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TÖBB MINT 10 ÉVE A 
FENNTARTHATÓ ÉPÍTETT 
KÖRNYEZETÉRT

SZAKMÁK ÖSSZEFOGÁSA, 

SZEKTOROK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

ÉRDEKKÉPVISELET A 

JOGALKOTÓK FELÉ

SZEMLÉLETFORMÁLÁSI ÉS 

SZAKMAI OKTATÁS

NEMZETKÖZI GYAKORLATOK 

BECSATORNÁZÁSA

TUDÁS, TAPASZTALAT ÉS 

INNOVÁCIÓ TERJESZTÉSE

JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A 

VÁLTOZÓ PIAC KIHÍVÁSAIRA



Zöld épületminősítési rendszerek előnyei

 összehasonlítási szempontrendszer

 fejleszti az építési gyakorlatot

 tartósabb, hatékonyabb épületek

 egészségesebb épülethasználók

 környezet védelme (CO2, 
ökoszisztéma)

 alacsonyabb üzemeltetési 
költségek 

 kevesebb hulladék

 elkötelezettség ösztönző

 Értéknövelő???



Zöld minősítések 

értéknövelő hatásai
 Kivitelezési költségekkel, bérleti díjakkal 

értékkel kapcsolatosan kérdések

 Piaci tanulmányok (eltérőek)

 mennyivel ér többet (67% szerint 1-10%)

 mennyivel magasabb a bérleti díj (59% szerint 

1-10%)

 Konkrét projektek

 Isztambul 7-9%-os többletköltség, 0,4-2,5 év 

megtérülés

 Népliget Irodaház napkollektor – 57%

 Green House évi 100e EUR megtakarítás



➢ US, UK, Ausztrália, Szingapúr, Izrael 

esettanulmányok 2000-2012

➢ Legtöbb esetben 0-4% a többlet

➢ BREEAM Very Good/ LEED Gold 0-10%

➢ BREEAM Excellent/ LEED Platinum 2-12,5%

➢ Zero Carbon Home, UK 12,5%

➢ Számos esetben nem került többe a 

hagyományos épületnél

➢ Nemzeti előírások fejlettségi szintjétől is függ

➢ Idővel csökken a többlet

Többletköltség csökkenthető, elkerülhető
➢ Zöld stratégia már az előkészítés fázisától

➢ Tapasztalt tervezők, szakértők, kivitelezők 

alkalmazása

➢ Integrált Tervezési Folyamat

Zöld épületek tervezési és kivitelezési többletköltsége a hagyományos 

„előírásoknak megfelelő” épülethez képest. (%)

Forrás: The Business Case For Green Building, WorldGBC, 2013





Zöldépület minősítési rendszerek a világban
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Magyarországon az összes modern irodaterület 
44%-a, 1 750 000 m2 tekinthető zöldnek. 

Forrás: Colliers 2022
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LEED minősítési rendszerek

• városrész léptékű projektek

• folyamatban lévő, vagy nemrég 

átadott

• új fejlesztések és átalakítások is

• új belső kiépítés (fit-out)

• kereskedelmi, szállás, és egyéb 

közületi funkció

• új építésű családi házak és                  

1-6 emeletes társasházak

• új építés vagy jelentős felújítás

• iskola, adatközpont, szállás, ipari, 

kereskedelmi, egészségügyi, egyéb 

közületi, és 4+ emeletes lakó funkció
• meglévő épületek

• iskola, adatközpont, szállás, ipari, 

kereskedelmi, egyéb közületi, és 4+ 

emeletes lakó funkció



BREEAM minősítési rendszerek

Projekt specifikus BREEAM BESPOKE minősítés



BREEAM: Kivitelezéshez kapcsolódó 

követelmények rövid bemutatása

Checklist A1 – Biztonságos megközelíthetőség

 Az építkezés mindig tiszta és biztonságos (lehatárolt) megközelíthetősége

 Az építkezésen belüli lehatárolt és tiszta & biztonságos útvonalak

 Építkezés be/kijárata, porta nyilvánvalóan jelezve van (látogatók 

számára is)

 Postaláda kihelyezés

 Külföldi munkavállalók esetében, idegen nyelvű feliratok kihelyezése

 Amennyiben belvárosi, szűk területen helyezkedik el az építkezés, kisebb 

járművekkel köztes telephelyről történő anyagszállítás



Checklist A1 – példák



Checklist A1 – jó szomszédi viszony

 Bemutatkozó levél

 Elérhetőségek 

 Visszajelzési & panaszbejelentési lehetőségek 

 Hangos munkavégzés korlátozása (kifejezetten pl. iskolák, 

lakóépületek, korházak közelében)

 Az építkezés tiszta és teljeskörű lehatárolása, elzárása

 Éjszakai megvilágítás árnyékolása a lakóépületeknél

 Kivitelező munkások piszkos munkás ruhákban nem használhatják a 

környező boltokat, éttermeket, stb

 Munkások számára fenntartott külön szociális egységek és étkezde

 Hangos rádióhallgatás tilalma



Checklist A1 – környezeti hatások 

csökkentése

 Éjszakai fényszennyezés csökkentése

 Energiatakarékossági intézkedések bevezetése

 Víztakarékossági intézkedések

 Alternatív energiahordozók 

 Csatornák, esővízelvezetők védelme építési szennyeződések 

bemosása ellen 

 Az anyagok és építési kellékek tiszta, rendezett és biztonságos 

tárolása

 Itató homok & kármentő tálca elkülönített tárolása





Checklist A1 – biztonságos és megfelelő 

munkavégzés

 Tiszta, rendezett szociális és higiéniás felszerelések biztosítása 

(külön férfi / női, mozgáskorlátozott WC-k, tusolók, öltözők, 

dohányzásra kijelölt hely)

 Étkezők és higiéniás berendezések mindig tisztán vannak tartva és 

másra nincsenek felhasználva (pl. raktárnak)

 Tiszta látogatói védő eszközök biztosítása

 Munkabiztonsági képzések, felülvizsgálatok, nyomonkövetések, 

elsősegély nyújtók stb.

 Legközelebbi baleseti kórház, tűzoltó, rendőrség, 

közműszolgáltatók vészhelyzeti telefonjai jól láthatóan ki vannak 

több helyre függesztve

 Menekülési útvonalak, tiszták, megvilágítottak, jelölve vannak





Az építés hatásainak nyomonkövetése

 Energiafogyasztások monitoringozása, kitűzött energia 
fogyasztás, CO2 kibocsátás nyomon követése, rögzítése

 Szállítmányozásból származó CO2 kibocsátás és 
energiaszükséglet nyomon követése

 Az építési munkálatok alatt kitűzött vízhasználat nyomon 
követése

 Az építési munkálatokból származó légszennyezésre 
vonatkozó “best practise” betartása

 Az építési területen kialakuló talaj, talajvíz szennyezés 
megakadályozására előírások bevezetése, nyomon követése



Az építés hatásainak nyomonkövetése

 Fővállalkozó felhasznált anyagokra 

vonatkozó környezetvédelmi irányelve (pl. 

helyi anyagok előnyben részesítése, nem 

toxikus anyagok használata, 

újrahasznosított anyagok használata, 

hulladék minimalizálása, stb)

 Fővállakozó környezetirányítási rendszert 

üzemeltet (pl. ISO14001)

 Az építkezési területen használt összes fa-

anyag (kerítés, zsaluzás, állvány, stb) min. 

80%ban fenntartható forrásból származik 

(pl. FSC) és 100%ban legális forrásból van



Hulladék

 Hulladék kezelési terv 

készítése, célokkal, 

előirányzásokkal 

 Nyomonkövetés

 Nagyban megegyezik a 

hazai gyakorlattal, de az 

írásos, grafikás 

összefoglaló azon 

esetlegesen túlmutat



Építkezési CO2

nyomonkövetése

 Encord - Construction CO2

Measuerement Protocol: 

 http://www.encord.org/wp-

content/uploads/2010/05/ENCORD_C

onstruction-CO2-Measurement-

Protocol.pdf

 Fuel Carbon Factors:

 http://naei.defra.gov.uk

http://www.encord.org/wp-content/uploads/2010/05/ENCORD_Construction-CO2-Measurement-Protocol.pdf
http://naei.defra.gov.uk/


 U.S. Environmental Protection Agency - Construction General 

Permit 2012 (Section 2)

 felelős (GK)

▪ telekadottságok

▪ esővíz lefolyás

▪ ütemezés

Környezetszennyezés megelőzése

terv

megvalósítás

rendszeres ellenőrzés, javítás

fotók

alkalmazandó

megoldások

LEED Kivitelezésre vonatkozó előírások



A. erózió és üledékképződés szabályozása

• csapadékvíz elvezetése zöldfelületre

• terület megfelelő lehatárolása

• víznyelők védelme szűrőkosárral

• porvédelem

• stabilizált kijáratok, kerékmosás

• környező utcák takarítása

• rézsűk, földhalmok takarása

15 cm

15 cm

max 2,4 m







B. szennyezések megelőzése

• anyag- és hulladéktárolás

• olajos, festékes eszközök mosása

• járművek, gépek karbantartása

• kármentesítés

• betonmosó
kijelölt helyen
ne a csatornába





 hulladékkezelési terv (GK)

 minimum 5 hulladéktípus szelektálása:

beton fém papír műanyag fa

 cél: teljes hulladék 50%-a vagy 75%-a 

újrahasznosítva

(1 pont) (2 pont)

Hulladékkezelés

bontási és építési fázis

újrahasznosítási célok

mennyiségek

kezelési módok



megfelelő hulladékkezelő

válogatás a helyszínen vagy telephelyen

kitermelt föld nem számítható bele

havi beszámolók



Anyaghasználat

csak a véglegesen beépített, építészeti 
anyagok

160 km-es körzet

160 km

építési
telek

nyersanyag

nyersanyag

gyártás



Környezetvédelmi terméknyilatkozat 
(EPD)

▪ nyilvános, harmadik fél által kiadott 

igazolás

▪ adott termékre vonatkozik

▪ ISO 14025 és EN 15804

▪ cradle to gate vizsgálat

▪ LEED

nyersanyag kinyerésétől

a gyártás befejeztéig

min. 20 különböző termékről,

min. 5 különböző gyártótól

csak építészeti anyagok



ibu-epd.com



Nyersanyagok származása

▪ bio-alapanyag (bevizsgált)

▪ fa alapanyag

▪ újrafelhasznált, felújított termék

▪ újrahasznosított tartalom

o postconsumer (fogyasztói hulladékból)
o preconsumer (ipari hulladékból)

▪ anyagok 25%-ára teljesüljön, anyagdíj 

alapján

építész költségvetés nagyobb 
tételei





Környezetbarát összetevők

▪ REACH listán nem szereplő összetevők 

(ECHA)

▪ a gyártó harmadik fél által igazolt, 

megfelelő ellátási lánccal működik

▪ anyagok 25%-ára teljesüljön, anyagdíj 

alapján

építész költségvetés nagyobb 
tételei



Beltéri kivitelezés

helyszíni munkások és későbbi felhasználók 

egészségéért

terv (GK)

▪ nedvességvédelem

▪ porvédelem

▪ dohányzás tiltása

▪ takarítás, ütemezés

▪ szűrőcsere

▪ átöblítés

anyagtárolás

lefóliázott légcsatornák

SMACNA IAQ Guidelines alapján



Épület-szintű energia- és vízfogyasztás mérés

összfogyasztás energiahordozónként:

áram, gáz, távhő, stb.

havi mérések

helyi termelést nem kell mérni (pl. napelem, 
kollektor)

főmérő

összesített ivóvízfogyasztás

havi mérések

adatok küldése USGBC-nek 5 évig

főmérő

helyi vízkezelő rendszer
kútvíz



Hasznos 

információk

LEED honlap:

https://new.usgbc.org/leed

adatbázisok:

http://www.usgbc.org/profile

segédletek:

https://www.usgbc.org/resou
rces/grid/leed

felhasználói fórum:

https://leeduser.buildinggree
n.com/

https://new.usgbc.org/leed
http://www.usgbc.org/profile
https://www.usgbc.org/resources/grid/leed
https://leeduser.buildinggreen.com/


Köszönöm a 

figyelmet!

Többe kerül-e a zöld épület 
kivitelezési feladata?

Ha igen, mennyivel?

Megéri-e ezek után továbbra is így 
kivitelezni?

Ha nem, elkerülhető-e az ilyen 
jellegű kivitelezést elvállalni?


