébe tartozó intézkedéseket, mivel ezek 

az adott régió vagy ország tervezési kultúrájától 

idegen rendszerek. A forráshatékonyság tekintetében 

meg kell szüntetni e gyakorlatot, ezért az RB azt 

javasolja, hogy elemezzék a jelenlegi politika 

irányítását;. Ezért az RB azt javasolja, hogy 

készüljön egyfajta időközi jelentés ezeknek az 

eszközöknek a munkájáról; 

 

Indokolás 

 

Részben elfogadjuk Hermann Kuhn módosító indítványát. 

 

_____________ 

 

EN-MG/am 

 

 

 

Am. 27R 
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30/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
ERŐFORRÁS-HATÉKONY LEHETŐSÉGEK AZ 

ÉPÍTŐIPARBAN 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Ez az előadói módosító indítvány a 30. módosító indítványhoz kapcsolódik. 

 

35. pont 

 

A következőképpen módosítandó: 

 

Véleménytervezet Módosítás 

hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság által 

hivatkozott piacelemzések alapján az ún. „zöld 

épületekbe” történő beruházások költsége csupán 

néhány százalékkal nagyobb, mint a hagyományos 

építkezések esetében. Ez azonban csak részben igaz: 

az ezekbe az épületekbe történő beruházás költsége 

többszöröse lehet a fejlett régiókban, mint a 

fejletlenekben, ahol eltérő költségeket alkalmaznak. 

Az építkezések technikai hátterét közelíteni kell a 

gazdasági összefüggésekhez; mindazonáltal a 

jelenlegi és előrelátható eltérések szintje mellett 

különösen ajánlatos a kevésbé fejlett régiók 

figyelmének felhívása a jellegzetes kihívásokra; 

 

hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság által 

hivatkozott piacelemzések alapján az ún. „zöld 

épületekbe” történő beruházások költsége csupán 

néhány százalékkal nagyobb, mint a hagyományos 

építkezések esetében, de tekintetbe kell venni a 

regionális eltéréseket, mivel  a fejletlenebb régiókban 

az átlagos befektetési költség többszörösen 

alacsonyabb lehet, mint a fejlettekben. Ez azonban 

csak részben igaz: az ezekbe az épületekbe történő 

beruházás költsége többszöröse lehet a fejlett 

régiókban, mint a fejletlenekben, ahol eltérő 

költségeket alkalmaznak. Az építkezések technikai 

hátterét közelíteni kell a gazdasági 

összefüggésekhez; mindazonáltal a jelenlegi és 

előrelátható eltérések szintje mellett különösen 

ajánlatos a kevésbé fejlett régiók figyelmének 

felhívása a jellegzetes kihívásokra; 

 

Indokolás 

 

Például Romániában a hatósági előírások szerint az új középületek esetében körülbelül 400 euró/m
2
 a limit. 

A különbség tehát nem 2–3%, mivel egy közel nulla energiaigényű épület tőkeköltsége legalább 2-3-szor 

akkora, mint a közszektorban alkalmazott felső határ Romániában. Az új megfogalmazás remélhetőleg 

világosabb. 

 

_____________ 

 

EN-MG/am 

 

 

 

 

 

Am. 30R 
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32/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
ERŐFORRÁS-HATÉKONY LEHETŐSÉGEK AZ 

ÉPÍTŐIPARBAN 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Ez az előadói módosító indítvány a 32. és a 33. módosító indítványhoz kapcsolódik. 

 

37. pont 

 

A következőképpen módosítandó: 

 

Véleménytervezet Módosítás 

megítélése szerint fontos, hogy kiemelt figyelem 

irányuljon a vidéki területekre, illetve a kis és 

közepes városokra, mivel ezeken a területeken 

kisebb a hatékonyság, mint a nagyvárosokban: ki 

kell dolgozni a támogatási rendszereket, a 

szabályozásokat és a sajátos szempontok kutatását és 

fejlesztését, mivel ellenkező esetben nagy hátrány éri 

majd őket. 

 

megítélése szerint fontos, hogy kiemelt figyelem 

irányuljon a vidéki területekre sajátos problémáira, 

illetve a kis és közepes városokra, mivel ezeken a 

területeken gyakran kisebb a hatékonyság, mint a 

nagyvárosokban:. Ezeket a jellegzetességeket 

figyelembe kell venni a normák, a célok és más 

végrehajtási intézkedések meghatározásakor, hogy az 

ilyen területeket ne érje aránytalanul nagy hátrány, és 

szükség esetén kompenzációt kaphassanak. ki kell 

dolgozni a támogatási rendszereket, a 

szabályozásokat és a sajátos szempontok kutatását és 

fejlesztését, mivel ellenkező esetben nagy hátrány éri 

majd őket. Ennek következtében a Horizont 2020 

program „Intelligens városok” kezdeményezését át 

kellene nevezni „Intelligens városok és régiók”-ká, 

és ki kellene egészíteni egy új kiemelt 

kezdeményezéssel, amely az „Intelligens vidéki 

térségek és települések” nevet kapná. 

 

Indokolás 

 

Az előadó mindkét módosító indítvánnyal egyetért. 

 

_____________ 

 

EN-MG/am 

 

 

 

Am. 32R 


