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VÁLLALATI ESETEK

BETTER PLACES FOR PEOPLE
Előtérben a használók jólléte

A World Green Building Council, a fenntart-
ható építés ügyének előmozdításáért tevé-
kenykedő világszervezet, a Magyar Környe-
zettudatos Építés Egyesületének (HuGBC)
anyaszervezete által indított kampány célja, 
hogy az épületek használóit egészségesebb 
és boldogabb életvitelhez segítsék. A globá-
lis szervezet célkitűzéseivel összhangban a 
terület hazai szakembereit tömörítő HuGBC 
is fontos céljának tekinti, hogy egyre széle-
sebb körben tudatosodjon: a fenntartható 
épületek nemcsak az energiamegtakarítás 
és a környezetterhelés csökkentése, hanem 
a felhasználók komfortérzete, így például 
az irodaépületek dolgozóinak teljesítménye 
szempontjából is rendkívül sok pozitív adott-
sággal rendelkeznek.
A világszervezet által 2015. június 25-én el-
indított Better Places for People kampány ré-
szét képezi annak vizsgálata, hogyan hatnak 
az épületek használóik egészségére és köz-
érzetére. A vizsgálat célkeresztjében több-
féle épülettípus áll: az irodaházak mellett 
kereskedelmi létesítmények és lakóépületek 
is. (További naprakész információk a kam-
pány weboldalán, a betterplacesforpeople.
org honlapon találhatók.)
Ilyen épületre szerencsére már nemcsak 
szerte a világban, hanem itthon is van számos 
jó példa. A minősített, környezettudatos iro-
daházak száma Magyarországon is egyre nő. 
Közöttük pedig örvendetes módon nemcsak 
új építésű házak találhatók, hanem „újra-
hasznosított” történeti épületek is. A HuGBC 
által immár rendszeresen megtartott Green 
Walk nyíltnap-sorozaton a nagyközönség 
több ilyen létesítménybe ellátogathat. Az idei 
rendezvény a hagyományokhoz híven szep-
temberben a nemzetközi Zöld Építés Hete
hazai megünnepléseként várja a látogatókat. 
Egy kis ízelítőként most tegyünk mi is virtuá-
lis túrát néhány hazai zöld irodaházba!

A Nordic Light Offi  ces egyelőre építési fá-
zisban van. A Skanska Magyarország Ingat-

lan Kft. a Nordic Light komplexumot a zöld 
építési elvekkel összhangban álló, A kate-
góriás irodaépületként álmodta meg, a ter-
vezés a Mérték Építészeti Stúdió munkája. 
A nyolcemeletes irodaépület a legmodernebb 
fenntartható megoldásokat vonultatja fel. 
A fejlesztés LEED Gold előtanúsítvánnyal 
rendelkezik.

A LEED minősítéssel rendelkező Green House
irodaépület megközelíthetősége kiváló, és 
mégis kissé távolabb helyezkedik el a „nyüzs-
gő” Váci úti irodafolyosótól. A belső irodate-
rületek fl exibilisen alakíthatók, a világítás-
hoz szükséges energiafogyasztása fele egy 
átlagos épületének. Az irodaház kimagasló 
energiahatékonyságról tett tanúbizonyságot 
még a nyári kánikulában is, és példamutató a 
szürkevízhasználat szempontjából is.

A Corvin Corner Tower a Corvin Sétány projekt 
harmadik irodaütemének épülete. Tervezé-
sénél fi gyelembe vették a minőség és a gaz-
daságos üzemeltetés lehetőségének ötvö-
zését. Az épület a BREEAM tanúsító rendszer 
szerinti Very Good minősítést is elnyerte.
A Corvin IV. irodaház különleges technológiai 
elvárásokat teljesít az A kategóriás irodahá-
zakon belül is kiemelkedően magas elektro-

mos kapacitással, kiépített kettős betáppal, 
ergonomikus, előválasztóval ellátott lift-
rendszerrel és BREEAM tanúsítvánnyal. 

Ha Kinnarps, akkor irodabútor – de vajon 
hányan tudják, hogy a Kinnarps House volt 
az első intelligens irodaház Budapesten?  
A Kinnarps csapata folyamatosan dolgo-
zik az optimális irodai működést biztosító 
munkakörnyezet létrehozásán. Ennek egyik 
nagyon fontos eleme a Next Offi  ce TM te-
vékenységalapú munkavégzés koncepciója, 
amely ötvözi a kreativitást, a technológiai 
és környezeti tényezőket. A Kinnarps Iro-
daház létrehozásával pedig mindezt ki-
terjesztették, így létrehozva a Total Offi  ce 
koncepciót.

A prémium kategóriás, a BREEAM tanúsító 
rendszer szerinti kiváló minősítésű Vison 
Towers irodaépület Budapest központjának 
egyik legnépszerűbb üzleti negyedében, a 
Váci úti korridoron található. A területre a 3H 
tervezői háromszögletű, legyezőforma épü-
letet álmodtak. Három különböző magassá-
gú torony homlokzatában ugyan valamelyest 
eltér egymástól, a tetőkert, a kereskedelmi 
egységek, a különböző zöld építészeti meg-
oldások, az igencsak ergonomikus és prakti-

SZERZŐ:  Ongrádi Melinda PR-munkatárs/HuGBC

A jó levegőminőség akár 8–11%-kal is növelheti egy épület dolgozóinak produktivitását. Hasonlóan 
fontos a hőmérséklet is: a túl hideg környezet 4, míg a túl meleg akár 6%-kal is ronthat a termelékeny-
ségen! Mindezek a Better Places for People kampány keretében zajló vizsgálódások megállapításai. 



19LÉPÉSEK

kus belső elrendezés, valamint a tároló- és 
parkolóhelyek tekintetében teljes az össz-
hang.

A Geometria Irodaházban, a 3H építésziroda 
által tervezett kisméretű létesítményben a 
passzív és az aktív zöld elemek egyensúlyá-
nak és a különleges építészeti eszközök al-
kalmazásának lehetünk szemtanúi.

A Dorottya Udvar eredetileg katonaegyen-
ruha-gyár volt, amely 1910-ben épült. Az 
ingatlant – számos funkcióváltást követően 
– 2002-ben irodaházzá építették át, amely 
hatalmas alapterületével, nagy belmagassá-
gával és óriási ablakaival válik különlegessé 
az irodaházak között. Az épület 2002-ben 
elnyerte a „Legjobb irodaház Budapesten” 
díjat. 

Az Építész Stúdió által 2002-ben tervezett 
Science Park irodaház Közép- és Kelet-Eu-
rópában elsőként a BREEAM in Use minősí-
tésen mindhárom kategóriában párhuzamo-
san Very Good fokozatot szerzett. Az 1,5 ha 
nagyságú, zöld parkkal körülvett épület-
együttes a teraszokon és erkélyeken kívül 
számos izgalmas építészeti megoldással 
rendelkezik. A 2012 végén végzett korszerű-
sítés eredményeként a hulladékhő felhasz-
nálásának köszönhetően a fűtésienergia-
felhasználás több mint 60%-kal csökkent a 
fűtési szezonban.

A Residence Irodaházak a Margit körút és a 
Fő utca forgalmától egy saroknyira, a nyu-
godt Ganz és Kacsa utca által határolt te-
rületen helyezkednek el. Mindkét irodaház 
megközelítése gépkocsival és tömegköz-

lekedéssel egyaránt kiváló. A bejárás során 
megismerkedhettünk az épületet körülölelő 
zöld kerttel is.

Az 1893-ban épült Eiff el Palace homlokzatát 
az eredeti formájában újították fel, míg a régi 
épületet lebontották, és helyére egy korsze-
rű, 7 szintes irodaház és 5 szintes mélyga-
rázs épült. Az újjászülető épületben számos 
környezettudatos megoldás található, így 
nem véletlen, hogy hazánkban elsőként mind 
a LEED Gold, mind a BREEAM Very Good (ter-
vezési fázis) tanúsítványt megszerezte.

A kezdeményezésről, egyesületünk tevé-
kenységéről és híreiről további információk 
találhatóak a www.hugbc.hu honlapon. A fo-
tók a #greenwalkphoto fotópályázatra neve-
zett alkotások. 

Zöld Iroda Program és minősítés
SZERZŐ: Herner Katalin/KÖVET Egyesület

A Zöld Iroda Programot a KÖVET szakértői 
dolgozták ki 1999-ben. Azóta számos szer-
vezet csatlakozott a programhoz, vett részt 
képzéseken, az időről időre megrendezett 
Zöld Iroda versenyeken és kiállításokon; a 
kiemelkedően zölden működő irodák pedig 
védjegyet is szerezhetnek irodájuk számára 
a Zöld Iroda minősítéssel.
2005-ben jelent meg a KÖVET gondozásá-
ban a Zöld Iroda Kézikönyv átdolgozott, ki-
bővített változata, 2010-ben pedig kiadtuk a 
Zöld Iroda Zsebkönyvet. A Zöld Iroda verse-
nyen résztvevők esettanulmányait Zöld Iro-
da Katalógusokban gyűjtjük össze és adjuk 
közre. 
A Zöld Iroda Program alapját az ökotérképezés
módszerével zajló helyszíni felmérés adja. Az 
ökotérképezés a KÖVET által levédett mód-
szer. Egyszerű vizuális eszköz a szervezetek 
környezeti problémáinak felmérésére. A te-
lephely – jelen esetben az irodák – alapraj-
zával körbejárva összegyűjtjük az energia, 
a víz, a hulladék, a talaj, a tárolás, a zaj, a 
kockázatok és a levegő területén tapasztal-
ható környezeti problémákat és alkalmazott 
jó gyakorlatokat, majd bejelöljük azokat a 
térképen. Ezt követően intézkedési javas-
latokat dolgoz ki az iroda, amelyeket kör-
nyezeti, gazdasági és megvalósíthatósági 
szempontból értékel. A Zöld Iroda Program 
bevezetésének következő szakaszát az in-

tézkedési javaslatokból összeálló akcióprog-
ram megvalósítása alkotja. 
A folyamat fontos részét képezi a munka-
társak bevonása, környezettudatosságuk 
növelése. Egy egyszerű kérdőív segítségével 
megismerhetjük a dolgozók véleményét a 
szervezet működéséről a környezeti szem-
pontok tekintetében. Tudatformálásuk in-
teraktív képzéssel történik. A munkatársak 
bevonása a környezeti „időjárás-jelentés”
kitöltésével valósul meg, amelyből megtud-
ható, hogy a dolgozók szerint melyek a kör-
nyezeti szempontból problémamentes terü-
letek, és melyek azok, amelyek még javításra 
szorulnak. 
Egy szervezet Zöld Irodává való fejlesztésé-
nek általános lépései a következők:

1. Helyszíni felmérés, 
adatgyűjtés és előkészítés

A program első lépéseként a szervezet 
szakértője a KÖVET szakértőjével együtt 
kidolgoz egy ütemtervet, amelyben kijelölik 
a program egyes lépéseinek tervezett idő-
pontját. Ezután a vállalat Zöld Iroda-koor-
dinátora a KÖVET szakértőjével bejárja az 
irodákat és a kapcsolódó területeket, ahol 
az ökotérképezés módszerének segítségé-
vel azonosítják a környezeti problémákat és 
összegyűjtik a szükséges adatokat.

2. Adatok kiértékelése, 
Zöld Iroda-csapat kialakítása

A helyszíni felmérést követően összegzik az 
információkat. Az eredmények, adatok és 
információk feldolgozását, valamint kiérté-
kelését követően a felmerülő problémákra 
megoldási és fejlesztési javaslatokat dol-
goznak ki. A vállalat munkatársaiból Zöld Iro-
da-csapat kialakítására tesznek javaslatot, 
amely segíti a munkatársak aktív bevonását.

3. Akcióprogram kidolgozása, 
prezentálása

A helyszíni felmérés és az összegzés során 
felmerült problémák és javaslatok környeze-
ti, gazdasági és megvalósíthatósági elem-
zése alapján megállapítják az intézkedések 
megvalósításának prioritásait, továbbá ösz-
szeállítják a Zöld Iroda akcióprogramot. Az 
egyes elvégzendő feladatokhoz felelősöket 
és határidőket is rendelnek.
Ezután kerül sor a kidolgozott akcióprogram 
prezentálására és egyeztetésre a szervezet ve-
zetőségével és a programért felelős személyek-
kel. Ennek célja, hogy az akcióprogram a szerve-
zet éves programjának szerves része lehessen, 
valamint, hogy ütemezni tudják a zöldülést. 

Folytatás a 27. oldalon.


