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Sok cikkben, előadásban, fórumon előke-

rül a tény, hogy ma életünk 90%-át belső 

terekben töltjük. A házainkat magunknak 

építjük, mi használjuk, így a világ CO2 kibo-

csátásának 30%-áért vagyunk felelősek az 

épületeink által. Emellett az épületeink jelen-

tősen emésztik a természeti erőforrásokat 

és szennyezik a környezetünket is. A World 

Green Building Council 2015-ös felmérése 

azt mutatja, hogy a villamos energia 70%-

át, a víz 12%-át épületeinkben használjuk 

fel, illetve a hulladék 65%-is itt termeljük. 

Fontos megjegyezni, hogy a fogyasztások és 

a kibocsátások nagy része pazarlásból adó-

dik. Jól megtervezett és működtetett épüle-

tekkel az energiafelhasználás akár 50%-kal, 

a vízfogyasztás 40%-kal, a hulladék-kibocsá-

tás 70%-kal, a CO2-kibocsátás pedig akár 

39%-kal is csökkenthető lenne.

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesü-

lete (HuGBC) 2009 óta fogja össze az ingat-

lanszektor, az építőipar és az építésgazda-

ság szereplőit, hogy közreműködésükkel részt 

vegyen a környezettudatos és fenntartha-

tó építést előmozdító építészeti szabályozás 

szakmai kidolgozásában, valamint a környe-

zettudatosság kellő súlyú érvényesítésében. 

A nemzetközi World Green Building Council 

elismert magyar tagszervezeteként, úgy gon-

dolja, hogy mindenekelőtt az innovatív épí-

tői, befektetői gondolkodásmód széleskörű 

elterjesztése szükséges a gondolkodásmód és 

a szokások megváltoztatásához. A szemlélet-

váltás akár öt-tíz éves folyamat is lehet, ami 

hosszú távú kommunikációs stratégiát igé-

nyel, viszont eredményeiből minden szereplő 

pozitívan részesül majd. Az eddigiektől elté-

rő, új módszerekkel kell közelítenünk az új és 

a meglévő épületállomány zöldítéséhez és 

tág, komplex tudással kell új irányokat érvé-

nyesíteni a fejlesztéseknél. 

A szemléletváltás a budapesti irodapiacon 

már elindult, hiszen ma már nem képzelhető 

el A-kategóriás irodaház fejlesztése és épí-

tése úgy, hogy valamely zöld minősítési rend-

szer (itthon BREEAM, LEED, DGNB) szerint ne 

lenne tanúsítva. A minősítő rendszerek célja, 

hogy a tervezők, az építtetők és az üzemelte-

tők számára átlátható, a fenntarthaAtó épí-

tés fő kritériumait felsorakoztató rendszert, 

összehasonlítási alapot hozzanak létre, és az 

ingatlanfejlesztésekben és az üzemeltetés-

ben a fenntarthatóság iránti elkötelezettsé-

get ösztönözzék. Olyan holisztikus megközelí-

tést alkalmaznak, amely ugyanúgy figyelembe 

veszi az ökologikus telekhasználatot, mint 

a lokációt, a közösségi közlekedés közelsé-

gét, a tervezési folyamatot, a gazdaságossá-

got vagy a belső környezet minőségét. Össze-

foglalva tehát a zöldépítés építészetileg is jól 

átgondolt, technológiailag innovatív, üzleti-

leg pedig sikeres projekteket jelent. A World 

Green Building Council felméréséből szár-

mazik a zöldépítés többletköltségeiről gon-

dolt és megvalósult költség összehasonlítá-

sa, melyek között igen nagy különbség van. 

Míg a tervezési szakaszban azt gondolják az 

építési szereplők, hogy akár 29% is lehet az 

extra ráfordítás, addig a projekt befejezé-

sekor ez nem megy 12-13% fölé. Az ingatlan 

értékének növekedése ezzel szemben akár 

25-30% is lehet.

Ahhoz, hogy a fenti magas többletköltség 

percepciót megváltoztassuk, az ingatlanszak-

ma szinte összes szereplőjét – beruházókat, 

fejlesztőket, üzemeltetőket és építőanyag-

gyártókat meg kell szólítani akkor is, ha ere-

detileg a zöldépítészet óhaja építész szakmai 

műhelyekből indult el. Az épített környezet 

fenntarthatóságával kapcsolatos válaszokat 

a szakmaiság mélyülésével, a szakmai hite-

lességgel, az egyes szakmák tudatformálá-

sával lehet megtalálni.

Fontos láttatni, hogy a környezettuda-

tos építészet értéknövelő hatású és növeli 

a bérleti kiadhatóságot is. A zöld minősíté-

sek megléte néhány évvel ezelőtt még mar-

keting üzenetként volt szempont, ma viszont 

már bérlői elvárás, amelyet nem csak a pia-

ci érdek, hanem egyre inkább a vállalati bel-

ső felelősségvállalás mozgat. Ezt bizonyít-

ja a Dodge Data & Analytics tavaly készült 

felmérésének eredménye is, amely szerint 

2008-ban a zöldépítés legfőbb szempont-

jai között első helyen szerepelt, hogy a vál-

latok szerint morálisan „helyes” így építkez-

ni, ők járulnak hozzá a piac átalakításához. 

2015-ben elsőként az ügyféligények, máso-

dik helyen a környezeti szabályozások, a har-

madik pozícióban pedig a teljes piac elvárá-

sa szerepelt válaszul ugyanerre a kérdésre.

Idei áprilisi adatok szerint Magyarorszá-

gon jelenleg 113 minősített épület található. 

A környező országokkal összehasonlítva a 3. 

helyen állunk Csehország (169) és Románia 

(134) után.

A legújabb trend a zöld minősítések mel-

lett a WELL minősítési rendszer megjelenése. 

Ez az épülettanúsítás egyre inkább elterje-

dőben van a tengerentúlon, de Európában 

is találunk már példákat, valamint a vezető 

ingatlanfejlesztők Magyarországon is igye-

keznek alkalmazni.

A WELL rendszer az emberi egészséget és 

ennek a termelékenységre gyakorolt hatá-

sát helyezi fókuszba és azt vizsgálja, hogy 

az épületek mit tudnak tenni ezek javításá-

ért. Kulcsszavai a javítás és a fejlesztés, mert 

nem egy rigid rendszerről van szó, mint a zöld 

minősítések esetében, hanem a pozitív vál-

tozások méréséről egy meghatározott kon-

cepció keretében. Hét indikátor (levegő, víz, 

táplálkozás, fény, wellness, komfort és elme) 

mentén lefektetett mutatókat vizsgál a rend-

szer, a levegő esetében pl. 29 faktort. A tanú-

sítás megszerzése a munkahelyek tekinteté-

ben folyamatosan javuló környezetet jelent az 

alkalmazottak és az ügyfelek számára, meg-

térülést a hatékonyságban, vezető imázst az 

adott iparágban és a vállalati kommunikáci-

óban, javuló munkavállalói elégedettséget és 

megtartó erőt ígér értékként.

Barta Zsombor fenntarthatósági szakem-

ber, a HuGBC áprilisban megválasztott új 

elnöke szerint az elkövetkezendő évek felada-

ta az új csoportok felé való nyitás (pl. vidé-

ki szakemberek, egyetemisták, lakosság). A 

gyorsan változó piaci környezettel minden-

képpen lépést kell tartania a környezettuda-

tos építésnek is, elemezni kell az új trendeket, 

és megérteni, hogy a piaci szereplők milyen 

kihívásokkal néznek szembe. Az egyesület 

elsődleges célja ezért is az épített környe-

zet környezettudatos tervezési, kivitelezési 

és üzemeltetési elveinek népszerűsítése. Ezek 

széleskörű elterjedését Barta Zsombor akkor 

látja a leghamarabb elérhetőnek, ha foga-

natosítani lehet azokat a pénzügyi és piaci 

előnyöket is az egyes szereplőknél, amelyek 

a környezettudatosan tervezett és üzemel-

tetett épületek természetes velejárói.

Sokak számára nem egyértelmű, pedig igazán lényeges, hogy 
a környezettudatos építészet lényege nem a költségcsökkentés, sokkal inkább 

az, hogy az épített környezet minél kisebb ökológiai terhet jelentsen.

A ZÖLDÉPÍTÉSRŐL

Szöveg: BUDAI HENRIETTA

Helyzet, trendek, kilátások itthon

www.hugbc.hu
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DESIGN HÉT 
BUDAPEST

2017. OKTÓBER 
6–15.
www.designhet.hu
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Workbays Developed by Vitra in Switzerland,  
Design: Ronan & Erwan Bouroullec, 2012 www.vitra.com/workbays

Authorised Vitra dealer in Hungary: 
Do Work Kft. · 1025 Budapest ∙ Szépvölgyi út 146. 
T. +36 1 489 3860 · dowork@dowork.hu · www.dowork.hu 



Álomból eszményi valóság: Tervezzük és 
építsük meg együtt a jövőt!

Inspiráló együttműködés!

Tervezői oldal: cad.jankoablak.hu

Lépjen be a kompromisszumok nélküli világba, 
ahol nincsenek sík lépések közti különbségek, 

csak a fa és alumínium párosításából eredő
kortalan elegancia.

www.jankoablak.hu

Óriási, párhuzamosan eltolható üvegeket tudunk 
könnyedén mozgatni, így túlléphetünk a falak 

által korlátolt téren, az otthonunk eggyé válik a 
természettel. 

A SCHIEDEL ABSOLUT 
KÉMÉNY

Univerzális és abszolút hatékony

ABSZOLÚT energiatakarékos
• hőszigetelt köpenytégla
• leválasztott termo-légkürtő
• W3G szerint bevizsgálva
• 20% energia megtakarítás és 12%-al 

kevesebb CO2-kibocsátás érhető el

ABSZOLÚT hasznos
• nincsenek hőhidak
• kazán és kémény biztonságos működ-

tetése
• bármilyen tüzelőanyaghoz és fűtésrend-

szerhez
• megfelel az energiatakarékossági elő-

írásoknak

ABSZOLÚT egyedülálló
• ABSOLUT kiegészítő alkatrészekkel: az 

első kéményrendszer passzívház alkal-
massági tanúsítvánnyal 

• hőszigetelt köpenytégla az energiataka-
rékosságért

• termo-multifunkciós akna – engedélyez-
ve égési levegő ellátáshoz és szolár-, ill. 
egyéb ellátó vezetékekhez

Minden kémény szeretne egy kicsit 
Schiedel lenni…

Schiedel Kéménygyár Kft.

8200 Veszprém, Kistó u. 12.

T: 88 576 700

F: 88 576 704

info@schiedel.hu

www.schiedel.hu

Kapcsolódó projekt:
Performancia és esztétikum

38. oldal.

ABLAK, AJTÓ, ÁRNYÉKOLÁS
JOSKO Fenster&Türen AD Hungary Kft.
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a.
Tel.: (+36-30) 430 8064
E-mail: info@joskoszalon.hu, Web: www.joskoszalon.hu
B2 és 13. old.

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH 
Seefeldmühle 67b A-5421 Adnet bei Hallein, 
Salzburg, Österreich
Tel: +43 6245 85591 100, Fax: +43 6245 85591 9100
E-mail: office@schlotterer.at, Web: www.schlotterer.at
30. old.

BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE / 
KIVITELEZÉSE
SPIE AGIS Fire & Security Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: (+36-1) 437-3700, Fax: (+36-1) 453-0358
E-mail: info@spie-agis.com, Web: www.spie-agis.hu
70. old.

BÚTOR
arkhenea 
1054 Budapest, Hold u. 21.
Tel.: (+36-1) 302 8150, 302 8151, Mobil: (+36-30) 302 8150
E-mail: arkhenea@arkhenea.hu, Web: www.arkhenea.hu
31. old.

DEKORATÍV FESTÉKGYÁRTÓ
PPG Trilak Kft.
Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Tel.: (+36 1) 421-6100, Fax: (+36 1) 421-6236
E-mail: trilak@trilak.hu, Web: www.ppgtrilak.hu
94. old.

EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
Tel.: (+36 20) 211 5151
E-mail: gargyan@dualglass.hu, Web: www.dualglass.hu
57. old.

ÉPÍTŐIPAR
Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: (+36 96) 512 550, Fax: (+36 96) 512 560
E-mail: info@leier.hu, Web: www.leier.hu
95. old.

FÉM- ÉS MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ ÉS ÉPÜLETBURKOLÓ 
RENDSZEREK FORGALMAZÁSA
SCHÜCO és JANSEN rendszerek
ALUKÖNIGSTAHL Kft.
1047 Budapest, Baross utca 91-95.
Tel.: (+36 1) 435 4000, Fax: (+36 1) 435 4001
E-mail: office@alukoenigstahl.hu, Web: www.alukoenigstahl.hu
54. old.

FÜRDŐSZOBAI ÉS KONYHAI CSAPTELEPEK
Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft. 
1139 Budapest, Forgách u. 11-13.
Tel.: (+36-1) 236 9090, Fax: (+36-1) 236 9098
E-mail: info@hansgrohe.hu, Web: www.hansgrohe.hu
71. old.

GENERÁLKIVITELEZÉS
Market Építő Zrt.
1037 Budapest, Bojtár u. 53.
Tel.: (+36 1) 279 2727,, Fax: (+36 1) 466 4827
E-mail: marketiroda@market.hu, Web: www.market.hu
B4

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
FITOUT Zrt.
1038 Budapest, Révész utca 25.
Tel.: (+36 1) 705 8773, Fax: (+36 1) 705 8776
E-mail: info@fitout.hu, Web: www.fitout.hu 
1. old.

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
Jankó Faipari és Kereskedelmi Kft.
7900 Szigetvár, Damjanich utca 6.
Tel.: (+36-30) 561 2841, Fax: (+36-73) 510 286
E-mail: jankopeter@jankokft.hu, Web: www.jankokft.hu
120. old.

KERÁMIA ÉS FÉMKÉMÉNYRENDSZEREK FORGALMAZÁSA 
Schiedel Kéménygyár Kft. 
8200 Veszprém, Kistó u. 12. 
Tel.: (+36 88) 576-700 , Fax: (+36 88) 576-704 
E-mail: info@schiedel.hu, Web: www.schiedel.hu 
120. old.

LAKBERENDEZÉS
MAXCity Lakberendezési Áruház
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
Tel.: (+36-23) 532-660, Fax: (+36-23) 532-661
E-mail: marketing@maxcity.hu, Web: www.maxcity.hu
B3. old.

PROJEKTMENEDZSMENT, MŰSZAKI ELLENŐRZÉS, 
MÉRNÖKTANÁCSADÁS
Óbuda-Újlak Zrt.
Cím: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A.
Tel.: (+36 1) 250 0105, Fax: (+36 1) 368 7205, 
E-mail: info@obudagroup.hu, Web: www.obudagroup.hu
68. old.

PVC, TEFLON, SZILIKON BEVONATOS MŰSZAKI TEXTÍLIÁKBÓL 
KÉSZÜLŐ TETŐ-,
ILLETVE HOMLOKZATI LEFEDÉSEK
Graboplan Kft  
9027 Győr, Bútorgyári u. 4
Tel.: (+36 96) 550 700, Fax: (+36 96) 318 153
E-mail: info@graboplan.hu, Web: www.graboplan.hu
69. old.

TŰZIHORGANYZOTT JÁRDARÁCSGYÁRTÁS 
NAGÉV RÁCS Kft.
4220 Hajdúböszörmény Kinizsi Pál utca 7.
Tel.: (+36 52) 563 113 
E-mail: nagev.racs@nagev.hu, 
Web: www.nagevracs.hu / www.nagev.hu
56. old.


