
Fenntartható épületek egy 
ellenállóbb társadalom számára
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A magyar épületek állapota
A Healthy Homes Barometer 2015 óta akkreditált kutatópartnerekkel együttműködve vizsgálja 
Európa lakásállományának állapotát. Idén az életünk és munkánk színteréül szolgáló épületeket 
helyezi reflektorfénybe, és megmutatja a sürgős felújítási igényeket.

Magyarországon rengeteg embert érintenek a beltéri klíma olyan kockázatai, mint a nedvesség 
és a penész, a zajártalom, a hideg, valamint a napfény hiánya. A magyar emberek több mint 
harmada van kitéve ezeknek a tényezőknek. 

22%  
– az emberek ekkora hányada lakik szivárgó tetejű, nedves falú, 
padlójú vagy alapú lakásban, továbbá az ablakkeretek és padlók 
korhadása is gyakori. Ez asztmát és más légzőszervi problémá-
kat okozhat.

14% 
– az alacsony jövedelmű háztartások ekkora hányada nem tudja 
megfelelően melegen tartani otthonát, ami szív- és érrendszeri, 
valamint légzőszervi betegségekhez vezethet.

10% 
– az emberek ekkora hányada van kitéve a szomszédok vagy az 
utca zajának, ami többek között olyan egészségügyi problé-
mákhoz vezethet, mint a gyomor- és bélrendszeri vagy az alvási 
problémák. 

8% 
– az emberek ekkora hányada tartja otthonát túl sötétnek, ami 
depresszióhoz és alvási problémákhoz vezethet.

“Azok az emberek, akiknek mind a négy probléma által sújtott  
épületben kell élnie vagy dolgoznia, négyszer nagyobb 
valószínűséggel számolnak be rossz egészségi állapotról.

Nedvesség és penész Zajártalom

Túlzott hideg A napfény hiánya

Már a koronavírus-járvány kitörése előtt is az EU teljes lakosságának megdöbbentően magas 
hányadát, 9,4%-át érintette a lakásköltség-túlterheltség (az olyan háztartásokban élő emberekről 
van szó, amelyekben a teljes lakhatási költség a rendelkezésre álló jövedelem több mint 40%-át 
teszi ki).1

Jelenleg az európaiak 15%-a él rossz állapotú lakásokban2, és 50 millió háztartást érint az ener-
giaszegénység, ahol télen nem tudnak megfelelően fűteni. Az energiaárak meredek emelkedésével 
ez a szám valószínűleg növekedni fog. Ennek súlyos következményei lehetnek: az energiaszegény-
ségben élő emberek között kétszer annyian küzdenek egészségügyi problémákkal. 

1  Eurostat, 2022: Housing cost overburden rate.    
2  WHO Europe 2019, “Healthy, prosperous lives for all: the European Health Equity Status Report”

A megfelelő színvonalú és  
megfizethető lakhatás minden  
eddiginél égetőbb probléma
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Hogyan védhetik meg  
egészségünket az épületek?
2020 tavasza óta a járvány miatti lezárások milliókat kény-
szerítettek arra, hogy otthonuk négy fala között dolgozza-
nak, éljenek és tanuljanak. A rossz állapotú lakásokban élők 
helyzetét ez még jobban megnehezítette. 

Ma már tudjuk, hogy a legtöbben úgy fertőződtek meg 
a SARS-CoV-2-vel (a COVID-19-et okozó vírussal), hogy 
érintkezésbe kerültek a levegőben lebegő és a vírust hordozó 
váladékcseppekkel. 

A természetes szellőztetés – vagyis az ablakok kinyitása – 
továbbra is egyszerű, költséghatékony és közérthető módja 
annak, hogy csökkentsük az ilyesfajta fertőzések kockázatát. 
A szellőztetés felhígítja a kórokozókat, és felfrissíti a levegőt. 
A természetes szellőztetés mellett a gépi 
szellőztető rendszerek, azaz a fűtő-, szellőző- és légkondicio-
náló egységek is hatékonyan biztosítják az állandó higiénikus 
légáramlást.

A felújítás messzemenő előnyökkel jár
Ahogy az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés egyre sürgetőb-
bé válik, az épületek felújítása szilárdan a politikai napirenden van, 
olyan kezdeményezésekkel, mint a Felújítási Hullám, a Fit for 55 
jogalkotási csomag, valamint a nemzeti helyreállítási és rugalmas-

sági tervek kidolgozása. Ezek az alapok lehetőséget teremtenek 
arra, hogy befektessünk az épületekbe, és kihasználjuk a számos 
kínálkozó előnyt.

4 milliárd euró
Összesített gazdasági előnyök

A beltéri klíma kockázatainak csökkentésével járó előnyök Magyarországon
Számok milliárd euróban 2050-re

A nedvességnek vagy penésznek való 
kitettség és a nappali fény hiányának 
csökkentése a lakóépületekben

A termelékenység 
javulása a több nappali 
fény hatására

A termelékenység javulása a 
középületek szellőztetésének 
fokozásával

„COVID-19-hatszög” 
szellőzőrend-

szerekhez

Megfelelő 
szellőzés

Gyakori 
szellőztetés

További 
szűrés

A visszakeringetés 
elkerülése

A keresztfertőződés 
elkerülése

Folyamatos 
ellenőrzés

0,8

0,2

Közvetlen megtakarítás 
az egészségügyi 
költségeken 

Egészség és 
termelékenység

1,4

0,8

Iskolák Irodák

0,8

Irodák
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Ezekről a témákról bővebben a Healthy Homes Barometer 2022-es kiadásában olvashat

A közérzet épületek hiányosságai okozta romlásának méréséhez rendelkezésre áll egy új, ám  
elismert módszer: a jóllét-értékelési elemzés (Well-being Valuation Analysis, röviden WVA).  
Ez lehetővé teszi a döntéshozók számára, hogy holisztikusabb módon mérjék fel az épületfelújítási 
beavatkozások értékét.

Az európai adatok azt mutatják, hogy a fűtés hiánya csaknem kétszer olyan nagy hatással van a 
közérzetre és az élettel való elégedettségre, mint a partnertől való távollét.

Sőt, azok az emberek, akiket a beltéri klíma mind a négy problémája egyszerre érint, ötször  
nagyobb valószínűséggel számolnak be arról, hogy boldogtalanok. 

-1,10%

-3,85%

-1,61%

A beltéri klíma kockázati tényezői Egyéb tényezők

-0,55% -0,43%

-1,95%

-7,11%
Mind a négy kockázati 

tényező együttesen

 Napfény hiánya 
 Nedvesség és penész
 Zaj

 Hideg
 Környezetszennyezés
 Távollét a partnertől

Különbség az élettel való elégedettségben, 
ha érintett 

A fenntartható 
felújítás előnyei

Energia-
megtakarítás

Javuló 
egészség

Javuló 
termelékenység

Javuló 
közérzet

Dekarbonizált 
épületállomány

Klíma-
védelem

Ha meglévő épületeinkre fenntartható felújítási stratégiákat alkalmazunk, egészségügyi előnyök-
höz juthatunk, javíthatjuk az emberek közérzetét és termelékenységét, valamint csökkenthetjük 
a klíma életünkre gyakorolt hatását. Ideje újragondolni, hogyan építkezünk, és fenntarthatóbb, 
holisztikusabb megközelítést alkalmazni a felújítások során.

Az egészséges épületek meghozhatják 
a szükséges változást

A beltéri klíma immár bizonyítottan hatással  
van az életünkkel való elégedettségünkre


