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A globális népességnövekedés problémája
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Célok
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Forrás: https://wadsam.com/afghan-business-news/implementing-the-u-n-s-sustainable-development-goals-322/attachment/sustainable-development-goals/



Célok
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Fenntarthatóság

GRE SOC ECO INS ??? ???ENV

Naprakész Jövő



Módszer a fenntarthatóság 
megértésére és értékelésére, 
valamint a társadalmilag 
fenntartható eredményekre 
irányuló projektek irányítására

A fenntarthatóság körforgása
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Melbourne 201-ben
Forrás: https://en.wikipedia.org/



"Az építési szabályok azon a társadalmi döntésen alapulnak, hogy fontos az emberek 

egészségének és biztonságának védelme az épített környezetben. Ha a kódexek 
véletlenül valójában a bolygón élők egészségét és biztonságát veszélyeztetik azáltal, 

hogy figyelmen kívül hagyják az erőforrásokra és a környezetre gyakorolt hatásokat, és 
ez a minket fenntartó ökoszisztémák pusztulásához vezet, akkor kötelességünk, hogy a 
kódexeket e nagyobb perspektívát figyelembe véve újraalkossuk." 

Építési szabályzatok
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http://networkearth.org/naturalbuilding/codes.html



• A Nemzetközi Energiahatékonysági Együttműködési Partnerség (IPEEC) egy önkéntes, magas szintű nemzetközi fórum, 
amely az energiahatékonyság terén globális vezető szerepet tölt be azáltal, hogy azonosítja és elősegíti az 
energiahatékonyságot nagymértékben növelő politikák és programok kormányzati végrehajtását. 

• Tagsága jelenleg a 20-as csoport (G20) 17 gazdaságát foglalja magában, amelyek a globális energiafelhasználás több 
mint 80%-át és az üvegházhatású gázok (ÜHG) globális kibocsátásának több mint 80%-át képviselik (OECD, 2015). 

• Az IPEEC épületek energiahatékonyságával foglalkozó munkacsoportja (BEET) 2013-ban jött létre azzal a céllal, 
hogy fokozza a többoldalú együttműködést az épületek energiahatékonysága terén, különösen a következő területeken

• Az épületek nemzeti energiahatékonysági minősítési rendszereinek kidolgozása és végrehajtása;
• Az energiahatékonysági szakpolitikai intézkedések hatékony végrehajtását lehetővé tevő eszközök fejlesztésének 

fokozása.

• A munkacsoport 2014-ben tette közzé a "Building Energy Rating Schemes - Assessing Issues and Impacts" című jelentést. 

• BuildingRating.org - nemzetközi információcsere az épületek minősítésével, politikáival és programjaival 
kapcsolatban

Épületminősítés
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• Az Európai Unió (EU) tanúsítási rendszereinek fejlődése befolyásos 
információs eszközt biztosít az épületek energetikai minősítésének 
számszerűsítéséhez. 

• Az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv (EPBD) fontos 
jogalkotási eszköz az EU-ban. Az irányelv kulcsfontosságú dokumentum az 
épületek (új és meglévő) közel nulla energiafelhasználású épületekké 
(NZEB) történő átalakításának folyamatában, amelyben az 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány (EPC) fontos szerepet játszik. 

• Az EPC kötelező követelmény az EU tagállamaiban, és tartalmaz egy 
energiahatékonysági minősítési rendszert.

Épületminősítés
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Forrás: https://www.bpie.eu/publication/energy-performance-certificates-from-design-to-implementation/



Az energiateljesítmény-tanúsítással kapcsolatos uniós irányelvek ütemezése

Épületminősítés
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Forrás: Y. Li, et al. Review of building energy performance certification schemes towards future improvement. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 113 (2019) 109244  



Energiateljesítmény-tanúsítvány

Épületminősítés

12

Forrás: www.skontroluj.to



• A Zöld Épületek Világtanácsa (WorldGBC) a 
fenntartható épületek elterjedésének katalizátora 
mindenki számára, mindenhol. 

• Három stratégiai területen alakítja át az építőipari 
ágazatot:

Épületminősítés
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Épületminősítés
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• A World Green Building Council 
tagjai:

• A WorldGBC globális hálózatának 
tagjai, a Zöld Épület Tanácsok 
fejlesztik és kezelik a világ számos 
minősítési eszközét. 2016-ra 
világszerte 1,04 milliárd 
négyzetméternyi zöld 
épületterületet (Párizs területének 
tízszeresét) minősítettek a tag Zöld 
Építési Tanácsok.



Épületminősítés
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• A World Green Building Council által kezelt minősítő eszközök listája:

ARZ rating system, Assessment Standard for Green Building of China, BEAM Plus, BERDE, B.E.S.T – Residential, 

BREEAM-LV, BREEAM-NOR, BREEAM-NL, BREEAM-SE, BREEAM, Casa (Colombia), CASBEE, Citylab, DGNB System, 

DGBC Woonmerk, EDGE, GreenBuilding, GBC Brasil CASA, Greenship, Green Building Index, Green Key, Green Key 

Global, GreenSL, Green Star, Homestar, GBC Home, GBC Historic Building, GBC Quartieri, GBC Condomini, Green Star 

SA, Green Star SA Kenya, GRESB, Home Performance Index, HQE, ICP, ILFI Zero Energy and Zero Carbon, IGBC, 

INSIDE/INSIDE, Korea Green Building Certification, LOTUS, LEED, Miljöbyggnad, NABERSNZ, OMIR, Pakistan Green 

Building Guideline (PGBG) BD+C, Parksmart, PEARL (Abu Dhabi), PEER, Singapore Green Building Product/Services 

Certification, SITES, Swiss DGNB System, TARSHEED, VERDE, The WELL Building Standard, Zero Waste



Épületminősítés
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Forrás: J.Yudelson: Reinventing 
Green Building Why certification 
systems aren’t working and what 
we can do about it. 2016, New 
Society Publishers, Canada, ISBN: 
978-1-55092-611-8.



• Az 1980-as évek második felétől kezdődött a különböző módszerek/rendszerek kidolgozása a zöld épületek 
teljesítményének értékelésére.  

• A fő cél az, hogy a fejlesztők és a tervezők a nagy teljesítményű épületek tervezésére irányuló törekvéseikben 
eligazodjanak, és hogy az épületek teljesítményét a lehető legobjektívebb módon mérjék és értékeljék.

• A tanúsítási rendszerek a ZÖLD ÉPÜLETEK önkéntes környezetvédelmi értékelési és címkézési programjait jelentik.

Ezek nem kötelező rendszerek, ellentétben a nemzeti kódexekkel vagy szabványokkal, hanem a fenntarthatóság 
meghatározó címkéi.

*Egyes állami szervezetek kötelezően meghatározott tanúsítási rendszereket alkalmaznak épületeikre.

• Ezek elsősorban a fenntarthatóság vagy az ökológia bizonyos presztízsét képviselik.

• Sokukat magánszervezetek irányítják, ami kormányzati szint esetén érdekellentétet okoz.

• Elsősorban a következőkre: Épülettulajdonosok, befektetők, fejlesztők, ingatlankezelők stb.

A tanúsítási rendszerek háttere
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• Három típusba sorolhatók:
• Egyedi attribútumú terméktanúsítványok - a termék teljesítményének egyetlen fenntarthatósági szempontjára vagy 

minőségére összpontosítanak, mint például az energiahatékonysági besorolás, a csökkentett vízfelhasználás vagy a 
természeti erőforrások, például a fa fenntartható beszerzése.

• Több attribútumos terméktanúsítványok - számos fenntartható szempontot vizsgálnak; ezek köre eltérő lehet, de 
ezek a rendszerek a termék számos jellemzőjét vizsgálják, például az életciklusköltségeket, a minőségellenőrzést és az 
energiafelhasználást.

• Multiple attribute building certifications - ezek a rendszerek különböző módon veszik figyelembe az olyan 
tényezőket, mint a környezet, a kibocsátás, a toxicitás, a teljesítményhatékonyság, a víz- és energiafelhasználás stb., 
hogy holisztikus minősítést hozzanak létre, amely túlmutat a projekt egyes összetevőinek összesítésén.

A tanúsítási rendszerek háttere
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• Építési szabályzatok - minimálisan egészséges feltételek 
• Tanúsítási rendszerek - kivételes körülmények

TANÚSÍTÁSI RENDSZEREK ≠ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK

• A tanúsítási rendszerek az épület típusától függően különböző célkitűzések, iránymutatások és saját pontozási 
rendszerek alapján működnek.

• A fenntartható épület címke sikeres eléréséhez nagyon fontos, hogy már a projekt korai szakaszában célokat tűzzünk 
ki.

A BÖLCSŐTŐL A SÍRIG
vagy

A BÖLCSŐTŐL A BÖLCSŐIG

A tanúsítási rendszerek háttere
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Környezeti fenntarthatóság
környezeti hatások, erőforrások, 
biodiverzitás, újrahasznosítás, toxicitás

Gazdasági fenntarthatóság
életciklus-költségszámítás, területhasználat,

értékállandó

Társadalmi fenntarthatóság
biztonság, egészség, építészet,

közlekedés, társadalmi felelősségvállalás

Főbb jellemzők
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A tanúsítási rendszerek különböző közös kulcsszavakat használnak: 

- a "kategória" kifejezés, amelyet "minőségi szakasznak" vagy "értékelési területnek" is nevezhetünk; 

- egy másik kifejezés a "kérdés", amely "kreditként" vagy "kritériumként" is említhető. 

A tanúsítási rendszereknek számos közös megközelítése és célja van:

- Az épületek energetikai és környezetvédelmi értékelése a telephelyi potenciál, az épületszerkezetek és -anyagok, az 
energiahatékonyság, a vízvédelem, a beltéri levegő minősége, az üzemeltetés és a karbantartás kritériumai alapján.

- Inspiráció olyan innovatív megoldások megtalálására, amelyek minimalizálják a környezetre gyakorolt hatást.

- Olyan rendszer tervezése, amely segít csökkenteni az üzemeltetési költségeket, javítani a munka- és életkörülményeket.

- Piaci elismerés az alacsony környezeti hatású épületek számára.  

A tanúsítási rendszerek alapelvei
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A tanúsítási rendszerek jellemzően három fő összetevőből állnak:

• A struktúra - a környezetvédelmi teljesítménykritériumok logikusan felépített, bejelentett halmaza.

- A pontozás - az egyes teljesítménytényezőkhöz több lehetséges pont vagy kreditpont hozzárendelése, amelyeket egy adott 
teljesítményszint teljesítésével lehet megszerezni.

- A kimenet - az épület vagy létesítmény környezetvédelmi teljesítményének általános pontszámát bemutató eszköz.

A tanúsítási rendszerek alapelvei
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Tanúsítási rendszerek kidolgozása és végrehajtása

23

• Termék- vagy 
szolgáltatástervezési folyamat - az 
Építési és Építésügyi Hatóság 
(BCA) által adaptálva.

Forrás: World Green Building Council Rating Tools Task Group: Quality assurance guide for green building rating tools. Version 1.1 September 2015



Tanúsítási rendszerek kidolgozása és végrehajtása
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• Tipikus modell a zöld 
épületek minősítési eszközét 
kezelő GBC-k számára

Forrás: World Green Building Council Rating Tools Task Group: Quality assurance guide for green building rating tools. Version 1.1 September 2015



Számos különböző rendszer létezik (több mint 600), amelyek világszerte különböző célkitűzések és iránymutatások alapján 
működnek.  

A legnépszerűbb nemzetközi tanúsítási rendszerek:

• BREAM
• LEED
• DGNB
• CASBEE
• HQE
• Green Star
• Active House

Tanúsítási rendszerek
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A világ vezető fenntarthatósági értékelési módszere a főprojektek, az infrastruktúra és az épületek tervezéséhez, felismeri és 

tükrözi a jobb teljesítményű eszközök értékét az épített környezet teljes életciklusa során, az új építéstől a használatban 

lévő és felújított eszközökig.

Eredet: Egyesült Királyság (1990), az első tanúsítási rendszer

A tanúsítás szintje: A tanúsítás szintje: megfelelt, jó, nagyon jó, kiváló, kiemelkedő, és a tanúsítványon csillagok sorozata 

tükrözi.

BREEAM
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(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Forrás: www.bream.com



• Sémák: 

• BREEAM Közösségek egy nagyobb épületegyüttes általános tervezése esetén

• BREEAM Új építés: Épületek új építésű, lakó- és nem lakóépületekhez

• Home Quality Mark új építésű lakóépületek számára (csak az Egyesült Királyságban)

• BREEAM New Construction: Infrastruktúra új építésű infrastrukturális projektekhez

• BREEAM In-Use meglévő, használatban lévő, nem háztartási épületek számára.

• BREEAM Refurbishment and Fit Out (felújítás és felszerelés) a háztartási és nem háztartási épületek felszereléséhez és 

felújításához.

BREEAM

27



• Kategóriák súlyozása

BREEAM

28

Forrás: www.breeam.com



• A minősítés kiszámítása

BREEAM
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Forrás: www.breeam.com



• A BREEAM csapadékzónák világtérképe

BREEAM
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Forrás: www.breeam.com



• A fenntarthatóság szempontjai

BREEAM

31

Forrás: Guide to Sustainable Building Certifications, Published 
by Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



BREEAM

32Certification schemes

Forrás: www.bream.com



• Kreditalapú, zöld épületek tanúsítási programja, amely jelzi, hogy egy épület mennyire környezettudatos és konzervatív.

Eredet: USA (1998), amelyet a U.S. Green Building Council-USGBC fejlesztett ki. A minősítési rendszer még mindig fejlődik -

aktuális verziója LEED v4.1.

A tanúsítás szintje: 

• Tanúsított: 40-49 pont
• Ezüst: 50-59 pont
• Arany: 60-79 pont
• Platina: 80 pont és felette

LEED
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(Leadership in Energy and Environmental Design)

Forrás: http://leed.usgbc.org/leed.html 
https://kcepc.com/a-guide-to-leed-certifications/ 



Értékelési rendszerek:

- LEED épülettervezés és -építés (BD+C)

- LEED belsőépítészeti tervezés és kivitelezés (ID+C)

- LEED az épületek üzemeltetéséhez és karbantartásához (O+M)

- LEED for Neighborhood Development (LEED ND)

- LEED for Homes

- LEED a városok és közösségek számára

LEED
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(Leadership in Energy and Environmental Design)



• A fenntarthatóság szempontjai

LEED
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Forrás: Guide to Sustainable Building Certifications, Published 
by Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



LEED
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Forrás: www.usgbc.org



LEED
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Forrás: J.Yudelson: Reinventing Green Building Why certification systems aren’t working and what we can do about it. 2016, New Society Publishers, Canada, 
ISBN: 978-1-55092-611-8.

Az USA teljes épületállománya vs. LEED tanúsítványok, 2015 vége



Három kulcsfontosságú paradigma alapján: Életciklus-értékelés, holisztikus, teljesítményorientáció.

Ez áll a legközelebb ahhoz, hogy minden fenntartható dimenzióra egyenlő mértékben összpontosítson.

Eredet: A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem: Németország (2007).

A tanúsítás szintje:

DGNB
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(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Forrás: https://www.dgnb-system.de/en 
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Forrás: https://www.dgnb-system.de/en 



• A fenntarthatóság szempontjai

DGNB

40

Forrás: Guide to Sustainable Building Certifications, Published 
by Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



• Az értékelési táblázat

DGNB

41

Forrás: www.dgnb.de/en/



• A CASBEE-család különböző eszközeinek gyűjtőneve, amelyek mindegyike az épületek típusának vagy az értékelés 

céljának megfelelően van kialakítva.

• A japán földrajzi viszonyokra összpontosít, miközben a földrengésállóságot is integrálja a rendszerbe.

• Japánban néhány helyi önkormányzat kötelezővé tette az építési engedélyeknél az ezzel a módszerrel történő értékelést.

Eredet: Japán (2001), a Japán Fenntartható Építési Konzorcium (JSBC) hozta létre.

A tanúsítás szintje: 
• Superior (S)

• Nagyon jó (A)

• Jó (B+)

• Enyhén gyenge (B-)

• Gyenge (C)

CASBEE
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(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency)



• A "CASBEE Family" egy sor alapvető értékelési eszközből áll:

• Lakhatási skála

• Épület skála

• Kerületi skála

• Városi skála

CASBEE
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(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency)



• 6 területet különít el, amelyeket az épület környezeti minősége (Q) és a környezeti 

terhelés (L) csoportosít, az épített környezet hatékonyságának (BEE) meghatározása.

CASBEE
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Forrás: CASBEE Comprehensive Assessment System for Built Environmental Efficiency, published by: Institute for Building Environment and Energy Conservation (IBEC), 2016 
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Forrás: CASBEE Comprehensive Assessment 
System for Built Environmental Efficiency, 
published by: Institute for Building Environment 
and Energy Conservation (IBEC), 2016 



• Elsősorban a fenntarthatóság társadalmi dimenziójára, a célokra összpontosít, az egyetlen fenntartható szempont, 

amellyel foglalkoznak, az egészségügy, amely a teljes tanúsítási rendszer több mint felét teszi ki. 

Eredet: Franciaország(1995)

A tanúsítás szintje: Kiváló, Kiváló, Nagyon jó, Jó, Megfelelő.

HQE
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(Haute Qualité Environnementale)

Forrás: https://www.behqe.com 



Franciaországban a HQE 3 különböző tanúsító szervezeten keresztül működik: 

• CertiVéA a helyi tervezésért és az épülő, felújított vagy használt nem lakóépületekért felelős tanúsító szervezet. 

• A Cerqual felel a felújított vagy használt lakóépületekért. 

• Cequami a családi házakra vonatkozik. 

Világszerte az egyes HQE-rendszerek az adott ország sajátos körülményeihez igazodnak. 

A nemzetközi tanúsítási rendszert a Cerway irányítja.

HQE
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(Haute Qualité Environnementale)



• A fenntarthatóság szempontjai

HQE

48

Forrás: Guide to Sustainable Building Certifications, Published 
by Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



• Példa az értékelési célra

HQE

49

Forrás: www.behqe.com



Green Star minősítő eszközök:

- Green Star épületek és Green Star - tervezés és kivitelezés

Iskolák, irodák, egyetemek, ipari létesítmények, középületek, kiskereskedelmi központok és kórházak fenntartható 

tervezésének és építésének irányítása.

• Green Star – Közösségek

A projektek fenntarthatóságának javítása a körzet vagy a közösség szintjén.

• Green Star – Belső terek

Az irodáktól és szállodáktól kezdve a bankfiókokig és üzletekig mindenféle belső berendezés átalakítása.

• Green Star – Teljesítmény

A meglévő épületek nagyobb működési hatékonyságának támogatása.

Green Star
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Forrás: https://new.gbca.org.au/rate/green-star/



• Körülbelül 2/3-ban a környezeti dimenzióra és 1/3-ban a fenntarthatóság társadalmi dimenziójára összpontosít, a 

gazdasági dimenzióra pedig minimális, de jelenlévő hangsúlyt fektet. 

Eredet: Australia (2003), by Green Building Council of Australia-GBCA

A tanúsítás szintje:

Green Star
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Forrás: https://new.gbca.org.au/rate/green-star/



• A fenntarthatóság szempontjai

Green Star
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Forrás: Guide to Sustainable Building Certifications, Published 
by Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



Green Star
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Forrás: 
https://sustainabilitylc.education.tas.edu.au/greenstar-
certification/ 



• Három fő alapelvét kényelem, energia és környezetvédelem néven határozza meg, ami azt eredményezi, hogy a 

gazdasági szempontok nagyon kevéssé jelennek meg.

Eredet: Dánia (2017), amelyet egy tagokból álló igazgatótanács és egy 47 partnerből álló csoport irányít.

A tanúsítás szintje: mind a kilenc kritérium átlagpontszáma 2,5 vagy annál kevesebb új építés esetén (felújítás vagy 

meglévő épületek esetében legalább 3,5 átlagpontszámot kell elérni). 

Aktív ház
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Forrás: https://new.gbca.org.au/rate/green-star/



Az Active House alapelvei:

KOMFORT
- olyan épület, amely olyan beltéri klímát biztosít, amely elősegíti az egészséget, a kényelmet és a jó közérzetet.

- olyan épület, amely jó beltéri levegőminőséget, megfelelő hőklímát, megfelelő világítási szintet és akusztikai komfortot biztosít.

- olyan épület, amely a lakók számára könnyen szabályozható beltéri klímát biztosít, ugyanakkor felelős környezeti magatartásra ösztönöz.

ENERGIA
- energiatakarékos és könnyen kezelhető épületet

- olyan épület, amely az energiahatékonyság tekintetében jelentősen meghaladja a jogszabályban előírt minimumot.

- olyan épület, amely az átfogó tervezésbe integráltan többféle energiaforrást hasznosít.

KÖRNYEZET
- olyan épület, amely a lehető legkisebb hatást gyakorolja a környezeti és kulturális erőforrásokra

- olyan épület, amely elkerüli az ökológiai károkat

- olyan épület, amely az újrafelhasználásra és újrafelhasználásra összpontosító anyagokból épül.

Active House
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• Aktív ház radar

Active House
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Forrás: https://www.activehouse.info



• Példa az átlagos napfénytényező kiszámítására egy ház különböző helyiségeinek alapértelmezett számának felhasználásával

Active House
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Forrás: https://www.activehouse.info/

• Ebben a példában a nappalit 9-szer intenzívebben használják, mint a hálószobát nappali órákban. Ez a súlyozott pontszámban (pontszám x 

használat intenzitása) fejeződik ki, amely ebben a példában 18, míg a hálószoba súlyozott pontszáma 1. Az így kapott nappali fény 

pontszám (44,5 / 19) = 2,3.



• A zöld minősítések közötti kapcsolat

Tanúsítási rendszerek
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Forrás: D. T. Doan et al. A critical comparison of green building rating systems. Building and Environment 123 (2017) 243-269



• Összehasonlítás

Tanúsítási rendszerek
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Forrás: Guide to Sustainable Building Certifications, Published by Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



• Összehasonlítás

Tanúsítási rendszerek
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Forrás: Guide to Sustainable Building Certifications, Published by Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



• Összehasonlítás

Tanúsítási rendszerek
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Forrás: Guide to Sustainable Building Certifications, Published by Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



• A tanúsítási környezet folyamatosan fejlődik.

Viéágtérkép
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Forrás: Guide to Sustainable Building Certifications, Published by Sbi and GXN, 2018, ISBN: 978-87-563-1881-5



• Az épületek környezeti hatásának értékelésére rendelkezésre álló minősítési rendszerek száma országonként

Világtérkép
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Forrás: Bernardi, et al. Sustainability 2017, 9, 1226; doi:10.3390/su9071226



• Ha nem megy végig a tanúsítási folyamaton, honnan tudja, hogy valójában mit tett?

• A tanúsítás egy harmadik fél által elismert, elismert igazolást nyújt a teljesítményről.

• A fenntarthatósági tanúsítás gazdasági előnyt biztosít a piaci versenytársakkal szemben.

• Csökkenti az üzemeltetési költségeket és növeli az épület költségeit. 

• A piacon serkenti a környezetbarát, a környezetre kis negatív hatást gyakorló épületek iránti keresletet. 

• Biztosítja, hogy az épület a fenntarthatóság és a környezetbarátság bizonyított és ellenőrzött elveit alkalmazza.

• Inspirál, amikor olyan innovatív megoldásokat keres, amelyek minimalizálják az épület környezetre gyakorolt hatását és az 
üzemeltetési költségeket.

• Ez egy olyan szabvány, amely nagymértékben meghaladja a jogszabályokban előírt minimumkövetelményeket.

• Javítja az épületek munka- és lakókörnyezetét, és támogatja az alkalmazottak számára az egészséges és kényelmes 
munkakörnyezet kialakítását.

• Lehetőséget ad a vállalatoknak a környezetvédelemmel kapcsolatos vállalati és szervezeti célok kidolgozására, és javítja a 
vállalat piaci jelenlétét.

Miért érdemes egy projektet tanúsítani?
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• Az IT-ágazat a zöld épületek tanúsítását a Big Data korába emeli

Az épületek tanúsításának jövője

65

Forrás: J.Yudelson: Reinventing Green Building Why certification systems aren’t working and what we can do about it. 2016, New Society Publishers, Canada, 
ISBN: 978-1-55092-611-8.



• Az IT-ágazat a zöld épületek tanúsítását a Big Data korába emeli

Az épületek tanúsításának jövője
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"Adj egy kis adatot, és én is mondok neked 
valamit. Adj sok adatot, és megmentem a 
világot."
Darrell Smith , a Microsoft létesítmény- és energiaügyi igazgatója



• 88 hektár - A jövő Microsoft-városa

Az épületek tanúsításának jövője
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Forrás: https://www.microsoft.com/en-us/stories/88acres/88-acres-how-microsoft-quietly-built-the-city-of-the-future-chapter-1.aspx



"Ha az ókori város a vallásról szólt,
A modern város a tőkére és a hatalomra 

vonatkozik,
akkor a jövő városának az emberekkel és a 

természettel kell foglalkoznia."
(Ma Yansong)

"A jövő a fenntartható városoké."
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

Jakub Čurpek

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


