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kerete, Felhasználói kézikönyv 2.: A Level(s) közös keretrendszer alkalmazására irányuló projekt 
létrehozása (Közzétételi verzió 1.1); 
 
Összefoglaló 

Az iroda- és lakóépületek fenntarthatóságának értékelésére szolgáló alapvető mutatók közös uniós 
keretrendszereként kidolgozott Level(s) a koncepciótervek legkorábbi szakaszaitól kezdve egészen 
az épület tervezett élettartamának végéig alkalmazható.  A fő hangsúly a környezetvédelmi 
teljesítményre esik, de emellett más fontos, kapcsolódó teljesítménybeli szempontok értékelését is 
lehetővé teszi az egészségre és a kényelemre, az életciklus költségeire és a teljesítményt illető 
lehetséges jövőbeli kockázatokra vonatkozó mutatók és eszközök felhasználásával. 

A Level(s) célja, hogy kialakítsa az épületek fenntarthatóságának közös nyelvét. Ez a közös nyelv 
várhatóan lehetővé teszi, hogy az épületek szintjén olyan intézkedések szülessenek, amelyek 
egyértelműen hozzájárulhatnak az átfogóbb európai környezetpolitikai célkitűzésekhez. A 
keretrendszer felépítése a következő: 

1. Makrocélkitűzések: A Level(s) keretén belül 6 makrocélkitűzés található, amelyek 
hozzájárulnak az EU és a tagállamok szakpolitikai célkitűzéseihez olyan területeken, mint 
az energia, az anyagfelhasználás, a hulladékkezelés, a víz és a beltéri levegő minősége. 

2. Alapmutatók: Az épületek teljesítményének és az egyes makrocélkitűzésekhez való 
hozzájárulásuknak a mérésére használható 16 közös mutató, valamint egy egyszerűsített 
életciklus-értékelési (LCA) módszertan. 

Emellett a Level(s) keretrendszerének célja az életciklus-szemlélet előmozdítása. Az épület 
teljesítményének egyes szempontjaira összpontosító szemlélettől egy holisztikusabb perspektíva felé 
tereli a felhasználókat, az életciklus-értékelési (LCA) és az életciklusköltség-értékelési (LCCA) 
módszerek szélesebb körű európai felhasználása céljából. 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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A Level(s) dokumentumstruktúrája 

 
1. ábra A Level(s) dokumentumstruktúrája 

Hogyan működik a Level(s) felhasználói kézikönyv?  
Ha Ön még csak ismerkedik az épületek fenntarthatósági elemzésével, javasoljuk, hogy a felhasználói 
kézikönyv e 2. része előtt olvassa el annak első részét.  A Level(s) felhasználói kézikönyvének második 
része azokat az információkat tartalmazza, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy létrehozza saját építési 
projektjét, és alkalmazza rá a Level(s)-t.  A felhasználói kézikönyv második részében található 
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információk felhasználhatók a projektcsoport tagjainak, az ügyfeleknek és más érdekelt feleknek a 
tájékoztatására. Ebben a felhasználói kézikönyvben az alábbiakhoz talál útmutatót: 

• Level(s) projektterv készítése: Hogyan tervezzük meg a Level(s) projektben való használatát, 
beleértve az alábbiakra vonatkozó információkat:  

 Mely makrocélkitűzésekkel és mutatókkal kell dolgozni?  

 Hogyan válasszuk ki, mely szinten dolgozzunk? 

 Terv szerint mikor és hogyan fogjuk használni a Level(s)-t, és kiket kell bevonni? 

• Az épület leírásának kitöltése:  Hogyan állítsuk össze az építési projekt leírásához szükséges 
alapinformációkat? Erre szüksége lesz a Level(s) projektterv összeállításakor. 
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1. Level(s) projektterv készítése 

A Level(s) használatát ajánlott egy projektterv kidolgozásával kezdeni.  A projektterv célja a 
következő:  

      – meghatározza, hogy a projekt mely fenntarthatósági makrocélkitűzésekkel fog foglalkozni,  

      – meghatározza, hogy mely mutatók alapján értékelik a teljesítményt,   

      – megállapítja, hogy a projektteljesítmény mely „szintjét” értékelik, és  

      – megtervezi, hogy a projekt életciklusa során mikor és milyen erőforrásokra lesz szükség a 
teljesítmény értékeléséhez. 

 

1. lépés: A makrocélkitűzések és a mutatók kiválasztása 

Ebben az első lépésben el kell döntenie, hogy az építési projekt mely fenntarthatósági 
makrocélkitűzésekkel fog foglalkozni.  Minden egyes makrocélkitűzésnél ki kell választania azokat a 
mutatókat, amelyeket használni kíván az építési projekt teljesítményének értékeléséhez és az arról 
készítendő jelentéshez.  Az 1. táblázat áttekintést nyújt azokról a makrocélkitűzésekről és a hozzájuk 
kapcsolódó mutatókról, amelyek közül választhat. 
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1. táblázat A makrocélkitűzések és az azoknak megfelelő mutatók áttekintése 

Makrocélkitűzés Mutató Mértékegység Rövid tájékoztató 

1: Üvegházhatású 
gázok és 

légszennyező 
anyagok 

kibocsátása az 
épület életciklusa 

során 

1.1. Energiateljesítmény a 
használati szakaszban 

kilowattóra 
négyzetméterenként évente 

(kWh/m2/év) 

Ez a mutató azt méri, mennyi az épület primer energiaigénye a használati szakaszban. Az életciklus-
alapú megközelítésben ezt az energiaszükségletet „üzemi energiafogyasztásnak” is nevezik.  A 
mutató figyelembe veszi az alacsony szén-dioxid-kibocsátású vagy megújuló energia előállításának 
előnyeit.   

1.2. Életciklusra 
vonatkozó globális 

felmelegedési potenciál 

kg CO2-egyenérték 
négyzetméterenként évente 

(kg CO2 eq./m2/év) 

Ez a mutató az épület életciklusának különböző szakaszaihoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátást méri.  Ennélfogva méri az épületnek a Föld globális felmelegedését vagy 
éghajlatváltozását okozó kibocsátásokhoz való hozzájárulását.  Ezt néha „szénlábnyom-
felmérésnek” vagy „teljes élettartamra vonatkozó szénmérésnek” is nevezik.   

2. Erőforrás-
hatékony és 

körkörös 
anyagéletciklusok 

2.1. Mennyiségi, anyag- 
és élettartamjegyzék 

egységmennyiség, tömeg és 
évek 

Ez a mutató az épület meghatározott részeinek megépítéséhez szükséges építőipari termékek és 
anyagok mennyiségét és tömegét méri.  Lehetővé teszi meghatározott épületrészek élettartamának 
becslését is. 

2.2. Építési és bontási 
hulladékok és anyagok 

hulladék és anyag kg/a teljes 
hasznos alapterület m2-e 

Ez a mutató az építési, felújítási és bontási tevékenységek során keletkező hulladék és anyagok 
összmennyiségét méri.  Később ezt használják az ártalmatlanítástól eltérített (újrafelhasznált és 
újrahasznosított) hulladék arányának kiszámításához, a hulladékhierarchiával összhangban. 

2.3. Az 
alkalmazkodóképesség és 

a felújítás tervezése 

alkalmazkodóképességi 
pontszám 

A mutató azt értékeli, hogy az épület kialakítása milyen mértékben segítheti elő a lakók változó 
igényeihez és az ingatlanpiaci feltételekhez való jövőbeni alkalmazkodást. Ezért képet ad arról, hogy 
mennyiben lesz képes egy épület továbbra is betölteni a funkcióját, és mennyiben lehet a jövőre is 
kiterjeszteni a hasznos élettartamát.   

2.4. A dekonstrukció 
(hasznosításorientált 

bontás), az 
újrafelhasználás és az 

újrafeldolgozás tervezése 

dekonstrukciós pontszám 

A mutató azt értékeli, hogy az épület tervezése milyen mértékben segítheti elő az újrafelhasználásra 
vagy újrafeldolgozásra vagy szánt anyagok jövőbeli hasznosítását. Ez magában foglalja annak 
értékelését, hogy könnyen szétszerelhető-e az épületrészek minimális köre, majd hogy mennyire 
egyszerű ezen alkatrészek, valamint az ezekhez kapcsolódó részegységek és anyagok 
újrafelhasználása és újrafeldolgozása.   

3. A vízkészletek 
hatékony 

felhasználása 

3.1. Vízfogyasztás a 
használati szakaszban m3/év víz lakónként 

A mutató egy átlagos épülethasználó teljes vízfogyasztását méri, és lehetőséget ad arra, hogy ezt az 
értéket ivóvízre és nem ivóvízre bontsák.  Támogatja a vízhiányos helyek azonosítását is. 
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Makrocélkitűzés Mutató Mértékegység Rövid tájékoztató 

1–3. Teljes 
életciklus-elemzés 

(LCA) 
n.a. 10 hatáskategória 

– éghajlatváltozás; Ózonréteg elvékonyodása; Savasodás; Eutrofizáció – édesvizek; Eutrofizáció – 
tengervizek; Eutrofizáció – szárazföldi; Fotokémiai ózonképződés; Abiotikus erőforrások kimerülése 
– ásványok és fémek; Abiotikus erőforrások kimerülése – fosszilis tüzelőanyagok; Vízfelhasználás 

4. Egészséges és 
kényelmes terek 

4.1. Beltéri 
levegőminőség 

a szellőzés, a CO2 és a 
páratartalom paraméterei 

A szennyező anyagok 
céllistája: TVOC, formaldehid, 
CMR (rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus anyagok), VOC 

(illékony szerves vegyületek), 
LCI-érték (releváns 

legalacsonyabb 
koncentráció), penész, 

benzol, részecskék, radon 

A mutató a beltéri levegőviszonyok és a célzott légszennyező anyagok kombinációját méri:   

 A tervezett beltéri levegőviszonyok a szellőzés mértékéhez és annak beállításához 
kapcsolódnak, hogy a CO2 és a páratartalom egészséges szinten maradjon.   

 A célzott légszennyező anyagok az alacsony szennyezőanyag-felhasználású beépítendő anyagok 
kiválasztásával és rájuk vonatkozó jelentés készítésével, a penésznövekedés kockázatának 
ellenőrzésével, valamint a szennyező külső levegőhöz megfelelő szűrőkkel ellátott 
szellőzőrendszerek előírásával szabályozhatók. 

4.2. A hőkomfort-
tartományon kívüli idő 

a fűtési és hűtési idényben a 
tartományon kívül eső idő, %-

ban 

A mutató azt az időtartamot méri az év során, amikor az épület használói kényelmesnek találják az 
épületen belüli termikus körülményeket.  Azt méri, hogy egy épület képes-e (épületgépészeti 
szolgáltatásokkal és anélkül) fenntartani az előre meghatározott hőkomfortfeltételeket a fűtési és 
hűtési időszakokban.   

4.3. Világítás és vizuális 
kényelem 1. szintű ellenőrző lista A mutató a fény rendelkezésre állását és minőségét méri a beépített elektromos világítási 

rendszerek és az épületbe behatoló természetes fény kombinációja tekintetében. 

4.4. Akusztika és zaj elleni 
védelem 1. szintű ellenőrző lista 

Ez a mutató a nemkívánatos zaj okozta zavarok lehetőségét méri a lakások és az irodahelyiségek 
közötti hatások és a levegőben terjedő hang, az irodai helyiségekben a visszhangzó hang, valamint 
mindkét épülettípusban a külső zajforrások formájában. 

5. Az 
éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás 

és ellenálló 
képesség 

5.1. Az épülethasználók 
egészségének és 

hőkomfortjának védelme 

a tartományon kívül eső idő 
%-ban, az előrejelzések 

szerint 2030-ban és 2050-ben 
(lásd még a 4.2. mutatót) 

Ez a mutató azt méri, hogy mennyiben térhetnek el a 2030-as és 2050-es előrejelzett időjárási 
körülmények felhasználásával szimulált hőkomfortviszonyok a jelenlegi viszonyoktól. A mutató a 
4.2. mutatóval megegyező módszertanon alapul. 

5.2. A szélsőséges 
időjárási események 
fokozott kockázata 

1. szintű ellenőrzőlista 
(fejlesztés alatt) 

Ez a mutató azt értékeli, mennyiben lehetnek hatással egy épületelem vagy építőanyag 
élettartamára a jövőbeli szélsőséges időjárási események – pl. viharok, eső és hóesés, valamint a 
hőhullámok. 
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Makrocélkitűzés Mutató Mértékegység Rövid tájékoztató 

5.3. Az árvizek fokozott 
kockázata 

1. szintű ellenőrzőlista 
(fejlesztés alatt) 

Ez a mutató a jövő árvízi eseményeinek potenciális kockázatát méri, és azt, hogyan járulhat hozzá az 
épületterv a pluviális és fluviális (csapadékból, illetve folyóvizekből eredő) árvíz kockázatának 
növekedéséhez vagy csökkenéséhez, mind az építési terület közvetlen közelében, mind alsóbb 
szinteken. 

6. Optimalizált 
életciklus-költség 

és -érték 

6.1. Életciklusköltségek euró négyzetméterenként 
évente (EUR/m2/év) 

Ez a mutató a projekt egyes életciklus-szakaszaiban felmerülő összes épületelem-költséget méri a 
vizsgálati referencia-időszakra, és ha az ügyfél meghatározza, a tervezett élettartamra nézve.   

6.2. Értékteremtés és 
kockázati kitettség 1. szintű ellenőrző lista 

Ez a mutató azt értékeli, mennyiben gyakorolhat az épülettervezés pozitív hatást az 
ingatlanértékelésekre és a kockázati besorolásokra, az alábbi három fő területen: 

 az általános költségek csökkentése (a működési költségek minimalizálásával).  
 Megnövekedett bevételek és stabilabb befektetések (az ingatlanok vonzóbbá tételével).  
 csökkent kockázat (a lehetséges jövőbeli kitettség előrejelzésével). 
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2. lépés: Az értékelni kívánt projektteljesítmény „szintjének” kiválasztása 

Ebben a második lépésben azt kell eldönteni, milyen szintű elkötelezettséget vállal az ügyfél, a 
projektcsapat és az építési vállalkozók köre az építési projekt teljesítményének értékelése terén.  Ezt 
követően tölthető ki a projektterv 1. és 2. mátrixa (lásd később: 3. és 5. táblázat).  

Három „szint” van, amelyek az eredeti koncepciótól a részletes tervezésig, építésig, befejezésig és a 
beköltözésig terjedő folyamatot ölelik fel. Minél több szintet vizsgálunk, annál pontosabb képet kapunk 
a projekt teljesítményéről, beleértve a tervezés és a befejezett épület valósága közötti különbségeket 
is.  A megfelelő szint kiválasztásához segítséget nyújtanak az ebben a lépésben később ismertetett 
további információk. 

 
2. ábra A szintek – a koncepciótervtől a használat közbeni teljesítményig 

A szinteket úgy alakítottuk ki, hogy illeszkedjenek az építési projektek szakaszainak tipikus 
sorrendjéhez.  A 2. táblázat meghatározza az egyes szintekhez kapcsolódó indikatív 
projektszakaszokat.  Ily módon hasznos lehet megérteni, hogy az egyes szakaszok különböző 
tevékenységei hogyan és mikor járulnak hozzá a Level(s) projektre való alkalmazásához.   

2. táblázat Az egyes szintekhez kapcsolódó indikatív projektszakaszok 

1. szint 

Koncepcióterv 

2. szint 

Kiviteli terv és kivitelezés 

3. szint 

Megvalósult állapot és 
használati szakasz 

L1a. A projekt meghatározása 
és rövid 

L1b. Koncepcióterv 

L2a. Vázlatterv (tértervezés és 
engedélyezés) 

L2b. Kiviteli terv (tenderterv) 

L2c. Műszaki leírás (építés) 

L3a. Megvalósítási terv 

L3b. Üzembe helyezés és 
tesztelés 

L3c. Befejezés és átadás 

L3d. Beköltözés és használat 

A Level(s) egyes mutatóinak használatára vonatkozó utasítások megtalálhatók a megfelelő mutató 
felhasználói kézikönyvében.  Ezek adott esetben meghatározzák az egyes szakaszokhoz kapcsolódó 
értékelési tevékenységeket és jelentéstételt is.  Például a „4.1. Beltéri levegőminőség” mutató esetében 
az előírás értelmében a levegőminőség ellenőrzésére a befejezést követően kerül sor (3. szint: L3c), míg 
az építési termékek szennyezőanyag-kibocsátáson alapuló kiválasztása a tervezési szakaszban történik 
(2. szint: L2a-c). 
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Tudjon meg többet: 

Milyen szintek vannak és hogyan működnek? 

A közös keretrendszer három szintet foglal magában.  A szintek választási lehetőséget biztosítanak 
arra vonatkozóan, hogy mennyire legyen fejlett a projekt fenntarthatóságáról szóló jelentés.  A 
három szint az építési projekt végrehajtásának következő szakaszait képviseli: 

- 1. szint Az építési projekt koncepcióterve – a legegyszerűbb szint, mivel ez a koncepcionális 
kialakítás alapjának korai szakaszban történő kvalitatív értékelését és az alkalmazandó vagy 
tervezett koncepciókról szóló jelentést foglalja magában. 

- 2. szint Az épület részletes tervezési és kivitelezési teljesítménye – ez egy közbenső szint, 
mivel magában foglalja a tervezett teljesítmény kvalitatív értékelését és a kivitelezés 
szabványosított egységek és módszerek szerinti nyomon követését. 

- 3. szint A megvalósult és használat közbeni teljesítmény, vagyis hogy az épület hogyan 
működik a befejezés és az ügyfélnek történő átadás után – ez a legfejlettebb szint, mivel 
magában foglalja mind az építkezésen, mind a befejezett épületben zajló, valamint az első 
lakók által végzett tevékenységek nyomon követését és felmérését.  

Az alapötlet az, hogy a szintek egy olyan szakmai utat vázolnak fel, amely elvezet az eredeti 
koncepciótól a tervezésen át az építésig, majd az átadás után a befejezett épület valóságáig.  A 
szintek emelkedése a jelentés pontosságának és megbízhatóságának növekedését is jelenti – minél 
magasabb a szint, annál pontosabban tükrözik majd a jelentésben szereplő eredmények az épület 
megvalósult és használat közbeni teljesítményét tükröző adatokat.  

Ön, a projekt igényeinek és prioritásainak megfelelően, az alábbiak közül választhat:  

 csak egy szinten dolgozik (például csak az 1. szinten dolgozik, és a tervkoncepciókat 
alkalmazza a projektre);  

 eljut egy meghatározott szintig (például az 1. szinttől kezdve a 2. szintig, az alkalmazott 
tervezési koncepciók teljesítményének kiszámításáig végzi el az elemzéseket); vagy  

 kombinál egyes szinteket (például az 1. szint szerinti feladatokat követően később a 
3. szint szerint nyomon követi a teljesítményt). 

Minden Ön által kiválasztott munkaszinten jelentést lehet készíteni.  Az is előfordulhat, hogy 
mutatónként más-más szintet választ.  A szint kiválasztásakor ezért azt is megválasztja, hogy milyen 
hosszan követik nyomon a projekt teljesítményét és meddig készítenek az eredményekről jelentést.   
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3. táblázat 1.3. Level(s) projektterv mátrix 1.: annak meghatározása, hogy mely szinteken fog dolgozni, és mikor kerül sor értékelési tevékenységekre1 

Makrocélkitűzés Mutatók 
1. szint 

Koncepcióterv 

2. szint 

Kiviteli terv és kivitelezés 

3. szint 

Megvalósult állapot és 
használati szakasz 

1. makrocélkitűzés: 
Üvegházhatású 
gázok és 
légszennyező 
anyagok 
kibocsátása az 
épület életciklusa 
során   

 

1.1. Energiateljesítmény a 
használati szakaszban     

1.2. Életciklusra vonatkozó 
globális felmelegedési potenciál    

2. makrocélkitűzés: 
Erőforrás-hatékony 
és körkörös 
anyagéletciklusok 

 

2.1. Mennyiségi, anyag- és 
élettartamjegyzék    

2.2. Építési és bontási hulladékok 
és anyagok    

2.3. Az alkalmazkodóképesség és 
a felújítás tervezése    

2.4. A dekonstrukció 
(hasznosításorientált bontás), az 
újrafelhasználás és az 
újrafeldolgozás tervezése 

   

                                                           
1 Minden egyes mutató esetében: i. határozza meg, mely szinteken fog dolgozni (ha használja egyáltalán a keretrendszert), és ii. a projekt mely szakaszaiban lesz szükség értékelési tevékenységre (iránymutatásért 
lásd a 2. táblázatban meghatározott projektszakaszokat). 
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Makrocélkitűzés Mutatók 
1. szint 

Koncepcióterv 

2. szint 

Kiviteli terv és kivitelezés 

3. szint 

Megvalósult állapot és 
használati szakasz 

3. makrocélkitűzés: 
A vízkészletek 
hatékony 
felhasználása 

 

3.1. Vízfogyasztás a használati 
szakaszban    

4. makrocélkitűzés:  
Egészséges és 
kényelmes terek 

 

4.1. Beltéri levegőminőség    

4.2. A hőkomfort-tartományon 
kívüli idő    

4.3. Világítás és vizuális kényelem    

4.4. Akusztika és zaj elleni 
védelem     

5. makrocélkitűzés: 
Az 
éghajlatváltozásho
z való 
alkalmazkodás és 
ellenálló képesség  

5.1. Az épülethasználók 
egészségének és hőkomfortjának 
védelme 

   

5.2. A szélsőséges időjárási 
események fokozott kockázata    

5.3. Az árvizek fokozott kockázata    

6.1. Életciklus-költségek    
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Makrocélkitűzés Mutatók 
1. szint 

Koncepcióterv 

2. szint 

Kiviteli terv és kivitelezés 

3. szint 

Megvalósult állapot és 
használati szakasz 

6. makrocélkitűzés: 
Optimalizált 
életciklus-költség 
és -érték 

 

6.2. Értékteremtés és kockázati 
kitettség 
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1. szint: Az építési projekt koncepcionális kialakítása 

Ennek a szintnek az a célja, hogy egyszerű és hozzáférhető belépési pontot biztosítson az egyes mutatók 
használatához.  Az ezen a szinten végzett értékelések kvalitatívak, ami azt jelenti, hogy azon alapulnak, 
hogy a tervkoncepció foglalkozik-e vagy sem egy sor javasolt tervezési szemponttal.  Az egyes 
mutatókhoz tartozó, tudományos bizonyítékok alapján kiválasztott szempontok jól tükrözik a jobb 
teljesítményt. 

A jelentéskészítés alapvető szabályai az 1. szinten: 

 Javasoljuk, hogy először, az 1–3. lépésnek megfelelően, készítse el a Level(s) projekttervet. 

 Adja meg, hogy mely tervezési koncepciókkal foglalkoztak; ehhez hivatkozzon az 
ellenőrzőlistákra és használja az egyes mutatók felhasználói kézikönyvében megadott 
formátumot. 

 Felújítási projektek esetében a megadott formátum felhasználásával készítsen 
állapotfelmérési jelentést.  

Opcionális kiegészítő lépés 

 Válasszon ki további lépéseket, és készítsen jelentést azok eredményeiről az egyes mutatókra 
vonatkozó utasítások szerint. 

 

2. szint: Az épület kiviteli terve és építése 

E szint célja, hogy közös alapot biztosítson az épülettervek teljesítményének számszerűsítéséhez.  
Ezért technikailag nagyobb kihívást jelent, mint az 1. szint, mivel több ismeretet, eszközt és 
szakértelmet igényel.  Minden mutatóhoz közös mértékegységek és referenciaként szolgáló számítási 
módszerek tartoznak.   

A jelentéskészítés alapvető szabályai a 2. szinten: 

 Javasoljuk, hogy – ha még nem tette meg – először az 1–3. lépésnek megfelelően készítse el a 
Level(s) projekttervet. 

 Készítse el az épület leírását a felhasználói kézikönyv 2.2. tájékoztató részében található 
utasításokat követve. 

 Felújítási projektek esetében a megadott formátum felhasználásával készítsen 
állapotfelmérési jelentést. 

 Készítsen jelentést az egyes mutatók értékelésének eredményeiről, az egyes mutatók 
felhasználói kézikönyvében megadott formátum felhasználásával. 

 Készítsen jelentést az alkalmazott módszerről és az egyes mutatókra vonatkozó főbb 
feltételezésekről, ismét az egyes mutatók felhasználói kézikönyvében megadott formátum 
felhasználásával. 

Opcionális kiegészítő lépések 

 Ha rendelkezésre áll, válasszon az egyes mutatókra vonatkozó utasításokban ajánlott 
optimalizálási lépések közül, és készítsen jelentést azok eredményeiről. 

 

3. szint: Az épület megvalósult és használat közbeni teljesítménye az épület elkészülte és az 
ügyfélnek történő átadás után 

Ennek a szintnek az a célja, hogy adatokat gyűjtsön az épület/építési projekt valós teljesítményéről.  A 
mutatótól függően ez vonatkozhat a bontási és építési területre, vagy a befejezett épületre.  Az adatok 
gyűjtése ezért gondos tervezést és időzítést igényel annak biztosítása érdekében, hogy az a projekt 
megfelelő pontján történjen, és hogy a feladatok helyesen kerüljenek meghatározásra.  Bár opcionális 
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lépés, de azáltal, hogy néhány mutató esetében a lakók körében is felmérést végzünk, az épület 
teljesítményének alapos megértését érhetjük el. 

A jelentéskészítés alapvető szabályai a 3. szinten: 

 Javasoljuk, hogy – ha még nem tette meg – először az 1–3. lépésnek megfelelően készítse el a 
Level(s) projekttervet. 

 Ha még nem tette meg, készítse el az épület leírását, a felhasználói kézikönyv 2.2. részében 
található utasításokat követve.  

 Készítsen jelentést az egyes mutatók értékelésének eredményeiről, az egyes mutatók 
felhasználói kézikönyvében megadott formátum felhasználásával. 

 Készítsen jelentést az alkalmazott módszerről és az egyes mutatókra alkalmazott mintavételi 
stratégiáról, ismét az egyes mutatók felhasználói kézikönyvében megadott formátum 
felhasználásával. 

Opcionális kiegészítő lépés 

 Az eredmények részletességének és megbízhatóságának javítása érdekében, ha rendelkezésre 
áll, válassza ki és számoljon be az ajánlott optimalizálási lépések bármelyikéről. 

 Készítsen jelentést az épülethasználók elégedettségére vonatkozó felmérések eredményeiről. 
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3. lépés: A munkafolyamat követelményének tervezése a Level(s) szerinti értékelés 
elvégzéséhez 

A legnagyobb érték akkor érhető el, ha a Level(s)t teljes mértékben integrálják az építési projekt 
munkafolyamatának irányításába.  Ily módon a fenntarthatóság az olyan tényezők mellett, mint a 
költségek és a hozam, az építési projekt kiemelt prioritásává válik.  A munkafolyamat hatékony 
megtervezése a Level(s) használata érdekében számos okból fontos: 

 A projektcsoporton belül konkrét szerepeket és felelősségi köröket kell kijelölni 

 Speciális képzésre vagy szakértelemre lehet szükség, az értékelendő teljesítmény 
különböző szempontjaitól függően 

 Az értékelések elvégzéséhez szükséges információkat és adatokat kezelni kell 

 A Level(s)hez kapcsolódó kulcsfontosságú tevékenységekhez konkrét követelményeket és 
határidőket kell rendelni arra vonatkozóan, hogy mikor kell végrehajtaniuk azokat.  

A projektterv részeként javasoljuk a projektterv 1. (lásd a 3. táblázatot) és 2. (lásd az 5. táblázatot) 
mátrixának kitöltését a 4. táblázat tervezési kérdéseinek megválaszolásával és a mátrixokban szereplő 
mutatók részletesebb ismertetésével.  Ez lehetővé teszi a Level(s) szerinti értékelések hatékony 
tervezését és a projektbe történő integrációját. 

4. táblázat Level(s) projektterv: a legfontosabb munkafolyamati elemekkel kapcsolatos tervezés 

A munkafolyamat 
elemei 

Szükséges tervezés A projektcsoport válasza 

A Level(s) szerinti 
teljesítményértékelések 

- Kapott-e a csoport 
tájékoztatást a Level(s)ről és 
annak használatáról? 

 

- Meghatározta-e a csoport az 
egyes mutatók értékeléséhez 
szükséges mérföldköveket? 

 

- Kinek a feladata lesz az egyes 
mutatók értékelésének 
elvégzése? 

 

- Ki fogja koordinálni a Level(s) 
szerinti mutatók értékelését?  

- Rendelkezik-e a csoport a 
Level(s) összes értékelésének 
elvégzéséhez szükséges 
képzettséggel és 
szakértelemmel?  

- Ha nem, hogyan fogják 
áthidalni a hiányosságokat? 

 

Tájékoztatás és 
adatkezelés 

- Hogyan fogják kezelni az egyes 
mutatók értékeléséhez 
szükséges információk és 
adatok áramlását? 

 

- Alkalmazni fogják-e a BIM-et 
(Épületinformációs 
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A munkafolyamat 
elemei 

Szükséges tervezés A projektcsoport válasza 

Modellezés), és ha igen, 
hogyan tudná támogatni a 
Level(s) szerinti értékelést? 

A felújítás 
kiindulópontja 

- Jelentős felújítási projekt lesz?  

- Ha igen, terv szerint mennyire 
lesz átfogó?    

 

- Hogyan kerül sor az épületnek 
és közvetlen környezetének 
állapotfelmérésére? 

 

- Milyen információkra lesz 
szükség az állapotfelmérésből a 
mutató értékeléséhez? 

 

Ingatlanpiaci 
értékbecslés 

- Hogyan fogják figyelembe 
venni a Level(s) szerinti mutató 
teljesítménybeli szempontjait 
az épület piaci értékelésekor? 

 

- Hogyan és milyen pontokon 
kezdeményeznek párbeszédet 
a projektcsoport és az 
értékbecslő között? 

 

Külső ellenőrzés 

- Szükséges lesz-e a Level(s) 
szerinti értékelés harmadik fél 
általi ellenőrzése? 

- Ha igen, ki és a projekt mely 
pontján végezze ezt el? 
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5. táblázat Level(s) projektterv mátrix 2.: az igények azonosítása, a felelősség meghatározása és az információk kezelése2 

Makrocélkitűzés Mutatók 
1. szint 

Koncepcióterv 

2. szint 

Kiviteli terv és kivitelezés 

3. szint 

Megvalósult állapot és 
használati szakasz 

1. makrocélkitűzés: 
Üvegházhatású 
gázok és 
légszennyező 
anyagok 
kibocsátása az 
épület életciklusa 
során   

 

1.1. Energiateljesítmény a 
használati szakaszban     

1.2. Életciklusra vonatkozó 
globális felmelegedési potenciál    

2. makrocélkitűzés: 
Erőforrás-hatékony 
és körkörös 
anyagéletciklusok 

 

2.1. Mennyiségi, anyag- és 
élettartamjegyzék    

2.2. Építési és bontási hulladékok 
és anyagok    

2.3. Az alkalmazkodóképesség és 
a felújítás tervezése    

2.4. A dekonstrukció 
(hasznosításorientált bontás), az 
újrafelhasználás és az 
újrafeldolgozás tervezése 

   

                                                           
2 Minden egyes mutató esetében: i. Határozza meg, milyen szintű szakértelemre lesz szükség; ii. Ki lesz a felelős az értékelésért? iii. Ki és milyen módon fogja kezelni az információt és az adatokat? 
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Makrocélkitűzés Mutatók 
1. szint 

Koncepcióterv 

2. szint 

Kiviteli terv és kivitelezés 

3. szint 

Megvalósult állapot és 
használati szakasz 

3. makrocélkitűzés: 
A vízkészletek 
hatékony 
felhasználása 

 

3.1. Vízfogyasztás a használati 
szakaszban    

4. makrocélkitűzés:  
Egészséges és 
kényelmes terek 

 

4.1. Beltéri levegőminőség    

4.2. A hőkomfort-tartományon 
kívüli idő    

4.3. Világítás és vizuális kényelem    

4.4. Akusztika és zaj elleni 
védelem     

5. makrocélkitűzés: 
Az 
éghajlatváltozásho
z való 
alkalmazkodás és 
ellenálló képesség  

5.1. Az épülethasználók 
egészségének és hőkomfortjának 
védelme 

   

5.2. A szélsőséges időjárási 
események fokozott kockázata    

5.3. Az árvizek fokozott kockázata    

6.1. Életciklusköltségek    
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Makrocélkitűzés Mutatók 
1. szint 

Koncepcióterv 

2. szint 

Kiviteli terv és kivitelezés 

3. szint 

Megvalósult állapot és 
használati szakasz 

6. makrocélkitűzés: 
Optimalizált 
életciklus-költség 
és -érték 

 

6.2. Értékteremtés és kockázati 
kitettség 
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2: Töltse ki az épület leírását!  

A 2. és 3. szinten végzett munka fontos része az épület leírásának elkészítése.  Feladata, hogy átlátható alapot 
biztosítson a különböző épületek teljesítményének összehasonlításához.  Az épületleírásban szereplő 

információkat több mutató normalizálásához és eredményeinek megszerzéséhez is felhasználják. 

 

Az épületleírás kitöltéséhez szükséges információk típusát a 6. táblázat foglalja össze, míg a szükséges adatok 
részletesebb leírását a „Level(s) szerinti épületleírás jelentési formátuma” c. 7. táblázat tartalmazza.  A leírás 
kitöltését elősegítő további útmutatások és keresési táblázatok megtalálhatók az épületleírás technikai 
útmutatójában, amelyet e felhasználói kézikönyv következő részében talál. 

6. táblázat A Level(s) szerinti épületleírás kitöltéséhez szükséges információk áttekintése 

Leírás Szükséges információk 

1. Elhelyezkedés és éghajlat 
1.1 Az az ország és régió, amelyben az épület található 
1.2 Fűtési és hűtési foknapok 
1.3 Az az éghajlati övezet, amelyben az épület található 

2. Az épület tipológiája és kora 
2.1. A projekt típusa 
2.2. Az építés éve  
2.3. A piaci szegmens 

3. Hogyan fogják használni az 
épületet?  

3.1. A tervezett használati feltételek  
3.2. Az épület funkcióinak elhelyezkedése és használati mintái 
3.3. A tervezett (vagy szükséges) élettartam 

4. Az épületmodell és jellemzői 
4.1. Beépítési forma  
4.2. Az épületen belüli teljes hasznos alapterület és a használt mérési szabvány 
4.3. Az értékelendő épületelemek köre és az alkalmazott kategorizálási rendszerek 

Az életciklus-szemléletet követő mutatók – nevezetesen az 1.2. Életciklus-GWP, a „bölcsőtől a sírig” LCA (életciklus-
értékelés) és 6.1. életciklusköltségek mutatója – esetében az épületleírásban megadott információk a Level(s) 
szerinti értékelés lényeges részét képezik, és az LCA terminológia szerinti „cél és hatókör” meghatározására fogjuk 
őket használni.  Annak érdekében, hogy még érthetőbbé tegyük ezt a kapcsolatot, az alábbi útmutatóban 
összegyűjtöttük az életciklus-alapú mutatókkal kapcsolatos szakkifejezéseket, és azt, hol találhatja meg a rájuk 
vonatkozó információkat. 

Tudjon meg többet: 

Az épületleírásban szereplő információk és az életciklus-alapú mutatók összefüggésében használt szakkifejezések 

• Az értékelés tárgya: Az épület fizikai leírása és az értékelendő épületelemek köre (lásd: 4.  Az 
épületmodell).  

• Az egyenértékűség funkcionális egysége:  Az épület szükséges műszaki jellemzői és funkciói (lásd: 2. Az 
épület típusa és 3.  Hogyan fogják használni az épületet?). 

• Referenciaegység: Az eredmények normalizálására szolgáló közös egység, amely lehetővé teszi az 
összehasonlítást; a teljes hasznos alapterület 1 m2-ére eső környezeti hatás (lásd a 4. pontban az 
épületmodellt) 

• Használat közbeni referenciafeltételek:  Az épület elfoglalásának és használatának várható mintái (lásd: 
3.  Hogyan fogják használni az épületet?). 
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• Előírt élettartam: Az ügyfél által megkövetelt élettartam, amely nem feltétlenül azonos a Level(s) szerinti 
értékelések referencia-élettartamával, amely 50 év (lásd: 3.  Hogyan fogják használni az épületet?). 

• Egyéb jellemzők: Vannak más változók, például az éghajlat vagy az épületelemekre vonatkozó előírt 
élettartam, amelyek idővel befolyásolják az épületek teljesítményét. 

 

7. táblázat A Level(s) szerinti épületleírás formátuma 

Paraméter Irodaépületek Lakóépületek 

1. Helyszín 

1.1. Ország és régió 

1.2. Fűtési és hűtési foknapok 

1.3. Éghajlati övezet 

2. Az épület 
tipológiája és 
kora 

2.1. Új építés vagy jelentős felújítás 

2.2. Az építés éve 

2.3. A piaci szegmens 
– Tulajdonosi használatra vagy kiadásra 
– BOMA épületbesorolás3: 
A tulajdoni viszony jellege: 

 Beruházás 
 Intézményi 
 Spekulatív 
 Tulajdonosi használat 

A bérleti díj típusa (adott esetben) 
A: Prémium bérleti díj 
B: Átlagos bérleti díj 
C: Átlagos bérleti díj alatt 

2.3. A piaci szegmens 
A lakáshasználat formája 

 Tulajdonosi használat  
 Szociális bérbeadás  
 Piaci bérbeadás  
 Diákok számára történő bérbeadás 
 Nyugdíjasok számára történő bérbeadás 
 Egyéb (ismertetendő) 

3. Hogyan 
fogják 
használni az 
épületet? 

3.1. Használati feltételek 
Az épület energiahatékonysági követelményeinek kiszámításához meghatározottak szerint (a nemzeti 

számítási módszer szerint)  

3.2. Az épület funkcióinak elhelyezkedése és 
használati mintái 

3.2.1. Tervezett kihasználtság 
 Munkaterület m2/a teljes munkaidőben dolgozó 

személyek egyenértékében  
3.2.2. A kihasználtság tervezett mintája 

Az órák és napok száma évente 

Nem alkalmazandó 

3.3. A tervezett (vagy szükséges) élettartam 
Az ügyfelek által tervezett élettartam vagy 
befektetési időszak években (meg kell határozni, 
hogy melyik) 

3.3. A tervezett (vagy szükséges) élettartam 
Az ügyfelek által tervezett élettartam vagy 
befektetési időszak, vagy másik lehetőségként az 
eladásra szánt ingatlan garantált élettartama. 

4. Az 
épületmodell 
és jellemzői 

4.1. Beépítési forma 
Kérjük, válasszon az alábbiak közül 

 Alacsony szintszámú irodapark 
 Zárt sorú városi tömb 

4.1. Beépítési forma 
Kérjük, válasszon az alábbiak közül: 

 Szabadon álló, családi ház 
 Ikerház 

                                                           
3 BOMA (Building Owners and Managers Association – Épülettulajdonosok és Vezetők Szövetsége), Épületosztályok meghatározásai, 
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
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Paraméter Irodaépületek Lakóépületek 
 Keretes beépítésű városi tömb 
 Háztömb 
 Torony/felhőkarcoló 
 Egyéb (ismertetendő) 

 Sorház 
 Többcsaládos lakóház vagy tömbház 

(legfeljebb 4 emelet/5–9 emelet/több 
mint 9 emelet) 

4.2. Teljes hasznos alapterület 
Referenciaszabvány a számításokhoz: IPMS Office 
3 
(ha más szabványt alkalmaznak, azt egyértelműen 
meg kell határozni) 

4.2. Teljes hasznos alapterület 
A fejlesztés vagy a felújított állomány férőhelyeinek 
terve, a következő információk megadásával:  

 Lakóegységek száma tipológiánként és 
ágyszám szerint 

 Az ütemtervben szereplő egyes 
lakóegység-típusok nettó hasznos 
alapterülete: 

Referenciaszabvány a számításokhoz: IPMS 
Residential 3c (ha más szabványt alkalmaznak, azt 
egyértelműen meg kell határozni) 

4.3. Az értékelendő épületelemek köre és az alkalmazott kategorizálási rendszer 
4.3.1. Az értékelendő épületelemek köre 
– A Level(s) alapértelmezett épületelemkörétől való bármely eltérést jelezni kell 
4.3.2. Az épületelemek kategorizálására alkalmazott rendszer 
– Az épületelemre vonatkozó információk kategorizálására és rendszerezésére használt nemzeti, 
iparágspecifikus vagy BIM-rendszert jelezni kell 

 

8. táblázat A Level(s) szerinti épületleírás formátuma (üres, hogy kitölthető legyen) 

Paraméter Irodaépületek Lakóépületek 

1. Helyszín 

1.1. Ország és régió  

1.2. Fűtési és hűtési foknapok   

1.3. Éghajlati övezet   

2. Az épület 
tipológiája és 
kora 

2.1. Új építés vagy jelentős felújítás  

2.2. Az építés éve  

2.3. A piaci szegmens   

3. Hogyan 
fogják 
használni az 
épületet? 

3.1. Használati feltételek  

3.2. Az épület funkcióinak elhelyezkedése 
és használati mintái 
3.2.1. Tervezett kihasználtság 
3.2.2. A kihasználtság tervezett mintája 

 Nem alkalmazandó 

3.3. A tervezett (vagy szükséges) 
élettartam   

4. Az 
épületmodell 
és jellemzői 

4.1. Beépítési forma   

4.2. Teljes hasznos alapterület   

4.3. Az értékelendő épületelemek köre és 
az alkalmazott kategorizálási rendszer 
4.3.1. Az értékelendő épületelemek köre 
4.3.2. Az épületelemek kategorizálására 
alkalmazott rendszer 
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3. Útmutató és további információk az épületleírás elkészítéséhez  
A 2. felhasználói kézikönyv ezen részében kiegészítő útmutatót talál az épületleírás kitöltéséhez, amely a következő 
épületleírási paraméterekre összpontosít: 

 1.2.: Fűtési és hűtési foknapok 

 1.3.: Éghajlati övezet 

 2.1.: Új építés vagy jelentős felújítás 

 3.1.: Használati feltételek 

 3.2.: Az épület funkcióinak elhelyezkedése és használati mintái 

 3.3.: A tervezett (vagy előírt) élettartam 

 4.2.: Teljes hasznos alapterület 

 4.3. Az értékelendő épületelemek köre és az alkalmazott kategorizálási rendszer 

Az épületleírás 1.2. paramétere: Fűtési és hűtési foknapok 

Az Eurostat szerint a fűtési és hűtési foknapok meghatározása a következő: 

 A fűtési foknapok (heating degree day, HDD) indexe egy időjárás-alapú technikai index, amelyet az 15 oC 
alatti épületek fűtési energiaszükségletének leírására terveztek.  

 A hűtési foknapok (cooling degree day, CDD) indexe egy időjárás-alapú technikai index, amelyet a 24 oC 
feletti épületek hűtési (légkondicionálási) energiaszükségletének leírására terveztek.  

A HDD és a CDD értékek a JRC PVGIS Tipikus Meteorológiai Év eszközével az EU bármely pontján elérhetők4.  

Az épületleírás 1.3. paramétere: Éghajlati övezet 

Az épületek EU-szerte történő összehasonlítása érdekében meg kell határozni az éghajlati referenciafeltételeket. 
Ennek az az oka, hogy jelentős regionális és szubregionális különbségek vannak az éghajlatban, és a tagállamok 
egyes részei más övezetekhez lehetnek hasonlóak, például Észak-Spanyolország és Észak-Olaszország.   

A helyszínek vagy városok éghajlati övbe sorolásához a 9. táblázatban szereplő fűtési és hűtési foknapi 
küszöbértékeket kell alkalmazni.  Ez az övezetmeghatározás lehetővé teszi az EU bármely helyszínének besorolását. 
Palermo például az 1. zónába esik, amelyet úgy határoznak meg, hogy ott több mint 1200 hűtési és kevesebb mint 
1500 fűtési foknap van.  

9. táblázat Éghajlati övezetek és a megfelelő fűtési és hűtési foknaptartományok5 

Éghajlati 
övezet 

Paraméterek 
Reprezentatív városok 

Fűtési foknapok Hűtési foknapok 
1. zóna < 1500 > 1200 Athén–Larnaca–Luga–Catania–Sevilla–Palermo 
2. zóna < 1500 > 800–1200 Lisszabon–Madrid–Marseille–Róma 
3. zóna >1500-3000 400-800 Pozsony–Budapest–Ljubljana–Milánó–Bécs 

4. zóna >1500-3000 < 400 Amszterdam–Berlin–Brüsszel–Koppenhága–Dublin–London–
Macon–Nancy–Párizs–Prága–Varsó 

5. zóna > 3000 < 400 Helsinki–Riga –Stockholm–Gdansk–Tovarene 

 

                                                           
4 Közös Kutatóközpont, Fotovoltaikus földrajzi információs rendszer (Photovoltaic Geographical Information System, PVGIS) – TMY generátor 
https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy  
5 Az Ecofys (2013) és a JRC (2018) adatai alapján. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Az épületleírás 2.1. paramétere: Új építés vagy jelentős felújítás 

Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv a „jelentős felújítás” fogalmát a következőképpen határozza 
meg:  

„az épület olyan átalakítása, amely: 

a) a külső térelhatárolókat és az épületgépészeti rendszert érintően – a telekárat nem számítva – 
összköltségében meghaladja az épület értékének 25%-át; 

vagy 

b) a külső térelhatárolók összfelületének legalább 25%-át érinti; 

A tagállamok választhatnak az a) és a b) lehetőség között.” 

 

Az épületleírás 3.1. paramétere: Használati feltételek 

Az épület használati feltételeit általában az épület energiaszükségletére vonatkozó nemzeti számítási módszer 
határozza meg.  Az EN 16798-1 szabvány C melléklete tartalmazza az iroda- és lakóépületek különböző zónáira 
vonatkozó alapértelmezett használati feltételeket.   

 

Az épületleírás 3.2. paramétere: Az épület funkcióinak elhelyezkedése és használati mintái 

Egy irodaépület tervezett dolgozói sűrűségét úgy lehet megbecsülni, hogy az egyes munkaterületek számát és a 
munkaterületek által elfoglalt alapterületet összevetjük az épületben dolgozó teljes munkaidős egyenértékű 
személyzet létszámával6. 

A munkaterület sűrűsége 

Az indikatív átlagos munkaterületenkénti dolgozóisűrűség-tartományok m2-enként a következők: 

 Nagy sűrűségű foglaltság: < 7 m2/munkaterület 

 Közepes sűrűségű foglaltság: 8–13 m2/munkaterület 

 Alacsony sűrűségű foglaltság: > 14 m2/munkaterület 

Teljes munkaidős egyenértékű személyzet 

Az épülethasználók számát teljes munkaidős egyenértékek alapján kell kiszámítani. Ahhoz, hogy valakit az adott 
helyszínen dolgozó személyzet tagjának tekintsünk, ahhoz azt a helyszínt kell fő bázisként használnia, és egy átlagos 
munkahét egy részében ott kell dolgoznia.  A bérlistán kívüli munkatársakat, mint például a személyzeti 
tanácsadókat, vállalkozókat és más kiszervezett alkalmazottakat teljes munkaidős egyenértékre kell átszámítani a 
következők alapján: 

 Rendszeresen, heti 30 órát meghaladó munkaidőben dolgozó személyzet: 1,00 

 Rendszeresen, heti 20–30 órát dolgozó személyzet: 0,75 

 Rendszeresen, heti 15–20 órát dolgozó személyzet: 0,50 

 Rendszeresen, a heti 15 órát el nem érő munkaidőben dolgozó személyzet: 0,25 

Foglaltsági minták 

                                                           
6 Better Buildings Partnership [Partnerség a Jobb Épületekért] (2010) Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings Principles 
for best practice [Fenntarthatósági benchmarking eszközkészlet kereskedelmi épületekhez, A legjobb gyakorlat elvei] 
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Az EN 16798-1 szabvány C. melléklete tartalmazza az iroda- és lakóépületek különböző zónáira vonatkozó 
alapértelmezett foglaltsági mintákat.   

Az épületleírás 3.3. paramétere: A tervezett (vagy előírt) élettartam 

A Level(s) keretrendszere szerint értékelt valamennyi épület esetében alkalmazandó vizsgálati referencia-időszak 
50 év.  A felhasználók továbbá beszámolhatnak az épület teljesítményéről az ügyfél által tervezett élettartam vagy 
befektetési időszak tekintetében is, amely azonban rövidebb vagy hosszabb is lehet, mint a vizsgálati referencia-
időszak.   

 

Az épületleírás 4.2. paramétere: Teljes hasznos alapterület 

A Level(s) keretrendszerében használandó alap referenciaegység az egy négyzetméternyi hasznos belső alapterület 
(m2).   

Referenciaszabványként az irodákra és lakóépületekre vonatkozó nemzetközi ingatlanmérési szabványokat (IPMS) 
kell használni. Az IPMS szabványok nagyjából egyenértékűek az EN ISO 52000-1 szabványban meghatározott 
referenciaterülettel, amely a fűtött térben található közös közlekedő területeket magában foglaló nettó belső terület 
mérésére szolgál.  

A 10. táblázat konkrétan meghatározza az alkalmazandó IPMS-szabványokat, valamint azokat a tételeket, amelyeket 
be kell venni az alapterület mérésébe vagy ki kell zárni abból.  Az összehasonlíthatóság céljából az alkalmazott 
módszert minden esetben fel kell tüntetni.  

 

10. táblázat Az iroda- és lakóépületek esetében a belső alapterületre alkalmazandó referencia-meghatározások7 

 Irodaépület 
(IPMS mérési szabvány 3.) 

Lakóépület 
(IPMS mérési szabvány 3B) 

Beszámítandó 

Az egyes lakók kizárólagos területén belüli minden 
belső fal és oszlop.  
Az egyes lakók kizárólagos területén belüli és a 
különböző lakók között megosztott közlekedési 
területek. 
Az alapterületet a falak belső síkjáig vagy a lakók 
közötti közös falak középvonaláig kell mérni.   

A kizárólagos használatú terület, beleértve a belső 
falak és oszlopok által elfoglalt alapterületet. 
Az alapterületet a belső domináns felületig és a 
teljes magasságú belső falak kész felületéig kell 
mérni. 
A teljesen üvegezett válaszfalak nem tekinthetők 
állandó belső falnak. 

Kizárandó 

Az épület azon részei, amelyek az idők során nem 
változó, megosztott vagy közös létesítményeket 
biztosítanak:  
 lépcsők;  
 mozgólépcsők;  
 felvonók és motorterek;  
 mosdók;  
 takarítóeszközök tárolószekrényei;  
 kazánházak;  
 füstmentes tűzvédelmi területek (átmeneti 

védett terek) és  
 karbantartási helyiségek. 

 belső udvar; 
 nem zárt parkolók, amelyek mérhetők vagy 

meghatározhatók a helyek számával; 
 lépcsőházak; 
 üregek, amelyek területe a környező fallal 

együtt nagyobb, mint 0,25 m2. 

Külön elemek Külön feltüntetendő: Külön feltüntetendő: 

                                                           
7 International Property Measurement Standards Coalition [Nemzetközi Ingatlanmérési Szabványok Koalíciója], International Property 
Measurement Standards: Office Buildings and Residential buildings, [Nemzetközi ingatlanmérési szabványok: Irodaházak és Lakóépületek], 
2014. november és 2016. szeptember 
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 erkélyek;  
 fedett galériák és  
 kizárólagos használatban lévő tetőteraszok. 

 padlások, alagsorok és pincék; 
 kizárólagos használatban lévő erkélyek és 

verandák; 
 zárt garázsok; 
 korlátozott/ideiglenes használatú területek. 

 

Az épületleírás 4.3. paramétere: Az értékelendő épületelemek köre és az alkalmazott kategorizálási 
rendszer 

A következetesség érdekében az épületet az épületrészek és azon kapcsolódó elemek minimális köre alapján kell 
meghatározni, amelyekből az épület épült.  Ezeket a 11. táblázat tartalmazza.  Az épület használói által beszerzett és 
beszerelt építőipari termékek nem tartoznak e pont hatálya alá.   

11. táblázat Az épületrészek és -elemek minimális köre a Level(s)-ben8 

Épületrészek Kapcsolódó épületelemek 
Héj (alépítmény és felépítmény) 

Alapok (alépítmény) 
Cölöpök 
Pinceszint 
Támfalak 

Teherhordó szerkezeti 
keret 

Vázszerkezet (gerendák, oszlopok és födémek) 
Felső emeletek 
Külső falak 
Erkélyek 

Nem teherhordó elemek 
Földszinti födém 
Belső falak, válaszfalak és ajtók 
Lépcsők és rámpák 

Homlokzatok 
Külső falrendszerek, burkoló és árnyékoló eszközök 
Homlokzati nyílások (beleértve az ablakokat és a külső ajtókat is) 
Külső festékek, bevonatok és vakolatok 

Tető 
Szerkezet 
Időjárásálló szigetelés 

Parkolók 
A föld felett és a föld alatt (az épülethez tartozó területen belül, az épület lakóinak 
kiszolgálása céljából)9 

Mag (szerelvények, berendezések és szolgáltatások) 

Szerelvények és bútorok 

Szaniterek 
Szekrények, gardróbok és munkalapok (amennyiben a lakóingatlanban vannak) 
Mennyezetek  
Fali és mennyezeti felületek   
Padlóburkolatok és felületek  

Beépített világítási 
rendszer 

Világítótestek  
Vezérlőrendszerek és érzékelők 

Energiarendszer 
Fűtőberendezés és -rendszer 
Hűtőberendezés és -rendszer 
Villamosenergia-termelés és -elosztás 

Szellőzőrendszer 
Légkezelő egységek  
Csatornaszerkezet és -rendszer 

Vizesblokkok rendszere 
Hidegvízelosztó hálózat 
Melegvízelosztó hálózat 

                                                           
8 A CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014), BRE (2016) alapján. 
9 Ha a föld alatti parkoló (használati terület plusz forgalmi terület) részesedése a teljes hasznos alapterület több mint 25%-át teszi ki, a föld 
alatti parkoló forgalmi területét ki kell vonni a teljes hasznos alapterületből. 
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Víztisztító rendszerek 
Szennyvízelvezető rendszer 

Egyéb rendszerek 

Felvonók és mozgólépcsők 
Tűzoltó berendezések 
Kommunikációs és biztonsági létesítmények 
Távközlési és adatlétesítmények 

Külső munkák 

Közművek 
Hálózati kapcsolatok és gépészeti rendszerek 
Alállomások és berendezések 

Tereprendezés 
Útburkolat és egyéb kemény felületek 
Kerítések, korlátok és falak 
Szennyvízelvezető rendszerek 
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