
17LÉPÉSEK 

SZERZŐ: Ádám Gabriella  / Kinnarps Hungary Kft.

EMBERI TÉNYEZŐ

- Mióta foglalkozik fenntarthatósággal és milyen szakmai út vezetett 
a jelenlegi pozíciójához?
- 2000 óta van jelen az életemben ez a fogalom, de a kezdeti szakaszban 
inkább környezetvédelemnek és épületenergetikai optimalizálásnak 
hívtuk, ami ugyebár csak egy része a fenntarthatóságnak. Egyébként 
1992-től foglalkozom épületüzemeltetéssel, és az ebben szerzett 
szakmai tapasztalataim segítettek abban, hogy már a tervezési fázisban 
hasznos tanácsokkal láthassam el a csapatot.
Időközben elvégeztem az ISO 14001-es auditor tanfolyamot, energetikai 
auditor képzésen vettem rész, energiatanúsítói képesítést is szereztem 
és az épületgépész szakmérnöki vizsgát is letettem. 2009-ben vizsgáz-
tam Helsinkiben LEED tanúsítási rendszerből, és azóta is foglalkozom 
tanúsításokkal. A rendszerszemlélet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
az eddig szerzett tapasztalataimat és tudásomat rendszerezni tudjam 
magamban, és nemcsak az energetika, de a környezettudatosság 
vonalán is előrelépjek. A Skanska hosszú távú környezetvédelmi prog-
ramja a fenntarthatóság mindhárom elemével foglalkozik: a tervezés, 
a kivitelezés és az üzemeltetés során a társadalmi, a környezeti és a 
gazdasági elvárásoknak egyaránt meg kell felelnünk.

- A Skanska hogyan kommunikálja az ügyfelek számára a környe-
zettudatos szemléletet?
- A 2020-ig szóló fenntarthatósági programunk erre a legjobb példa, 
amelynek elemeit az ügyfeleinkkel folytatott tárgyalásainkon, talál-
kozóinkon, ismertetjük. Így például a fenntarthatóság szempontjait a 
legmesszebbmenőkig fi gyelembe vevő irodaépületünk, a Green House 
építése során is sűrűn szemléltettük, hogy mit jelent, mi mindent „tud” 
egy ilyen épület. Az irodaházaink bérlőinek fórumokat tartunk, szemé-
lyesen tájékoztatjuk őket arról, hogyan tudnak energiát megtakarítani, 
és zöld tippekkel is kiegészítettük a házirendet. 

- A szektor tudatformálása is cél?
- Mindenképpen. Ennek bizonyítéka az is, hogy a többi ingatlanfejlesztő 
is követi lépéseinket. Elnökségi tag voltam a HuGBC-ben is, és az egye-
sület szervezésében több oktatáson, előadáson is bemutathattam 
környezetvédelmi, munkavédelmi, etikai politikánkat.
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Emberi tényező rovatunkban ezúttal Schmidt 
Andrást, a Skanska Magyarország Ingatlan Kft. 
fenntarthatósági menedzserét, a környezettu-
datos épületüzemeltetés egyik legkiválóbb hazai 
szakértőjét, a KÖVET elnökségi tagját mutatjuk be.

- A régebbi irodaházak Ön szerint hogyan képesek tartani a lépést a 
fenntartható irodaházakkal? Milyen lehetőségeik vannak?
- Azt gondolom, hogy egy irodaház akkor nevezhető gazdaságosnak 
és fenntarthatónak, ha a kihasználtsága 20-30 év múlva is legalább 
65-70%-os. Ezt csak akkor lehet elérni, ha folyamatosan kiszolgáljuk 
a bérlői igényeket. Az elhelyezkedés, a megközelíthetőség mellett ma 
már a szervizköltség nagysága is meghatározó. Ezen úgy tudunk vál-
toztatni, ha az épületet korszerűsítjük, és olyan szakembereket kérünk 
fel erre a munkára, akik rendszerben kezelik a világítást, szellőzést, 
hűtés, fűtést és az egyéb bérlői igényeket. Ez ugyan pénzbe került, de 
hosszú távon mindenképpen megéri. 

- Magánemberként mit tudhat meg Önről az olvasó? Miből merít 
energiát a munkájához?
- Élvezem a munkámat, és köszönhetően a Skanskának, a HuGBC-nek 
és nem utolsósorban a KÖVET-nek, olyan embereket ismerhetek meg, 
akiktől sokat tanulhatok. Szeretek teniszezni, élő vizekben úszni, futni, 
biciklizni, kirándulni a családdal, és valószínűleg ezek segítenek abban, 
hogy időközönként „megújíthassam” magam. A Skanska „Unlimited” kar-
rierprogramjának köszönhetően most indulok egy féléves svédországi 
tapasztalatcserére, ahol újabb inspirációt szerezhetek a munkámhoz.


