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• Számos alapelvet figyelembe kell vesz

• A zöld stratégiákat már a tervezés korai szakaszába beépíti.

• Zöld épület
• Hatékonyabban használja fel az ökológiailag értékes erőforrásokat (energia, víz, anyag, földterület)
• Hatékonyabban nyújt egészségesebb, kényelmesebb és produktívabb belső teret a felhasználók számára
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Bevezető

3



• Az erőforráskímélő épülettervezés szempontjai a különböző szinteken.

Bevezető
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• Olyan értékes épületeket hagyjunk a következő generációkra, amelyek hasonló életminőséget biztosítanak mint a maiak. 

• A zöld építkezés környezeti céljai:

• a közegészség védelme

• az ökoszisztémek védelme

• az erőforrások védelme

• Az építkezés hagyományos és fenntarthatósági kritériumai:

Fenntartható építkezés
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A fenntartható építés kérdései: Az anyagválasztás műszaki kritériumai:

Fenntartható építés
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A fenntartható építés etikus és gyakorlati választ ad a környezeti hatások és az erőforrás-fogyasztás kérdéseire. A fenntarthatósági 

feltételezések az épület és az azt alkotó elemek teljes életciklusát felölelik, az erőforrások kitermelésétől az anyagok hasznos élettartamának 

végén történő ártalmatlanításig.

A fenntartható építés alapelvei:

• az erőforrás-felhasználás csökkentés (csökkentés).

• az erőforrások újrafelhasználásának maximalizálása (újrafelhasználás).

• újrahasznosítható erőforrások alkalmazása (recycle).

• a természet védelme (természet).

• a toxikus anyagok kiküszöbölése (mérgező anyagok).

• az életciklus költségszámítás alkalmazásai (közgazdaságtan).

• hangsúly a minőségen (minőség).

Fenntartható építés

7



A fenntartható építés keretrendszerét 1994-ben dolgozta ki a CIB 16 munkacsoport

Fenntartható építés
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Az anyagok kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni, például az anyag életciklusa során kifejtett

hatását (a nyersanyag bányászatától kezdve a használatig, újrahasználatig, újrafeldolgozásig és

ártalmatlanításig). Az anyag életciklusának különböző szakaszaiban a következő szempontokat kell figyelembe

venni: 

• a bányászatkor, a gyártás és szállítás során felhasznált energia.

• a természetes erőforrások kimerítése; levegő és vízszennyezés; veszélyes és szilárd hulladékok
ártalmatlanítása.

• energiateljesítmény a hasznos élettartama során, tartósság.

• a beltéri levegő minőségére gyakorolt hatás; a használó, a gyártó vagy a szerelő káros/toxikus anyagoknak 
való kitettsége; nedvesség- és penészállóság; tisztítási és karbantartási módszerek.

Fenntartható anyagok
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A modern, jó teljesítményű épületek tervezési folyamata a következő 10 lépést tartalmazza:

• épületenergetikai szimulációs eszközök használata a tervezési folyamat során .

• az épület passzív napenergia-tervezésének optimalizálása.

• az épületburkolat hőteljesítményének maximalizálása.

• az épület belső terhelésének minimalizálása.

• a napfény maximalizálása és integrálása nagy hatékonyságú világítási rendszerrel .

• olyan hiperhatékony fűtési, szellőzési és légkondicionálási (HVAC) rendszer tervezése, amely minimalizálja az 
energiafelhasználást.

• nagy hatékonyságú készülékek és eszközök preferálása.

• a megújuló energiarendszerek használatának maximalizálása.

• a hulladék energia felhasználása.

• innovatív stratégiák alkalmazása, mint például a talajkapcsolás és a sugárzó hűtés .

A fenntartható építés tervezési alapelvei
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Forrás: K. Tsimplokoukou, M. Lamperti, P. Negro: Building Design for Safety and
Sustainability. European Union, 2014, doi:10.2788/338223, ISBN 978-92-79-45682-4.
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Fenntarthatósági stratégia az építkezésben. www.constructiontuts.com/sustainable-construction



A növények közvetlen beépítése az épületburkolatba előidézheti a napenergia átalakulását biomasszává, oxigénné és a 

levegő páratartalmává. A növények szabályozzák a városi mikroklímát, míg a hagyományos felületek mikroklimatikus

szélsőségekhez vezetnek, és csökkentik a városi hőkomfortot.

A függőleges zöldfelületek különböző mechanizmusok révén növelhetik a szigetelés értékét:

• Az épület növényzettel való befedése megakadályozza, hogy a nyári hő elérje az épületbőrt (árnyék), télen pedig 

megakadályozza a belső hő elszökését, visszaverődését vagy elnyelését .

• A növényzet, az aljzat és a kialakítás által biztosított hőszigetelés.

• A növény lombozatán belül egy légréteg csapdába ejtése, mivel a szél 50%-kal csökkenti az épület energiahatékonyságát, 

a növényréteg pufferként működik, amely megakadályozza, hogy a szél az épület felülete mentén mozogjon .

• A levegő hűtése a növények és a szubsztrátumok párolgása miatt.

A zöld épületek tervezési alapelvei
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A zöld épületek tervezési alapelvei
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A green building envelope strategy. Forrás: Marc Ottelé, A Green Building Envelope: A Crucial Contribution



A zöld épületek tervezési alapelvei
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a) Zöld homlokzat Delftben 2009 nyarán. b) Infravörös fotó a homlokzatról. 
Forrás: Marc Ottelé, A Green Building Envelope: A Crucial Contribution



Ezen túlmenően a tetőn lévő növényzet használatának előnyei az épített környezetre nézve a következők:

• A vízpufferkapacitás növekedése a csatornarendszerbe történő csúcslefolyás helyett a késleltetett lefolyás, a transzpiráció 

és a párolgás miatt.

● A levegőminőség javulása (például a részecskék lerakódása a leveleken).

● A hőszigethatás csökkentése a városi területeken. Energiatakarékosság (a szigetelési képesség növelése - nyáron hűvös
marad az épület, télen pedig távol tartja a hideget).

• Akár 10 dB-es zajszintcsökkenés

• A tetőfedő anyag élettartamának növelése.

• Az esztétikai érték növelése.

• Az ökológiai értékesség és biodiverzitás növelése.

A zöld épületek tervezési alapelvei
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A zöld épületek tervezési alapelvei
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Zöldtető a brit lovasszövetség (British Horse Society) székhelyén. Forrás: wikipedia.org



A fő építőelemek állhatnak favázas szalma fal elemekből. Az EcoCocon falrendszer passzívház és Bölcsőtől a bölcsőig (Cradle to Cradle) 

minősítéssel is rendelkezik. A rendszer fontos részét képezi egy légmentesen záró, mégis páraáteresztő membrán a panelek külső oldalán. A 

memberánra hőszigetelő farostlemez kerül. 

A zöld épületek tervezési alapelvei
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A természetes mikroorganismusok használatával készülő biocementet a Biomason forgalmazza. Gyártási folyamata során

széndioxid nyelődik el. A szén és a kálcium kombinációja biológiai mészkőanyagokat eredményez. A biocement anyagok

mintegy 85% újrahasznosított gránitot és 15% biológiai folyamattal készült mészkövet tartalmaznak. A bioLITH burkolólapok a 

kereskedelemben jelenleg elérhető legalacsonyabb karbonlábnyomú cementlapok.

A zöld épületek tervezési alapelvei
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A meglévő épületek környezetterhelésének csökkentésére az egyik logikus megoldás a zöld utólagos átalakítás, 

mivel a meglévő épületek aránya az új zöldépületekhez képest nagy.

A középületek felújításától az alábbi fontosabb eredmények várhatók:

• energiamegtakarítás;

• komfortérzet javulása;

• egészséges munkakörnyezet;

• az épület életciklusának meghosszabbítása;

• gazdaságosabb kihasználás;

• környezetvédelem.

Fenntartható felújítás
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A fenntartható felújításnak további szempontokat is figyelembe kell vennie:

• társadalmi (együttműködés, ismeretterjesztés és oktatás, szociális biztonság stb.);

• ökológiai (ökológiai építőanyagok, energia, hulladék, zaj, területhasználat, egészség, levegőminőség stb.);

• gazdasági (költséghatékonyság, méltányos ár és jó szolgáltatás, energiatakarékosság megbízhatósága, 

stb.);

• kulturális (kulturális örökség, viselkedési normák, stb.);

• építészeti (kényelem, esztétika, díszítő funkció, környezet, az épület céljaihoz illeszkedő külső megjelenés, 

stb.);

• technikai (innovatív HVAC technológia, energiatakarékos technológiák, etc.).

Fenntartható felújítás
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Fenntartható felújítás
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Forrás: Marini et. al (2017): Combining seismicretrofit with energy refurbishment for the sustainable renovation of RC buildings: 
a proof of concept, European Journal of Environmental and Civil Engineering, DOI: 10.1080/19648189.2017.1363665
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